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TEMAT NUMERU

14 Głęboka otchłań
Film pornograficzny Głębokie gardło przyniósł jej sławę w 1972 roku. Na
rok 2011 planuje się ekranową premierę jej biografii. O Lindzie Boreman
(Lovelace) pisze Lindsay Ross

22 Ojcowie, córki i ich problemy
W piątej czy w szóstej klasie twoja córka dowie się, co to jest seks
oralny. Niedługo potem może mieć dużą szansę zobaczenia tego na
żywo. Jesteś jej ojcem. Jaki masz na nią wpływ? Meg Meeker

48 Porno-edukacja

Mój kilkuletni synek spał. Poszłam na zakupy. Trochę czasu zeszło.
Dzieciak obudził się i włączył wideo, w którym, klątwa na moją głowę,
zostawiłam kasetę porno. Anna Bojarska

52 Prawdziwe ofiary rewolucji seksualnej
Mogłabym bez problemu wśród swoich rówieśniczek skompletować
liczny Klub Porzuconych Kobiet, ale takiego samego klubu facetów już
bym nie zorganizowała. Amanda Prescott

58 Silikonowe dusze
O dwóch książkach wydanych w tym roku w Wielkiej Brytanii mówi się
szczególnie dużo. Pierwsza to powieść Martina Amisa Ciężarna wdowa,
druga to rzecz Natashy Walter Żyjące lalki: powrót seksizmu. Choć na
pierwszy rzut oka różni je bardzo wiele, opowiadają o tym samym
zjawisku. Agata Szymańska

64 Ojcowie jedli cierpkie jagody,
a dzieciom zdrętwiały zęby
Świat, ku któremu Kościół adresuje swe nauczanie, nie jest już
chrześcijański, a na kondycję intelektualno-duchową dzisiejszych
pokoleń wpływ miała przede wszystkim radykalna rewolucja
antropologiczna „sześćdziesiątego ósmego roku”. Ks. Robert Skrzypczak
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96 Nowa starożytność
Problemem chrześcijaństwa w wielu krajach zachodnich nie jest już to,
że toczy ono spór z dominującą kulturą laicką, ale że kapituluje przed
nią bez walki. Grzegorz Górny

106 Wznieśmy toast: za sumienie
i za papieża!
19 września Benedykt XVI odwiedzi Wielkią Brytanię, by dokonać
beatyfikacji najsłynniejszego konwertyty z anglikanizmu na katolicyzm,
kardynała Johna Henry’ego Newmana. Ks. Robert Skrzypczak

114 Nawróceni są niebezpieczni
Gdy Newman przeszedł od anglikanów do katolików, katolicy
z urodzenia spoglądali na niego z podejrzliwością, świeżo nawróceni
nie pochwalali zaś tego, że bardziej angażuje się w wychowanie
katolików, niż w nakłanianie do nawrócenia innych. Luca F. Tuninetti

124 Kardynał i filozof: dialog na temat
epoki w cieniu chwiejących się katedr
„Pomysł, aby porzucać Kościół z powodu głupoty jego biskupów,
wydaje mi się całkiem niedorzeczny. Kościół w takim razie musiałby
już przestać istnieć dwa tysiące lat temu”. Debata Christophera
Schönborna z Charlesem Taylorem

138 Pokolenie Benedykta: nie masa,
lecz klasa
Kościół ma coraz trudniej, ponieważ reprezentuje prawdy, których
sam zmieniać nie może, co jest wbrew przekonaniom większości.
Z Nathanaelem Liminskim rozmawia Stefan Sękowski

150 Genealogia deportacji wertykalnych
Może się okazać, że Zakon Krzyżacki wcale nie został zlikwidowany,
czy też nie przetrwał jedynie w szczątkowej formie rezydując w jakiejś
wiedeńskiej kamienicy, tylko uległ zewnętrznej transformacji. Artur
Mrówczyński-Van Allen
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176 Od Kulturkampfu do „Mein Kampfu”
Istotą Kulturkampfu, czyli swoistej wojny kulturowej, politycznej
i społecznej przeciw katolicyzmowi, było ubóstwienie państwa.
Okazało się, że jest ono nieomylne i wymaga od obywateli pełnego
posłuszeństwa. Aleksander Bocianowski

180 Czerwona książeczka Adolfa Hitlera
Współcześni zwolennicy „państwa dobrobytu” mają twardy orzech do
zgryzienia. Powszechny dostęp do Mein Kampf (co stanie się w 2015
roku) może bowiem wykazać, że mają oni z Adolfem Hitlerem więcej
wspólnego niż skłonni byliby uważać. Stefan Sękowski

188 Blogowisko
Krytyka, komentarze i inne wycieczki pod adresem,
czyli parę słów od internautów. Dyskutantów nakręca:

206 Diabłu świeczkę, Bogu ogarek
Komorowski stosuje retoryczną sztuczkę: żeby udowodnić sobie i innym,
iż odrzucenie przez niego nauczania Magisterium Kościoła nie jest
wcale żadnym problemem, powtarza, że jest wprawdzie katolikiem,
ale soborowym, co pozwala mu mieć i realizować poglądy inne niż te
głoszone przez Stolicę Apostolską. Tomasz P. Terlikowski

226 Czekając na Świętego Ambrożego
Maj, rok 390. Jesteśmy w Mediolanie, jednej z trzech ówczesnych –
obok Konstantynopola i Trewiru – stolic imperium. Biskup tego miasta
Ambroży pisze list do swojego przyjaciela, cesarza Teodozjusza.
Aleksander Bocianowski

230 Jeden na 206 posłów
Jako jedyny poseł Platformy Obywatelskiej głosował przeciwko
tzw. ustawie antyprzemocowej, a jako jeden z dwóch posłów PO
przeciwko odrzuceniu w pierwszym czytaniu projektu ustawy Contra In
Vitro. Z Jackiem Żalkiem rozmawia Stefan Sękowski

SONIA MIETIELICA

BORYS SZYC

ROMAN GOLCZUK

W REŻYSERII BOLESŁAWA PAWICY I JAROSŁAWA SZODY

Cudów

Od 21

nie ma...

Prawda?

września na

dVd

xlm.pl

KSIĘGARNIA LUDZI MYŚLĄCYCH

Pod naszymi skrzydłami...

Jan Paweł II

odwaga świętości

fot. Laski Collection/EAST NEWS,
Erazm Ciołek/FORUM

X Dzień Papieski 10 października 2010

Pomóż zdolnej młodzieży
z ubogich rodzin!
Wpłać na stypendia!
Nr konta Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”:
81 1320 1104 2979 6023 2000 0001
www.dzielo.pl
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246 Kto jest podatny na polityczną
manipulację
Racjonalny krytycyzm wobec autorytetów nie powinien nas
opuszczać nawet wtedy, gdy wypowiadają się one w granicach
swoich kompetencji, a cóż dopiero, gdy mądrzą się w dziedzinach,
w których są ignorantami. Grzegorz Strzemecki

255 Wojna polsko-hollywoodzka pod
rosyjską flagą
W 1939 roku w Polsce wciąż panowała pańszczyzna chłopów, a Monte
Cassino zdobyli Amerykanie? Z prof. Mieczysławem Biskupskim
rozmawia Dominika Bieńkowska

264 Wiersze
Janusz Kotański

270 Piotr Damian – święty, który
znalazł skarb
Święty Piotr Damian, kardynał i Doktor Kościoła, urodził się w roku
1007. Pochodził z ubogiej rodziny i był najmłodszym z kilkorga
rodzeństwa. Grzegorz Kotłowski

276 O rzeczach ostatecznych i Antychryście
Ludzki umysł ma taką naturę, że nie może nie myśleć; bowiem albo
ćwiczy się w sprawach poważnych, albo napawa się sprawami
ułudnymi. Św. Piotr Damian

284 W poszukiwaniu prawdziwej
Mszy Świętej
Coś mi nie grało. Jedno zdanie, drugie... „Do jasnej cholery –
pomyślałem. – Z tego, co wiem, w Kościele katolickim nie dopuszczono
jeszcze kobiet do celebracji eucharystycznej!”. Piotr Muskała
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Kłamstwo Bastylii
NOWOŚĆ

Fronda 2010
Stron 456
Oprawa twarda
ISBN 978-83-62268-68-9
Cena detaliczna 54,90 zł
Jak bardzo potrzebna jest ta książka! Nawet w przypadku ludzi wykształconych
wiedza o Wielkiej Rewolucji Francuskiej to zaledwie niejasne ogólniki, a także półprawdy
i kłamstwa. Ta Rewolucja niewątpliwie otworzyła nowożytną epokę w Europie, wpływając
na dalszy bieg jej historii. Jej dzieje należy ukazać na nowo, nie posługując się sloganami
i mitami. Aureola chwały otaczająca Rewolucję Francuską, zwłaszcza w europejskiej
świadomości lewicowej, to niewątpliwie pochodna zafałszowanego obrazu historii.
prof. Jacek Trznadel, fragment Wstępu
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Aleksander Bocianowski (1972) przewodnik turystyczny. Mieszka pod
Krakowem.
Anna Bojarska (1946) pisarka, eseistka, autorka sztuk scenicznych
i scenarzystka filmowa. Autorka m.in. powieści Ja (1984), Agitka (1987),
Czego nauczył mnie August (1995), List otwarty do królwej Wiktorii (2001) oraz
zbiorów esejów Pięć śmierci (1990) czy Zastrzelony jadłospis (2004). Mieszka
w Niemczech.
Grzegorz Górny (1969) redaktor naczelny „Frondy”. Mieszka w Warszawie.
Janusz Kotański (1957) historyk, poeta. Zajmuje się historią Kościoła
w XX‑wiecznej Polsce i historią Kresów Wschodnich. Kierownik Działu
Badawczego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Autor scenariuszy
do filmów dokumentalnych na temat najnowszej historii Polski. Stały
współpracownik kwartalnika „Christianitas” i miesięcznika „Miejsca Święte”.
Grzegorz Kotłowski (1968) doktor, adiunkt z Zakładzie Hellenistyki i Kultury
Greckiego Wschodu, katedry filologii klasycznej UG, tłumacz tekstów antycznych
i średniowiecznych, mieszka w Gdańsku..
Meg Meeker od ponad dwudziestu lat pracuje jako lekarz rodzinny, prowadzi
wraz z mężem Walterem (z zawodu chirurgiem) prywatną praktykę lekarską,
matka czwórki dzieci. Nagrała setki audycji radiowych i telewizyjnych,
z reguły poruszających tematy wieku dorastania i problemów z nim
związanych. Doradza także nastolatkom i ich rodzicom. Mieszka w Traverse
City w stanie Michigan.
Artur Mrówczyński-Van Allen (1968) pochodzi z Kulic, gmina Pelplin, powiat
Tczew, województwo pomorskie, obecnie dyrektor dwóch hiszpańskich
wydawnictw książkowych: Nuevo Inicio oraz Levantate, którego jest
założycielem; dyrektor Wydziału Słowiańskiego w Międzynarodowym
Centrum Studiów nad Chrześcijaństwem Wschodnim (ICSCO) w Granadzie.
Tłumacz na język hiszpański m.in. prac Sołowjowa, Bierdiajewa, Bułgakowa.
W druku znajduje się jego książka o Wasiliju Grossmanie. Żonaty
z Hiszpanką Mercedes Romero, ojciec ośmiorga dzieci. Mieszka w Granadzie.
Piotr Muskała (1949) Górnoślązak, z wykształcenia inżynier górnik,
z zamiłowania filozof, teolog i publicysta. Po 1989 roku kilkanaście lat
pracował w czasopismach regionalnych, potem kilka lat jako fizyczny
na Zachodzie. Obecnie, znów w Polsce, egzystuje na marginesie życia
zawodowego i społecznego, pisząc to, co myśli.
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Św. Piotr Damian (1007-1072) mnich benedyktyński, od 1057 roku kardynał
rzymskokatolicki, doradca papieży Aleksandra II, Klemensa II, Damazego II,
Leona IX, Wiktora II, Mikołaja II i Stefana IX. W 1823 roku kanonizowany
przez Leona XII, który ogłosił go Doktorem Kościoła.
Amanda Prescott (1957) była feministka, obecnie gospodyni domowa.
Mieszka w Bostonie.
Lindsay Ross (1980) nauczycielka języka angielskiego, pracuje nad książką
na temat przemian obyczajowych w USA w drugiej połowie XX wieku.
Mieszka w Los Angeles.
Stefan Sękowski (1985) politolog, redaktor portalu Fronda.pl. Autor książki
W walce z Wujem Samem. Anarchoindywidualizm w Stanach Zjednoczonych
Ameryki w latach 1827-1939, przetłumaczył na język polski m.in. Socjalizm
i Wspomnienia Ludwiga von Misesa, a także zbiór esejów Lysandera Spoonera
Nie Zdrada. Publikował m.in. we „Frondzie”, „Arcanach”, „Najwyższym
Czasie!”, „Gościu Niedzielnym” i niemieckim miesięczniku „ef‑Magazin”.
Pochodzi z Lublina, mieszka w Warszawie.
Ks. Robert Skrzypczak (1964) doktor teologii, duszpasterz akademicki
w Warszawie, autor kilku książek teologicznych, m.in. Osoba i misja,
publikował m.in. w „Rzeczpospolitej” i „Znaku”. Obecnie na stypendium
naukowym w Wenecji.
Grzegorz Strzemecki (1957) magister chemii, nauczyciel języka
angielskiego. Mieszka w Warszawie.
Agata Szymańska (1984) anglistka, pochodzi ze Śląska, od 2004 roku na
emigracji zarobkowej. Mieszka w Londynie.
Tomasz P. Terlikowski (1974) filozof, dziennikarz prasowy, radiowy
i telewizyjny, publicysta, wykładowca akademicki, tłumacz. Autor kilkunastu
książek naukowych i publicystycznych, m.in. Nowa kultura życia. Apologia
bioetyki katolickiej, Rzeczpospolita papieska. Jan Paweł II o Polsce do Polaków
czy Grzechy Kościoła. Teraz w Polsce Mieszka w Warszawie.
Luca F. Tuninetti (1963) profesor filozofii Uniwersytetu w Genui, oraz
Uniwersytetu Urbaniana w Rzymie, autor m.in. książki John Henry Newman:
un cristiano che interroga la modernitŕ (John Henry Newman. Człowiek
stawiający pytania współczesności). Mieszka we Włoszech.

„Nie chcę, żeby zapamiętano
mnie jako Lindę Lovelace. Chcę
być zawsze Lindą Boreman”.

LINDSAY ROSS
Tłumaczyła: Agata Szewczyk

Co czułeś, Johnie Boreman, gdy oglądałeś film ze swoją
córką w roli głównej? Znajdowała się wtedy u szczytu
sławy. Była na ustach wszystkich. Kinową premierę
jej filmu zaszczycili Woody Allen, Warren Beatty,
Shirley MacLaine. Jej niezwykłymi umiejętnościami
zachwycali się Jack Nicholson, Truman Capote, Norman
Mailer czy Frank Sinatra, który często pokazywał
film z nią na przyjęciach swym gościom. Co czułeś,
gliniarzu z Florydy, gdy oglądałeś swoją córkę jako
odtwórczynię głównej roli w najbardziej kasowym
filmie wszechczasów? Specjaliści do dziś głowią się,
jak to było możliwe, że fabuła nakręcona w sześć dni
za 25 tysięcy dolarów zdołała przynieść w krótkim
czasie 600 milionów zysku, co daje najwyższą stopę
zysku w historii kina. Co czułeś, policjancie Boreman,
gdy oglądałeś swoją córkę Lindę, obsługującą kolejnych

Głęboka otchłań
Autor Autorski

GŁĘBOKA
OTCHŁAŃ

facetów, którzy odkrywają, że ma ona łechtaczkę nie w pochwie, lecz w gardle?
A może ktoś kiedyś podsunął ci jej wcześniejszy film Dog Fucker, w którym
partnerem twojej córki był owczarek alzacki? Czy wiedziałeś, że koledzy
z komisariatu śmiali się z ciebie za plecami, że masz czworonogiego zięcia?
Czy wiesz, że po latach podczas badania wariografem twoja córka tylko
raz wybuchnie płaczem i wykrzyczy swój żal? Będzie to żal do ciebie. Była
wtedy świeżo po obejrzeniu filmu Hardcore. George C. Scott grał w nim
konserwatywnego biznesmena, który porusza niebo i ziemię, by wyrwać
z podziemnego światka swoją nastoletnią córkę, która uciekła z domu,
żeby grać w filmach pornograficznych. Zdesperowany ojciec jest gotów na
wszystko, by wyciągnąć z bagna swe dziecko. Tatuś ratuje swą ukochaną
córeczkę. Czy wiesz, co Linda krzyczała wtedy? „Dlaczego mój ojciec mnie nie
szukał? Widział przecież Głębokie gardło. Powinien był się domyślić... Powinien
był coś zrobić, cokolwiek!”... Byłeś przecież policjantem, Boreman, miałeś
możliwości, jakich nie posiadał biznesmen z filmu Schradera...
A może po prostu nie domyśliłeś się. Może uwierzyłeś w to wszystko, co
Linda z uśmiechem powtarzała we wszystkich wywiadach. „Bawiłam się
cudownie podczas kręcenia filmu. Nie mam żadnych zahamowań seksualnych.
I chciałabym, żeby ludzie, którzy oglądają film, również się ich pozbyli”.
Wszyscy widzieli, że sprawia jej to przyjemność. W całych Stanach faceci
brali swoje dziewczyny do kina, by pokazać im, jak robi to Linda Lovelace.
Widzisz, kochanie, jak można sprawić przyjemność nam obojgu. Patrz i ucz
się. Penetracja waginalna, oralna, analna. Trzy w jednym. Nie było w Ameryce
powszechniejszej lekcji pokazowej wychowania seksualnego – kolejki przed
kinami, trzy miliony sprzedanych kaset wideo, recenzje w mainstreamowych
mediach, zachwyt celebrytów.
Czy będąc ojcem, uwierzyłeś, jak miliony innych, w to, co pisano
o twoim dziecku: że ma specyficznie zbudowany przełyk? Albo że ćwiczyła
się w sztuce połykania noży? Tysiące facetów onanizowały się, oglądając
scenę, gdy ona walczyła o życie, by się nie udławić. Po latach zezna przed
prokuratorem generalnym: „Gdy oglądacie Głębokie gardło, oglądacie gwałt
na mnie. Pokazywanie tego filmu to przestępstwo”. Publiczność bawiła
się świetnie, oglądając scenę, jak jeden z partnerów wkłada Lindzie do
pochwy szklanego penisa, a następnie napełnia go coca-colą, którą wypija
przez słomkę. Ona w tym czasie umierała ze strachu, że naczynie pęknie
jej w środku. Po filmach zostało jej na zawsze trwałe okaleczenie odbytu
i uszkodzenia naczyń krwionośnych na nogach. Kto uważnie przyjrzy się jej
nogom w Głębokim gardle, dostrzeże na nich siniaki.

17
Ale widownia nie widziała siniaków. Nie widziała strachu, bólu
i upokorzenia. Widziała uśmiechniętą, zadowoloną z siebie dziewczynę. A ty,
Boreman, co widziałeś? Niczego nie zauważyłeś? Kiedy przestałeś zauważać,
że z twoją córką dzieje się coś złego? Kiedy straciłeś z nią kontakt? To było
jeszcze przed waszą przeprowadzką z Nowego Jorku na Florydę. Całymi
dniami byłeś w pracy, by zarobić na utrzymanie rodziny. Nie było czasu na
wspólne rozmowy. Zaharowywałeś się dla niej, a ona nie doceniała tego.
Coraz bardziej oddalała się od ciebie. Żyła w swoim świecie. Czasami podczas
kłótni mówiła, że jesteś zacofany, żyjesz w niedzisiejszych czasach. Ameryka
za oknem zmieniała się: hippisi, dzieci-kwiaty, wolna miłość, rock and roll...
Kiedy zaszła w ciążę, byliście z żoną wściekli. Było już za późno na usunięcie
dziecka, więc zgodziliście się na poród. Zaraz po urodzeniu oszukaliście
jednak Lindę i oddaliście jej dziecko do rodziny zastępczej.
Czy wiesz, że wtedy była to być może jedyna szansa, by w życiu waszej
córki pojawiła się miłość? By Linda miała kogoś, kogo mogłaby kochać,
i kto by odwzajemniał jej uczucie? Bardzo chciała mieć to dziecko, ale
zadbaliście o to, by się nawet nie dowiedziała, gdzie ono trafiło. Poczuła
się przez was zdradzona. Zostawiła dom i wyjechała. Czy brałeś kiedyś pod
uwagę możliwość, że zostawiła was, bo nie czuła się przez was kochana? Że
wyruszyła w świat, bo szukała miłości?
Chucka Traynora poznała przypadkowo na basenie. Przysiadł się i nawiązał
rozmowę. Był niezwykle szarmancki i uczynny. Nie naciągał jej na pójście
do łóżka. Wiedział, że tuła się bez domu, więc zaproponował zamieszkanie
u siebie. Zdobył zaufanie Lindy i zostali parą. Dopiero wtedy pokazał jej swe
prawdziwe oblicze: sadysty i sutenera. Zrobił z Lindy seksualną niewolnicę,
którą regularnie bił i zmuszał do prostytucji. Znęcał się nad nią psychicznie
i fizycznie. Szczuł psem i uzależniał od narkotyków. Często przykładał pistolet
do głowy i groził śmiercią. Zabronił utrzymywania normalnych kontaktów
z ludźmi: bez jego pozwolenia nie mogła odezwać się w towarzystwie ani
nawet wyjść sama do toalety. Trzykrotnie próbowała ucieczki, ale za każdym
razem ją odnajdywał, a wówczas katował do nieprzytomności. Po latach
mógł z dumą powiedzieć: „To ja stworzyłem Lindę Lovelace”. Sam przyznawał
przecież: „Na początku naszej znajomości była tak nieśmiała, że wstydziła
się pokazać nago mężczyźnie”. Reżyser Gerry Damiano wpadł na pomysł
nakręcenia Głębokiego gardła, gdy na pewnym przyjęciu zobaczył, jak przed
Głęboka otchłań

Lindą ustawia się długi szereg mężczyzn z rozpiętymi
rozporkami, którym dziewczyna po kolei robi fellatio. Nie
była już wtedy panną Boreman, lecz panią Traynor, gdyż
Chuck zmusił ją do ślubu. Z jego strony było to wygodne
posunięcie, ponieważ jako żona nie mogła
zeznawać przeciwko niemu
w sądzie.

Co czułeś, policjancie Boreman,
gdy oglądałeś swoją córkę Lindę,
obsługującą kolejnych facetów?

Po latach,
odnosząc się do swych
bogatych doświadczeń seksualnych, twoja
córka powie: „To nie miało nic wspólnego z erotyką. Nie czułam
żadnej przyjemności, ani razu nie przeżyłam orgazmu”. A przecież też
się dałeś nabrać, widząc, jak się uśmiecha, mruży oczy z zadowolenia,
jęczy z rozkoszy, omdlewa w ekstazie. Wiesz, dlaczego tak dobrze
grała tę rolę? „Nauczyłam się udawać, że sprawia mi to przyjemność,
bo bałam się bicia”. Lekcja tresury miała miejsce w pewnym pokoju
motelowym, gdzie pięciu facetów zapłaciło Traynorowi za gwałt
zbiorowy. Podawali ją sobie z rąk do rąk jak gumową lalkę, penetrując
na wszystkie sposoby. Nie wytrzymała, zaczęła płakać. Jeden z klientów
złożył reklamację i odmówił zapłaty. Traynor wściekł się i omal jej nie
zabił.
W końcu, po trzech latach małżeństwa, udało jej się zbiec na dobre.
Uratowało ją tylko to, że Chuck znalazł sobie nową maskotkę do swych
filmów – Marylin Chambers, która zostanie jego drugą żoną. Stracił
wówczas Lindą wszelkie zainteresowanie. Jej misją życia stała się natomiast
walka z pornografią. Postanowiła dać świadectwo prawdzie o zniewoleniu
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kobiet kryjącym się za kolorową fasadą przemysłu erotycznego. Na
początku nikt nie chciał jej wierzyć. Poddawano ją wielogodzinnym
badaniom na wykrywaczu kłamstw, ale nie udowodniono żadnych

Masz dwoje fantastycznych
wnuków, John. Wiesz, że Dominika
i Lindsay są dumne ze swojej
mamy?
konfabulacji. Pisała książki,
występowała w telewizji, wygłaszała
prelekcje, dwukrotnie zeznawała przed komisjami – prezydencką
i senacką. Stała się wrogiem nr 1 branży pornograficznej, oskarżana
w różowej prasie o kłamstwa, zniesławianie i chęć zakneblowania
wolnego słowa.
Nieświadomie doprowadziła do pęknięcia w środowisku
feministycznym. Na początku jej stronę wzięły Gloria Steinem,
Andrea Dworkin i Catherine MacKinnon, które uznały pornografię za
przejaw współczesnego niewolnictwa. Alarmowały, że proceder ten
nie tylko traktuje kobiety przedmiotowo, lecz także rozpowszechnia
w społeczeństwie wzorce instrumentalnego stosunku do nich. Wkrótce
jednak do kontrakcji przystąpiły inne feministki na czele z Ellen
Willis, Adrienne Rich, Ann Snitow, Pat Califią czy Mary MacIntosh. Ta
ostatnia z pełnym przekonaniem dowodziła, że pornografia nie tylko
daje kobietom przyjemność i szansę seksualnego autopoznania, lecz
również przynosi im doznanie wolności oraz stanowi gest buntu
wobec opresywnej kultury patriarchalnej... Chcesz jeszcze posłuchać
tych bredni? Widzę, że masz dość.
Czy próbowałeś jednak dokonać kiedyś bilansu życia swej córki?
Sześć lat jako gwiazda w filmach porno i dwadzieścia siedem lat
jako bojowniczka przeciwko pornografii. W tym drugim okresie
wyszła ponownie za mąż, urodziła dwójkę dzieci. Masz dwoje
fantastycznych wnuków, John. Wiesz, że Dominika i Lindsay są
Głęboka otchłań

dumne ze swojej mamy? Lindsay do dziś powtarza jej słowa: „Nie chcę, żeby
zapamiętano mnie jako Lindę Lovelace. Chcę być zawsze Lindą Boreman”.
Słyszysz? Chciała nosić twoje nazwisko. Czy myślałeś, że będziesz miał
jeszcze kiedykolwiek wpływ na jej życie?
A jednak stało się. Dostałeś taką szansę. Doszło do tego tak
niespodziewanie, że długo nie mogłeś uwierzyć, kiedy się o tym dowiedziałeś.
3 kwietnia 2002 roku zadzwonili do ciebie, że twoja córka miała wypadek
samochodowy i leży w śpiączce. Przez kilkanaście dni nie odzyskała
przytomności. Informacja o trzydziestu dwóch połamanych kościach zrobiła
na tobie wrażenie. Kiedy przyszli do ciebie lekarze, byś „jako najbliższa
rodzina” podjął ostateczną decyzję, zawahałeś się. Czy doszło wtedy wreszcie
do ciebie, że niemal zawsze, gdy od twojego zachowania zależała przyszłość
Lindy, postępowałeś błędnie?
22 kwietnia 2002 roku podpisałeś zgodę na odłączenie Lindy Susan
Boreman, lat 53, twojej córki, od aparatury podtrzymującej ją przy życiu. █

P.S. Trzy miesiące po śmierci Lindy Boreman na zawał serca zmarł Chuck
Traynor. Do końca życia pozostał producentem filmów pornograficznych.

Październik, 1986
Piszesz, że wielokrotnie prosiłeś o autograf. Pozwól, że ci coś wyjaśnię.
Może gdybyś przeczytał moją książkę „Odreal”, dotarłoby do ciebie, że nie
byłam ani gwiazdą ani aktorką, lecz raczej obiektem przymusu i ofiarą
poniżających praktyk. Wcale nie jest mi przyjemnie, gdy ludzie mówią, że
podziwiają moje filmy.
Linda

Odpowiedź Lindy Boreman na list od fana z prośbą o autograf; październik 1986 roku.
Źródło: Letters of Note (lettersofnote.com), za Nate D. Sanders Auctions
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W piątej czy w szóstej klasie twoja
córka dowie się, co to jest seks
oralny. Niedługo potem może
mieć dużą szansę zobaczenia tego
na żywo. Najnowszym trendem
w zachowaniach seksualnych wśród
nastolatków jest robienie różnych
rzeczy publicznie. Nie będzie
zawstydzona, używając słowa
prezerwatywa, będzie też wiedziała
jak ona wygląda, ponieważ albo
zobaczy ją w telewizji, albo
w szkole.

Mężczyźni. Dobrzy mężczyźni. Potrzebujemy was. My wszystkie – matki,
córki i siostry – potrzebujemy waszej pomocy w wychowywaniu zdrowych
kobiet. Potrzebujemy waszej męskiej odwagi i mądrości, ponieważ wy –
ojcowie – bardziej niż ktokolwiek inny macie wpływ na życie waszych córek.
Twoja córka wymaga od ciebie twojej najlepszej cząstki: twojej siły,
inteligencji i wytrzymałości. Dopomina się o twoją uwagę, zrozumienie
i pewność siebie. Potrzebuje ciebie.
Młode dziewczęta nie powinny wzrastać bez waszego wsparcia, ojcowie.
Jeśli jesteś gotów być przewodnikiem swojej córki i stanąć pomiędzy nią
a współczesną kulturą, która ją zatruwa; jeżeli zapewnisz swojemu dziecku
bezpieczne miejsce w życiu, zasłużysz na hojną nagrodę. Doświadczysz
miłości i szacunku swojego dziecka. Będziesz czuł dumę, satysfakcję i radość,
których nigdzie indziej nie zaznasz.
Już ponad dwadzieścia lat pracuję jako lekarz pediatra. Przychodzą do
mnie po poradę dziewczęta, które często nie zaznały ojcowskiej miłości.
Słucham ich, przepisuję antybiotyki, środki na depresję albo na pobudzenie
i wiem, jak bardzo tym dziewczętom brakuje ojców. Przez wiele długich
godzin wysłuchuję ich opowieści o tym, jak wymiotują w szkolnych
łazienkach, aby stracić na wadze. Wiem, że czują się zmuszone akceptować
napawające je obrzydzeniem stosunki oralne po to, aby zatrzymać przy
sobie swoich chłopaków. Uciekają z lekcji tenisa, wagarują, tną sobie na
ciele inicjały lub robią tatuaże przedstawiające symbole okultystyczne po to,
aby zwrócić na siebie uwagę swoich ojców. Czy wiesz, co dzieje się z twoją
córką, gdy cię widzi i rozmawia z tobą? Gdy wchodzisz do pokoju, ona
staje się inna. Wszystko w niej się zmienia: jej spojrzenie, usta, gesty. Córki
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Gdybyś zdawał sobie w pełni sprawę, jak
głęboki masz wpływ na życie i osobowość
twojej córki, byłbyś sparaliżowany lękiem
i odpowiedzialnością.
nigdy nie zachowują się obojętnie w obecności swoich ojców; ich twarz się
rozświetla – albo płacze. Obserwują cię bardzo uważnie. Słuchają twoich słów.
Mają nadzieję pochwycić twoją uwagę i oczekują na nią w napięciu, albo
w rozpaczy. Potrzebują gestu akceptacji i zachęty albo tylko prostej wymiany
spojrzeń, aby upewnić się, że troszczysz się o nie i jesteś gotowy pomóc.
Gdy jesteś przy niej, twoja córka stara się wypaść jak najlepiej. Gdy uczysz
ją czegoś, szybciej przyswaja wiedzę. Gdy kierujesz nią, nabiera pewności
siebie. Gdybyś zdawał sobie w pełni sprawę, jak głęboki masz wpływ na życie
i osobowość twojej córki, byłbyś sparaliżowany lękiem i odpowiedzialnością.
Masz wpływ na całe jej życie, ponieważ ona daje takie prawo tyko tobie –
i żadnemu innemu mężczyźnie na świecie.
Wielu ojcom (szczególnie nastolatek) wydaje się, że mają niewiele do
powiedzenia na temat kształtowania charakteru swoich córek. Wydaje im
się, że ich wpływ jest z pewnością znacznie mniejszy, niż rówieśników czy
popkultury – i sądzą, że ich córki muszą same ukształtować sobie życie.
Jednakże twoja córka żyje w świecie istotnie różnym od tego, w którym ty
dorastałeś: świat ten jest mniej przyjazny, moralnie rozchwiany, a nawet
otwarcie niebezpieczny. Każda mama wie, jak trudno jest znaleźć w sklepach
ładne i skromne ubrania dla dziewczynek powyżej sześciu lat. Wiele sieci
handlowych stara się sześcio- i ośmiolatki ubrać tak, aby wyglądały jak
trzynasto- czy czternastolatki, chcące uwieść starszych od siebie chłopaków.
Twoja córka wejdzie w okres dojrzewania wcześniej niż dziewczyny dwa
pokolenia wcześniej (a chłopcy będą obserwować, jak rosną jej piersi
nawet już od dziewiątego roku życia). Zetknie się ze scenami o podtekstach
erotycznych (a często nawet z pornografią) w kolorowych magazynach czy
w telewizji, zanim ukończy dziesięć lat, niezależnie czy zgadzasz się na to,
czy też nie. Już w szkole podstawowej dowie się także, co to jest HIV i AIDS –
prawdopodobnie nauczy się także, w jaki sposób są one przekazywane.
Ojcowie, córki i ich problemy
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Gdy mój syn był w czwartej
dziewcząt
klasie1 w małej szkole parafialnej,
w wieku
nauczycielka zadała wszystkim
14-17 lat
pracę domową. Każdy uczeń miał
doświadcza
za zadanie wybrać z przygotowanej
listy chorób zakaźnych jedną z nich
i przygotować prezentację na jej temat.
stosunku płciowego
Mój syn wybrał HIV i AIDS – wybór dość
oczywisty, bo jest to choroba, o której
mówi się wszędzie. Przeczytał więc o wirusie
i o zastrzykach, a także o lekarstwach, którymi
się go zwalcza. Odebrałam go po lekcjach ze szkoły
i po drodze zatrzymaliśmy się w sklepie spożywczym. Gdy
parkowałam samochód, syn zaczął opowiadać mi o swoich odkryciach.
W pewnym momencie powiedział: „Mamo, czegoś tu nie rozumiem.
Wiem, że HIV jest naprawdę niebezpieczny i że ludzie, którzy zachorują
na AIDS umierają. Rozumiem, jak mężczyzna i kobieta mogą go sobie
nawzajem przekazać, ale o co chodzi z przekazywaniem sobie tego między
mężczyznami? Naprawdę nie wiem, jak to jest możliwe”.
Wzięłam głęboki oddech. Nie jestem bynajmniej osobą pruderyjną.
Jestem lekarzem i przywykłam do rozmów z pacjentami o chorobach
wenerycznych i związanych z nimi zagrożeniach dla zdrowia i życia. Wierzę
też, że wszystkich pacjentów należy traktować równo, niezależnie od tego
czy są heteroseksualni, czy też homoseksualni. Jednak w tym momencie
poczułam się skonsternowana: z psychologii dziecięcej wiem, że mój
syn był jeszcze zbyt mały, aby opisywać mu ze szczegółami różne akty
seksualne (poza prostym współżyciem). Czym innym było uświadomienie
go, jak poczynają się dzieci, a czymś zupełnie innym opowiadanie mu
o perwersjach seksualnych, których nie był w stanie zrozumieć i z którymi
nie powinien mieć w ogóle do czynienia. Poczułam, że jego prawo do
niewinności zostało naruszone. Nigdy nie zatrzymywałam dla siebie różnych
informacji, ponieważ wiedza jest ważna, jednakże musi ona być przekazana
w odpowiednim czasie. Szokowanie dzieci jest bardzo szkodliwe, łamie ich

niechcianego

1 Amerykański system szkolnictwa, do którego odniesienia pojawiają się w całym tekście, jest bardzo złożony i zmienia się w zależności od stanu. W przybliżeniu jest on nieco podobny do polskiego: szkoła podstawowa
zaczyna się w wieku 6-7 lat i trwa 5-6 lat. Dalej następuje szkoła średnia (ang. Middle School lub Junior High School), która trwa 3 lata, a dalej 3-4 letni odpowiednik naszego liceum, określany jako szkoła wyższa (ang. High School
lub Senior High School). Stąd też często Amerykanie operują numerem klasy (1-12), do której chodzi dziecko. Wszyscy uczniowie kończą jednakże te szkoły i mogą rozpocząć naukę na Uniwersytecie lub w tzw. College’u w jednakowym dla wszystkich wieku 18 lat (przyp. tłum.).
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zdrowe poczucie wstydu i skromności. W ich przypadku, skromność pełni
również funkcje ochronne. Tam, na parkingu przed sklepem, odpowiedziałam
synowi na postawione pytanie tak łagodnie, jak tylko mogłam, jednakże
moje dziecko było i miało prawo być zdegustowane. Wiedza i obrazy, jakie
powstały w jego umyśle, nauczyły go czegoś, czego nie chciał wiedzieć i na co
nie był i nie mógł być przygotowany w swoim wieku. W dzisiejszym świecie
my, dorośli, nie pozwalamy dzieciom być dziećmi. Wprowadzamy je siłą
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w świat, który nawet nasi rodzice czy dziadkowie określiliby jako przesycony
pornografią.
W piątej czy w szóstej klasie twoja córka dowie się, co to jest seks oralny.
Niedługo potem może mieć dużą szansę zobaczenia tego na żywo, gdyż
najnowszym trendem w zachowaniach seksualnych wśród nastolatków
jest robienie różnych rzeczy publicznie. Nie będzie zawstydzona używając
słowa prezerwatywa, będzie też wiedziała, jak ona wygląda, ponieważ albo
zobaczy ją w telewizji, albo w szkole. Wielu nauczycieli w dobrej wierze
mówi otwarcie i szczerze o seksie, starając się koniecznie przełamać pewien
stereotyp, wedle którego dorośli nie rozmawiają z dziećmi o aktywności
płciowej. Problem polega na tym, że wielu instruktorów uczących o zdrowiu
seksualnym posiada żałośnie nieaktualne materiały edukacyjne – i nie jest
to ich winą. Negatywną rolę w tym przypadku grają także różnego rodzaju
celebryci i gwiazdy ekranu. Na przykład jakiś czas temu Sharon Stone
starała się przekonać amerykańskich nastolatków, że zamiast współżyć
w sposób „tradycyjny”, powinni uprawiać raczej seks oralny, ponieważ –
o ile rozumiem – według niej jest to bezpieczniejsze. Nie wiem, czy sławna
Sharon Stone zdaje sobie sprawę z faktu, iż każdą bez wyjątku chorobą
przenoszoną drogą płciową można się także zarazić w trakcie seksu oralnego?
Wątpię. Z pewnością wydawało jej się, że jest pionierem nowej ery edukacji
seksualnej, ale problem polega na tym, że jej wiadomości są nieaktualne
i że nie zadała sobie trudu, aby zapoznać się z faktami naukowymi. Ona nie
dostrzega tego, co my lekarze obserwujemy na co dzień. Niestety, ona i osoby
jej podobne wywierają ogromny wpływ na miliony nastolatków, mieszając im
w głowach swoimi wypowiedziami na temat „bezpiecznego seksu”, który tak
naprawdę nie jest bezpieczny.
Nauczyciele w większości szkół także nie są dobrze zaznajomieni z tą
tematyką. Wiedzą, że duża część młodzieży jest aktywna seksualnie i że
wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy z tego, co robią ich pociechy. Jednakże
nauczyciele opierają się na rządowych programach nauczania, zaś machina
biurokratyczna posuwa się do przodu wolniej niż wiedza medyczna. Ponadto
programy rządowe zwykle nie opierają się o badania naukowe, lecz tworzone
są zgodnie z zasadami politycznej poprawności, z którymi większość
rodziców niekoniecznie się zgadza.
W USA rządowe programy edukacji seksualnej są ogólnie zgodne ze
wskazówkami opracowanymi przez Radę ds. Informacji i Edukacji Seksualnej
(Sexuality Information and Education Council – SIECUS). Rada ta jest
doradczą organizacją non-profit i chce „pomagać dzieciom w wykształceniu
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11,5%

pozytywnego spojrzenia na ludzką
seksualność, zapewnić im odpowiednie
wiadomości i umiejętność dbania
młodych kobiet
o swoje zdrowie seksualne, a także
pomóc im nabyć umiejętności
potrzebne do podejmowania decyzji
obecnie i w przyszłości”. Drodzy
rodzice, zapoznajcie się z treścią
w ostatnim roku
obowiązujących podręczników
szkolnych, abyście wiedzieli, czego wasze
dziecko może dowiedzieć się w szkole.
Tematy poruszane w grupach dzieci
w wieku od pięciu do ośmiu lat (od przedszkola
do drugiej klasy):
• Dotykanie i pocieranie swoich własnych narządów płciowych,
aby poczuć przyjemność, nazywa się masturbacją
• Niektórzy mężczyźni i kobiety są homoseksualne, to znaczy, że pociągają
je i zakochują się w osobach tej samej płci (to znajduje się w podręczniku
dla starszych dzieci).
Dla dzieci w wieku od dziewięciu do dwunastu lat (od trzeciej do
szóstej klasy):
• Masturbacja jest często pierwszym sposobem osiągnięcia przyjemności
seksualnej
• Życie seksualne z inną osobą zwykle oznacza coś więcej, niż tylko
współżycie płciowe
• Aborcja (w USA) jest legalna do pewnego momentu ciąży
• Relacje miłości homoseksualnej mogą być tak samo satysfakcjonujące,
jak relacje miłości heteroseksualnej (to znajduje się w podręczniku dla
starszych dzieci).
Dla dzieci w wieku od dwunastu do piętnastu lat (od szóstej do
dziesiątej klasy2):
• Masturbacja, uprawiana samemu lub z partnerem, jest jednym ze
sposobów, w jaki ludzie mogą cieszyć się swoją seksualnością i wyrażać
ją, bez ryzyka zajścia w ciążę lub zachorowania na chorobę przenoszoną
drogą płciową, w tym AIDS

próbowało
popełnić

samobójstwo

2 W Polsce: klasy pierwszej licealnej (przyp. tłum.).
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• Życie seksualne z inną osobą zwykle oznacza różne rodzaje aktywności
seksualnej
• Przeprowadzenie legalnej aborcji rzadko ma wpływ na przyszłe trudności
w zajściu przez kobietę w ciążę i urodzenie przez nią donoszonego,
zdrowego dziecka
• Ludzie obu płci i różnych orientacji seksualnych mogą doświadczać
problemów w życiu seksualnym
• Niektóre rodzaje aktywności seksualnej między partnerami obejmują:
całowanie, dotykanie, pieszczenie i masowanie narządów płciowych oraz
współżycie oralne, waginalne lub analne
• Środki antykoncepcyjne niewymagające recepty lekarskiej to: męskie
i żeńskie prezerwatywy, pianki, żele oraz czopki
• Młode osoby mogą nabyć środki antykoncepcyjne niewymagające recepty
w aptece, sklepie spożywczym, supermarkecie itp.
• W większości stanów USA młode osoby mogą uzyskać od lekarza recepty
na środki antykoncepcyjne bez konieczności wiedzy i zgody rodziców
• Zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą cieszyć się dawaniem
i otrzymywaniem przyjemności seksualnych.
Dla dzieci w wieku od piętnastu do osiemnastu lat (od dziesiątej do
dwunastej lasy3):
• Niektóre rodzaje aktywności seksualnej między partnerami obejmują:
całowanie, dotykanie, rozmawianie, pieszczenie, masowanie, wspólne
cieszenie się literaturą lub sztuką erotyczną, wspólne kąpiele lub branie
prysznica oraz współżycie oralne, waginalne lub analne
• Niektóre osoby używają zdjęć, filmów lub literatury erotycznej, aby
wzmocnić swoje marzenia seksualne – zarówno samodzielnie, jak
i z partnerem
• Niektóre marzenia seksualne mogą zawierać tajemnicze lub zakazane
elementy
• Ludzie są w stanie znaleźć twórcze i zmysłowe sposoby, aby włączyć
antykoncepcję do swojej relacji seksualnej.
Chciałabym zostać dobrze zrozumiana. Nie interesuje mnie to, co ze swoim
życiem seksualnym robią ludzie dorośli. Jestem jednak po stronie dzieci i tego
typu podręcznikowe instrukcje bardzo mnie martwią – mam nadzieję, że ciebie
także. Po pierwsze, nie mają one nic wspólnego z wiedzą naukową. Dzieci mogą
3 W Polsce: klasy trzeciej licealnej (przyp. tłum.).
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przenosić i przenoszą choroby weneryczne poprzez wzajemną masturbację
i seks oralny. Na przykład wirus Herpesa oraz wirus HPV (wirus brodawczaka
ludzkiego – ang. human papillomavirus) są przenoszone poprzez dotykanie
dowolnych błon śluzowych. Po drugie, te wskazówki starają się normalizować
zachowania, które nie są normalne. Marzenia seksualne z elementami
tajemniczymi i zakazanymi? Czy to nie jest przypadkiem reklama materiałów
pornograficznych o charakterze perwersyjnym? Po trzecie, te wskazówki
kierują dzieci w stronę zachowań, które nie są normalne w ich wieku. Zauważ
przekaz ostatnich zdań, które mówią wprost, że jeśli chcesz osiągnąć seksualne
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spełnienie, my podpowiemy ci, jak masz to osiągnąć. Po czwarte, powyższe
instrukcje zachęcają do praktyk (np. seks analny), które są same w sobie
bardzo niebezpieczne. Po piąte, jakąkolwiek miałoby się opinię na temat
aborcji, mylące jest – najdelikatniej mówiąc – stwierdzenie o rzekomym braku
konsekwencji tak poważnej i niebezpiecznej operacji, nie tylko na organizm
i płodność dziewczyny, ale także na jej umysł i emocje.
W szkole podstawowej twoja córka dowie się, co to są narkotyki, a także
zostanie ostrzeżona przed niebezpieczeństwem wąchania kleju. Dowie
się, dlaczego nie powinna palić marihuany, a także jak szkodliwe są dla
niej papierosy. W domach swoich przyjaciół będzie spotykała „partnerów
życiowych” matek swoich koleżanek ze szkoły. Niektórzy będą mili, inni – nie
bardzo. Zostanie poinformowana, że zawsze ma powiadomić nauczyciela,
rodzica lub policjanta, jeśli dorosły mężczyzna będzie dotykał okolic jej
miejsc intymnych lub piersi (nawet jeśli jej jeszcze nie urosły). Dowie się,
dlaczego jej koleżanka Sara ma dwie mamy lub dwóch tatusiów, albo dwie
mamy i jednego tatusia lub też żadnej mamy ani taty i tylko dziadków lub
rodziców zastępczych. Większość tych informacji dotrze do niej, zanim
ukończy szóstą klasę, w czasie, w którym ty jesteś w pracy i próbujesz jakoś
przetrwać kolejny ciężki dzień.
Przyjeżdżasz do domu wieczorem, wchodzisz do środka i widzisz ją –
dwunastolatkę, ścigającą swojego dziewięcioletniego brata z krzykiem, że on
zabrał jej iPod’a. Ona zauważa ciebie i albo przestaje wrzeszczeć, albo ucieka,
gdyż nie chce, żebyś widział jej złe zachowanie.
Może być też tak, że wracasz do domu i widzisz ją przed telewizorem.
Prawdopodobne w chwili, gdy wejdziesz do pokoju, weźmie
szybko do ręki pilota i przełączy na inny kanał.
Dlaczego? Bo nie chce, abyś wiedział, co ogląda
– obawia się, że albo będziesz zły, albo
zawiedziony jej postępowaniem. Dlaczego?
Bo nie jest to program rodzinny w rodzaju
Billa Cosby. Nie przypomina w niczym
uczniów szkół
tego, co ty oglądałeś, jako nastolatek.
średnich (dziewcząt
Programy w telewizji zmieniły się nie
i chłopców) piło
wiadomo kiedy. Badania pokazują,
że liczba materiałów filmowych
zawierających elementy związane
z seksem wzrosła w USA z 67 proc.
rokIEM życia
w 1998 roku do 77 proc. w roku 2005.
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Razem lepiej

Jeśli dorastałeś w latach 60. lub 70., to seks w telewizji publicznej był
praktycznie nieobecny. Sam popatrz: trzy czwarte programów, które ogląda
twoja córka, zawiera w swojej treści jakieś aluzje erotyczne (chyba że jako
dwunastolatka nadal ogląda Śpiącą królewnę Disneya, w co wątpię). Ponadto,
intensywność bodźców erotycznych znacznie się wzmogła. W latach 60.
fragmenty zawierające elementy erotyczne oznaczały aktorkę pokazującą
swój pępek. W latach 80. telewizja w porze największej oglądalności
pokazywała namiętne pocałunki. Ale to się znudziło. Dziś w tej samej
porze oferuje się daleko idące aluzje do stosunków płciowych czy też seksu
oralnego.
Dla małych dzieci – szczególnie przed wiekiem dojrzewania – takie
obrazy i rozmowy przesycone erotyzmem mogą być po prostu traumatyczne.
Pamiętaj, że najprawdopodobniej twoja córka zacznie okres dojrzewania na
długo przed swoimi kolegami. Oznacza to, że począwszy od trzeciej klasy,
będziesz musiał być bardzo wyczulony na to, co wokół niej się znajduje.
Podczas gdy ty i ja możemy nawet nie zwrócić uwagi na scenę, w której dwoje
ludzi robi coś pod kołdrą, możesz być pewien, że w umyśle twojej córki rodzi
się wtedy wiele pytań. Kształtuje ona wtedy swoje wyobrażenia o seksie i o
tym, jak nastolatki i dorośli zachowują się we dwoje. Jeśli będzie musiała
zmierzyć się z tymi kwestiami w zbyt młodym wieku, wyobrażenia takie
najczęściej będą przerażająco negatywne.
õõõ
Gdy Ewa była w połowie czwartej klasy, jej mama przywiozła ją do mnie
na coroczne badanie ogólne. Ewa była świetną uczennicą, chętnie grała
w piłkę i bardzo lubiła swoją szkołę. Jej mama powiedziała mi jednakże, iż
od niedawna Ewa zachowuje się bardzo niegrzecznie wobec swojego taty.
Mama nie miała pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Jej ojciec przeprowadzał z nią
kilkakrotnie długie rozmowy i starał się jak tylko mógł zachowywać się miło
i opiekuńczo. Niestety, to nie pomagało. Ani jej mama, ani ja nie mogłyśmy
dojść, co się z nią stało. Ewa tylko wzruszała ramionami, gdy pytałam ją,
dlaczego jest tak zła na swojego tatę. Wspólnie z jej mamą stwierdziłyśmy, że
przechodzi ona właśnie okres „buntu” związany z początkiem dojrzewania.
(Bądźcie jednak ostrożni, gdy słyszycie to określenie, ponieważ w dziewięciu
przypadkach na dziesięć takie zachowanie nie jest normalne. Większość
„buntów” dzieje się we wnętrzu, zachowanie dziecka jest prawidłowe).
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Dwa miesiące później Ewa i jej mama ponownie zjawiły się w moim
gabinecie. Sytuacja w domu stawała się coraz gorsza. Ewa nie chciała już mieć
nic wspólnego ze swoim ojcem, a mama była na krawędzi rozpaczy. Czy coś
przeoczyła? Czy może ojciec napastował Ewę? Ta myśl sprawiła, że mama
równocześnie poczuła się winna. Ale tak bardzo martwiła się zachowaniem
swojej córki, że przyszła jej na myśl nawet tak straszna sytuacja. Usiadłyśmy
w gabinecie i przez chwilę we trzy rozmawiałyśmy o rzeczach błahych, po
czym poprosiłam Ewę o rozmowę w cztery oczy. Prześledziłyśmy niedawne
wydarzenia w jej życiu, próbując uchwycić moment, w którym narodził się
jej gniew przeciwko ojcu. W szkole było dobrze. Układały się też relacje z tatą
i bratem. Nie wdawała się w kłótnie z nikim w szkole. Delikatnie zapytałam ją
o napastowanie fizyczne lub seksualne z czyjejkolwiek strony. Niczego takiego
nie było, jak mnie zapewniła. Wierzyłam jej. W końcu nachyliła się w moją
stronę i schowała głowę w ramionach.
– Oglądałam taki film – zaczęła, a ja nastawiłam uszu. – Nie chciałam, aby
rodzice o tym wiedzieli, bo byliby na mnie naprawdę wściekli.
– Ewuniu, co to był za film? – zapytałam.
– Nie znam tytułu. Czekałam właśnie na obiad. Skończyłam pracę domową
i mama powiedziała, że mogę pooglądać telewizję. Gdy przerzucałam kanały,
natrafiłam na ten film. Wiem, że nie powinnam na to patrzeć, ale po prostu
nie mogłam się powstrzymać.
Przerwała, licząc, że pozwolę jej nie mówić dalej. Widać było, że jest
zdenerwowana i czuje się zarazem upokorzona i winna.
Odczekałam chwilę. Nie chciała się odezwać, więc zaczęłam:
– Ewuniu, kogo widziałaś na tym filmie?
– Nie wiem, był tam jakiś facet i jakaś babka. Bleee. Ona była, wie pani,
całkiem goła.
– Rozumiem. I co oni robili?
– Hmm. Hmm. Nie jestem pewna, ale nie podobało mi się to wcale. Ona
miała naprawdę ogromne piersi, a ten facet siedział na niej. Wie pani, ja
trochę wiem o tych sprawach, bo mama mi mówiła. Ale to było wstrętne. Ten
facet zerwał jej koszulę, o potem ją przewrócił. Ona chciała wstać, ale on jej
nie dawał. On naprawdę wyglądał na bardzo potężnego i przytrzymywał ją
bardzo mocno.
– Ewuniu, przykro mi, że to wszystko widziałaś. To musiało cię bardzo
przestraszyć i zdenerwować.
Ojcowie, córki i ich problemy
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– Nie wiem. Pewnie tak. Wiem, że to tylko film i na niby. Ale nie powie pani
mamie ani tacie, prawda? Nie pozwoliliby mi oglądać telewizji przez długi czas.
Zmieniłam temat rozmowy, wiedząc, że jej rodzice powinni o tym
wiedzieć, aby jej pomóc.
– Powiedz mi, Ewuniu, dlaczego jesteś taka zła na tatę? Czy ma to
coś wspólnego z tym filmem? – Wiedziałam już, ale chciałam,
aby i ona zobaczyła ten związek.
– No… Wydaje mi się, że nigdy o tym nie
myślałam. To znaczy: wiem, że moja mama i tata
musieli kiedyś współżyć, wie pani, aby mieć
mnie. Czy myśli pani, że mój tata tak właśnie
spędzają
robił to z mamą? Zastanawiałam się, czy ona
musiała znosić te wszystkie okropne rzeczy,
a jeśli tak, to byłaby to moja wina! Czy
myśli pani, że on ją tak źle traktuje? – Ewa
wyglądała na bliską płaczu.
– Absolutnie nie! Twój tata nigdy by się
dziennie
tak nie zachował wobec mamy. Kochanie,
z mediami
to nie jest zachowanie normalne – to jest
film w telewizji. Współżycie seksualne kobiety
i mężczyzny jest czymś naprawdę pięknym
i w niczym nie przypomina tego, co widziałaś.
Jestem pewna, że twój tata nigdy, przenigdy nie zrobiłby
krzywdy ani twojej mamie, ani nikomu innemu – musiałam
zapewniać ją wiele razy, aby mi uwierzyła.
Ewa przeżywała ogromnie trudny czas, ale pomyślcie też, czego
zakosztował jej biedny tata. Przez poprzednie dwa miesiące, w oczach swojej
córki był szalonym gwałcicielem molestującym kobiety. Tata Ewy w ogóle nie
zdawał sobie sprawy z tego, co się dzieje, niczego nie podejrzewał.
Czy telewizja ma wpływ na twoją córkę? Możesz być pewien, że tak. Ale
to ty trzymasz w ręku całą władzę.

Dzieci

średnio

6,5h

õõõ
Wracasz do domu i widzisz, że twoja córka jest w domu. Słyszysz, że
telewizor w jej pokoju jest włączony. Jesteś zmęczony po pracy i jeśli nawet
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wydaje ci się, że ogląda ona coś, czego nie powinna, oddychasz z ulgą,
że jest na miejscu, że jest bezpieczna. Jesteś po prostu zbyt znużony, aby
interweniować. (Tutaj rada, aby ci ułatwić życie: nie pozwalaj swojej córce na
posiadanie własnego telewizora lub komputera w pokoju. Telewizję oglądajcie
wspólnie, w pomieszczeniu, do którego każdy może wejść.)
Wiem, że często czujesz się przemęczony. Jesteś dobrym człowiekiem, choć
często wyczerpanym do granic możliwości. Mam dla ciebie zarówno dobre,
jak i złe wiadomości.
Dobre wieści są takie: żeby doświadczyć bogatszego życia i wychować
wspaniałą córkę, nie musisz zmieniać swojego charakteru. Powinieneś jedynie
rozbudzić w sobie to, co najlepsze. Masz wszystko, czego potrzebujesz, aby
cieszyć się bardzo dobrymi relacjami ze swoją córką. Nie musisz szukać
„pierwiastka kobiecego” w sobie; nie musisz rezygnować z oglądania meczów
piłkarskich czy picia piwa. Nie potrzebujesz też rozmawiać z nią szczegółowo
o seksie, kontroli urodzeń czy prezerwatywach. Oczywiście, twoja córka
potrzebuje twojej pomocy, uwagi i wskazówek również w tej sferze życia,
jednak rozmowa z nią na te poważne tematy jest łatwiejsza niż myślisz.
A teraz złe wieści. Musisz zatrzymać się w swym zabieganiu, otworzyć
szeroko oczy i popatrzeć na sprawy, w obliczu których twoja córka staje dziś,
jutro i za dziesięć lat. To trudne, ale tak już w życiu jest. Chciałbyś, aby świat
traktował ją ostrożnie i delikatnie, a jest on okrutny bardziej, niż można to
sobie wyobrazić. Nawet jeśli twoja córka nie ma na co dzień do czynienia z tą
brzydotą dookoła, to jest ona wszędzie wokół niej: rozwiązłość seksualna,
nadużywanie alkoholu, obrzydliwe słownictwo, narkotyki, a także agresywni
chłopcy i mężczyźni, którzy chcą ją wykorzystać.
Nie jest ważne, czy jesteś dentystą, kierowcą ciężarówki, prezesem firmy
czy nauczycielem, czy masz 400-metrową willę czy 40-metrowe ciasne
mieszkanie – brzydota jest wszędzie. Kiedyś ta brzydota była w jakiś sposób
ograniczona do gangów i handlarzy narkotyków, a ciemne typy można było
spotkać na określonych osiedlach, ulicach czy szkołach. Teraz już tak nie jest.
Brzydota dotarła wszędzie.
Możesz mi wierzyć lub nie, ale nie jestem lekarzem-czarnowidzem. Zawsze
miałam nadzieję, że dzieciaki instynktownie unikały tej brzydoty albo były na
tyle mocne, aby ją odrzucić. Wiele razy – szczególnie przez ostatnie dziesięć
lat – rozmawiałam w gabinecie ze ślicznymi trzynasto- i czternastolatkami,
zastanawiając się, czy nie powinnam ich zapytać o aktywność seksualną.
Naprawdę nie chciałam tego robić. Wiedziałam, że jeśli dowiem się, że
mają już za sobą „ten pierwszy raz”, moje serce zostanie głęboko zranione.
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Wydawały mi się tak młodziutkie i niedoświadczone, zbyt młode, aby
wystawiać się na ogromne ryzyko związane z przedwczesną aktywnością
płciową.
Zwykle jednak zwycięża moja bardziej intelektualna, „lekarska” część
umysłu. Na ogół pytam: „Czy twoi znajomi są już aktywni seksualnie?”.
(To najłatwiejszy sposób, aby dowiedzieć się czy ona sama już jest.) „Czy masz
chłopaka?” „Czy myśleliście o seksie? Czy próbowaliście robić coś razem?”
Tutaj tkwi pułapka. „Seks” dla tych dzieci oznacza samo współżycie seksualne.
Nie mogę więc być tak nieprecyzyjna. Niestety, muszę im zadać bardzo
szczegółowe pytania dotyczące ich zachowań seksualnych.
Do czego zmierzam? Przez ostatnie dziesięć lat przeprowadziłam setki
takich rozmów i mogę was zapewnić, że bardzo wiele razy tak zwane „dobre
dziecko” uparcie patrzy w podłogę i twierdząco kiwa głową.
Jest to bardzo smutne, dlatego chcę spróbować wyjaśnić, dlaczego tak
się dzieje. Wy, jako ojcowie, musicie wiedzieć, że wasze córki dorastają
w kulturze, która usiłuje pozbawić ich wszystkiego, co w nich najlepsze.
Czy uważasz może, że przesadzam w postrzeganiu współczesnego świata,
w którym żyje twoja córka? Popatrzmy na poniższe dane – dotyczą one
zarówno dziewcząt, jak i chłopców4.
Aktywność seksualna
• Jedna piąta Amerykanów powyżej dwunastego roku życia ma narządy
rodne zarażone wirusem herpes.
• Liczba infekcji wirusem herpes typu 2 wzrosła w latach 80. pięciokrotnie.
• 11,9 proc. kobiet zostaje zmuszonych do odbycia stosunku płciowego.
• 40,9 proc dziewcząt w wieku od czternastu do siedemnastu lat
doświadcza niechcianego stosunku płciowego, głównie z powodu lęku
przez gniewem swoich chłopców.
• Jeśli nastolatka miała czterech partnerów seksualnych i jej chłopak też miał
cztery partnerki, oznacza to, że „współżyła” ona z piętnastoma osobami.
• Jeśli każdą z powyższych liczb zwiększymy do ośmiu (co nie jest
niczym nadzwyczajnym, szczególnie wśród studentów), to twoja córka
„współżyła” z 255 osobami.
• 46,7 proc. uczniów (dziewcząt i chłopców) jest aktywnych płciowo, zanim
wejdą w wiek uniwersytecki.
4 Dane dotyczą oczywiście dzieci i młodzieży w Stanach Zjednoczonych (przyp. tłum.)
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• Corocznie odnotowuje się od pięciu do sześciu milionów nowych zakażeń
wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).
• Wirus HPV jest przenoszony drogą płciową. Niektóre typy tego wirusa
powodują raka, inne nie. Wirusy HPV są odpowiedzialne za 99 proc.
wszystkich zachorowań na raka szyjki macicy u kobiet.
• Nastolatka jest narażona na większe ryzyko zachorowania na chorobę
przenoszoną drogą płciową, ponieważ błona okrywająca jej szyjkę macicy
(epitelium) jest jeszcze niedojrzała. W okresie nastoletnim dziewczęca
szyjka macicy pokryta jest warstwą bardzo delikatnej śluzówki, która
powoli dojrzewa i jest stopniowo zastępowana innym rodzajem błony
śluzowej, bardziej odpornym na wirusy i bakterie. Ostateczną dojrzałość
osiąga dopiero, gdy kobieta jest w wieku dwudziestu kilku lat.
• Jeśli dziewczyna zażywa doustne środki antykoncepcyjne przez ponad
pięć lat, prawdopodobieństwo, że zachoruje na raka szyjki macicy,
wzrasta czterokrotnie. Jest to przypuszczalnie spowodowane dużą liczbą
partnerów i nieprawidłowym korzystaniem z prezerwatyw.
• Aż 90 proc. osób zarażonych wirusem herpes typu 2 nie jest tego
świadomych.
• Czterdzieści pięć milionów osób w Ameryce jest zarażonych wirusem
herpes typu 2, ok. milion osób zostaje zarażonych każdego roku.
Depresja
• 35,5 proc. wszystkich dziewcząt ze szkół średnich doświadczało uczucia
smutku i beznadziei, trwającego dłużej niż dwa tygodnie. Wielu lekarzy
określa to mianem depresji klinicznej. 12,4 proc. Murzynek, 18,6 proc.
Azjatek i 20,7 proc. Latynoamerykanek w USA miało narzucające się,
uporczywe myśli samobójcze w ciągu ostatniego roku.
• Zaangażowanie się w przedwczesną aktywność
seksualną znacznie powiększa ryzyko depresji.
• 11,5 proc. młodych kobiet próbowało
popełnić samobójstwo w ostatnim roku.
Alkohol
• 27,8 proc. uczniów szkół średnich
(dziewcząt i chłopców) piło alkohol
przed osiągnięciem trzynastego
roku życia.

Kilkulatki,
wychowywane
w bezpiecznej
obecności ojca,

lepiej dają

sobie radę
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• W ostatnim roku 74,9 proc. uczniów szkół średnich (dziewcząt i chłopców)
piło alkohol jeden lub więcej razy w ciągu jednego dnia lub kilku dni z rzędu.
• W ostatnim miesiącu 44,6 proc. uczennic szkół średnich piło alkohol jeden
lub więcej razy w ciągu jednego dnia.
• W ostatnim miesiącu 28,3 proc. uczniów szkół średnich (dziewcząt
i chłopców) piło alkohol pięć lub więcej razy w ciągu jednego dnia.
Narkotyki
• 8,7 proc. uczniów szkół średnich zażywało kokainę w różnej postaci.
• 12,1 proc. uczniów szkół średnich wąchało narkotyki jeden lub
więcej razy.
Media (telewizja, komputery, filmy, gry wideo, muzyka)
• Dzieci spędzają, średnio 6,5 godziny dziennie z mediami.
• Przez 26 proc. tego czasu korzystają z więcej niż jednego urządzenia na raz.
Oznacza to, że 8,5 godziny obcowania z mediami dziennie zostaje ściśnięte
do 6,5 godzin (jest to równowartość jednego pełnego etatu w pracy).
• Dzieci spędzają ponad trzy godziny dziennie, oglądając telewizję.
• Dzieci czytają średnio 45 minut dziennie.
• Dzieci, które mają telewizor w swoim pokoju, średnio oglądają telewizję
półtorej godziny dłużej, niż dzieci, które nie mają telewizora w swoim
pokoju.
• 55 proc. procent domów posiada płatne kanały filmowe telewizji
kablowej, takie jak HBO.
• Kanały tego typu przez 85 proc. swojego czasu antenowego pokazują
sceny przemocy (najwięcej, ze wszystkich kanałów).
Takie niepokojące dane można mnożyć w nieskończoność, ale niektóre
trendy powoli wydają się odwracać. Wiele szkół wdraża własne programy
przeciwdziałania przemocy i tworzeniu się gangów; powstają też programy
zniechęcające młodych do picia alkoholu, palenia papierosów czy zażywania
narkotyków. Liczba nastolatek w ciąży i liczba młodych ludzi podejmujących
aktywność płciową mogą się trochę zmniejszać, jednakże te wszystkie
zmiany wskaźników nie są wystarczające. Twojej córce nadal grozi ogromne
niebezpieczeństwo – i to ojcowie muszą stanąć między swoimi córkami
a współczesnym, toksycznym światem.
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Nie sądź, że nigdy nie uda ci się zwalczyć wpływu rówieśników czy władzy
popkultury. To prawda, że telewizja (np. MTV), muzyka, filmy i czasopisma
mają ogromny wpływ na to, jak dziewczyny same siebie widzą, jakie noszą
ubrania, a nawet na oceny, jakie dostają – jednak ich oddziaływanie jest ciągle
stosunkowo niewielkie w porównaniu z wpływem, jaki na córkę ma ojciec.
Przeprowadzono wiele badań na ten temat – i ojcowie nadal wygrywają.
Wpływ kochających i troskliwych ojców na życie ich córek jest kluczowy dla
dziewcząt w każdym wieku.
Młodsze dziewczęta
• Kilkulatki, wychowywane w bezpiecznej obecności ojca, lepiej dają sobie
radę w trudnych sytuacjach.
• Sześciomiesięczne niemowlęta wypadają lepiej w testach na rozwój
umysłowy, jeśli ojcowie angażują się w opiekę nad nimi.
• Gdy ojcowie są stale obecni w rodzinie, dzieci radzą sobie lepiej ze
stresem.
• Dziewczęta, którym ojcowie dają poczucie ciepła i bezpieczeństwa,
osiągają lepsze wyniki w nauce.
• Dziewczęta, które są blisko swoich ojców, ujawniają mniej zachowań
nerwicowych i wycofanych.
Starsze dziewczęta
• Wzajemna bliskość rodziców jest pierwszym i najważniejszym
czynnikiem powstrzymującym dziewczęta przed zaangażowaniem się
w seks przedmałżeński lub w narkotyki i alkohol.
• Dziewczęta mające kochających i opiekuńczych ojców są bardziej
asertywne.
• U dziewcząt, które czują, że ich ojcowie bardzo się o nie troszczą
i które czują się z nimi związane, notuje się zdecydowanie mniej prób
samobójczych i mniej przypadków niezadowolenia ze swojego wyglądu,
depresji i poczucia niskiej wartości; zdecydowanie rzadziej sięgają po
alkohol lub narkotyki, nie miewają zaburzeń wagi.
• Dziewczęta, które mają zaangażowanych ojców, mają dwa razy większą
szansę na ukończenie szkoły.
• Poczucie własnej wartości u dziewczyny jest najlepiej stymulowane
fizyczną czułością (przytulenie, poklepanie po plecach, uścisk ręki)
okazaną przez jej ojca.
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• Dziewczęta mające dobry wzorzec ojca czują się bardziej chronione, mają
wyższą samoocenę, a także mają większą szansę dostania się na studia
i mniejsze prawdopodobieństwo nieukończenia ich.
• Dziewczęta, które mają zaangażowanych ojców, mają wyższe
umiejętności matematyczne i słowne oraz lepiej wykorzystują swoje
zdolności intelektualne.
• Chociaż aż 21 proc. dzieci w wieku od dwunastu do piętnastu lat
stwierdziło, iż ich najważniejszym zmartwieniem jest niewystarczająca
ilość czasu spędzanego z rodzicami, to tylko 8 proc. rodziców przyznało,
iż ich najważniejszym zmartwieniem jest niedostateczna ilość czasu
spędzanego z dziećmi.
• Dziewczęta, których rodzice rozwiedli się lub rozstali przed ukończeniem
przez nie dwudziestego pierwszego roku życia, żyją krócej o cztery lata.
• Dziewczęta, które mają dobrych ojców, znacznie rzadziej ostentacyjnie
zwracają na siebie uwagę mężczyzn.
• Ojcowie pomagają swoim córkom stać się bardziej kompetentnymi
i mocniej skupionymi na osiągnięciu zamierzonych celów, co sprawia, że
łatwiej im jest zdobyć sukces w dorosłym życiu.
• Dziewczęta, które mają zaangażowanych ojców, czekają dłużej z inicjacją
seksualną i w związku z tym rzadziej zachodzą w przedwczesną ciążę.
Prawdopodobieństwo utraty dziewictwa przed ukończeniem szesnastu lat
przez nastolatki, które mieszkają z obojgiem rodziców, jest trzy razy niższe.
• 76 proc. nastolatek stwierdziło, że to ojcowie wpłynęli na ich decyzję
dotyczącą odsunięcia w czasie inicjacji seksualnej.
• 97 proc. dziewcząt, które regularnie i często rozmawiają ze swoimi
rodzicami, nie inicjuje wczesnego współżycia seksualnego.
• 93 proc. nastolatek, które ma przynajmniej jednego kochającego rodzica,
nie inicjuje wczesnego współżycia seksualnego.
• Dziewczęta, które mieszkają z obojgiem rodziców (w przeciwieństwie do
tych nastolatek, które mieszkają tylko z matką), zdecydowanie rzadziej
cierpią na zaburzenia wzrostu i opóźnienia w rozwoju intelektualnym,
mają też mniej problemów z nauką; są grzeczniejsze i bardziej
zrównoważone emocjonalnie.
• Dziewczęta, które mieszkają tylko z matką, mają duże trudności
z kontrolowaniem swoich zachowań, opóźniają przeprosiny i trudno im
odróżniać dobro od zła.
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• Gdy ojciec jest zaangażowany
w codzienne życie swoich
dzieci, będą one z chęcią
wtajemniczać go w swoje
sprawy, a w razie kłopotów
będą szukać przede wszystkim
jego
pomocy.
jest niewystarczająca
ilość czasu
• Kontrola rodzicielska
spędzanego
jest skutecznym środkiem
z rodzicami
zapobiegającym złemu
i kryminalnemu zachowaniu młodzieży.
• Jeśli ojcowie okazują dzieciom czułość,
a także ustalą pewne normy postępowania w domu
i konsekwentnie ich przestrzegają, ich dzieci lepiej radzą sobie w szkole.

dzieci
w wieku 12-15 lat
stwierdziło, iż ich

najważniejszym
zmartwieniem

Twoja córka szuka u ciebie – swojego ojca – podpowiedzi i opinii na każdy
temat, począwszy od kwestii narkotyków, picia alkoholu, przestępczości,
palenia czy współżycia, aż po samoocenę czy szukanie zainteresowania
wśród chłopców.
Gdy jesteś z nią – obojętnie czy jecie obiad, pracujecie w domu czy po
prostu jesteście razem – jakość i stabilność jej życia (a także i twojego, jak
sam się przekonasz) nieskończenie wzrasta. Nawet, jeśli sądzisz, że nadajecie
na zupełnie innych falach, nawet, jeśli martwisz się, że czas spędzony
z nią nie przynosi wymiernych rezultatów, nawet, jeśli wątpisz czy masz
jakikolwiek wpływ na nią, badania potwierdzają, że dajesz swojej córce w ten
sposób najwspanialszy dar. Pomagasz także samemu sobie: studia pokazują,
że rodzicielstwo dobrze wpływa na rozwój emocjonalny mężczyzny, a także
zwiększa jego poczucie wartości i ważności.
Twoja córka patrzy na czas spędzany z tobą w sposób skrajnie odmienny
niż ty. W miarę upływu lat, poprzez niecodzienne zdarzenia i zwykłe
wspólne życie, niejako wchłonie w siebie twoją obecność i wpływ. Będzie
obserwowała każdy twój krok. Czasem nie będzie w stanie zrozumieć,
dlaczego jesteś szczęśliwy lub zły, nieszczery czy rozemocjonowany, ale
pozostaniesz na zawsze najważniejszym mężczyzną jej życia.
W wieku dwudziestu pięciu lat będzie zastanawiała się i porównywała
swojego chłopaka do ciebie. Gdy będzie trzydziestopięcioletnią mamą, liczba
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dzieci, które będzie miała, będzie także w pewnym stopniu zależna od waszej
wzajemnej relacji. Ubrania, które będzie nosiła, także będą w jakimś sensie
odzwierciedlać ciebie. Nawet, gdy będzie miała siedemdziesiąt pięć lat, jej
pogląd na dalsze życie będzie opierał się o jakieś dalekie wspomnienia czasu
wspólnie spędzonego z tobą. Czas dobry czy bolesny, godziny i lata przeżyte
lub nieprzeżyte razem, zmieniają ją ogromnie.
õõõ
W wieku osiemnastu lat Agnieszka opuściła swoje małe miasteczko
rodzinne na Środkowym Zachodzie i rozpoczęła studia w college’u należącym
do Ivy League5. Bardzo podobał jej się pierwszy rok studiów, jednakże podczas
drugiego roku coś się zmieniło. Nawet dziś, mając pięćdziesiąt jeden lat, nie
potrafi tego wyjaśnić.
W trakcie drugiego roku, Agnieszka zaczęła pić bardzo dużo alkoholu
i w końcu wyrzucono ją ze studiów. Musiała stanąć przed koniecznością
powiadomienia rodziców o swoim niechlubnym powrocie do domu.
Spakowała swoje notatki i książki i pełna goryczy ruszyła w podróż.
Następne dwadzieścia cztery godziny spędziła za kółkiem swojego Jeepa
przerażona i niespokojna. Co powiedzą rodzice? Będą płakać, krzyczeć czy
jedno i drugie? Pośród wszystkich tych zmartwień pojawiała się jednak
nadzieja. Nie wiedziała jak i dlaczego, ale chciała, aby rodzice pomogli jej
zorganizować sobie życie na najbliższe sześć miesięcy.
Gdy w końcu zaparkowała przed domem rodziców, zobaczyła samochód
taty w garażu. Nikt nie wyszedł jej na spotkanie. Weszła po schodkach
i zajrzała przez okno, jak ktoś obcy, aby spojrzeć na nich, zanim ją zauważą.
Rodzice pili kawę w kuchni. Obraz ten jakoś ją umocnił.
Drzwi zostały otwarte. Agnieszka mówi, że następne kilka minut zmieniło
na zawsze jej życie. Po otwarciu drzwi najpierw zobaczyła mamę, z czerwoną
i opuchniętą od płaczu twarzą. Wyglądała na zmęczoną, przejętą i smutną.
Agnieszka podeszła do niej i przytuliła się.
Potem spojrzała w twarz taty. Spodziewała się ujrzeć ją pełną
zdenerwowania i rozczarowania, ale zdziwiła się jej wyrazem. Wyraz twarzy
5 Ivy League (dosł. Liga Bluszczowa) – zał. w 1954 r. stowarzyszenie ośmiu elitarnych uniwersytetów amerykańskich znajdujących się w północno-wschodniej części USA. Nazwa pochodzi od bluszczu typowego dla starych
budynków. Są to: Uniwersytet Browna w Providence w stanie Rhode Island, Columbia University w Nowym Jorku,
Cornell University w Ithaca w stanie Nowy Jork, Dartmouth College w Hanover w stanie New Hampshire, Uniwersytet Harvarda w Cambridge w stanie Massachusetts, Uniwersytet stanu Pensylwania w Filadelfii, Uniwersytet w Princeton w stanie New Jersey oraz Uniwersytet Yale w New Haven w stanie Connecticut (przyp. tłum.).

taty był dziwnie spokojny i łagodny. Przytuliła się do niego i chciała zapłakać,
ale nie mogła.
Mama krzyczała na Agnieszkę, że zachowała się głupio i zniszczyła sobie
przyszłość. Okryła wstydem siebie i swoją rodzinę. Agnieszka stała cicho
i słuchała. Nagle, w środku potoku słów mamy, tata podszedł do niej i szepnął:
„Czy z tobą wszystko w porządku?”. Wtedy nareszcie Agnieszka wybuchła
płaczem.
Agnieszka zdała sobie w tym momencie sprawę, że tata zna ją lepiej,
niż ona sama. Czuła się pogubiona, a jednak rozumiała, że on rozumie ją
lepiej; tata wiedział, jak nikt inny, że coś zostało zniszczone w tej małej
dziewczynce, o jaką się zawsze troszczył. Tata Agnieszki nie zmusił jej do
pracy na nocną zmianę w McDonaldzie czy na stacji benzynowej. Czekał,
słuchał i trzymał swoje zranione serce głęboko w ukryciu. Nie obchodziło go,
co powiedzą rodzina i znajomi. Nie miało znaczenia, jak bardzo usunięcie ze
studiów wpłynie na jej przyszłość. Martwił się tylko o nią samą.
– Nie wyobrażasz sobie, jak się wtedy czułam – powiedziała mi Agnieszka
– to przecież wydarzyło się ponad trzydzieści lat temu. A jednak miłość, jaką
wtedy czułam, jest dziś tak samo silna i świeża, jak wtedy. Wiedziałam, że
tata mnie kocha. Oczywiście, chciał być też ze mnie dumny, ale to zawsze
było gdzieś z boku. Nie pozwolił, aby rozczarowanie i gniew zwyciężyły nad
miłością. W chwili, gdy wchodziłam do domu, zobaczyłam przez moment, kim
jestem w jego oczach. Zdałam sobie wtedy sprawę z tego, że zależy mu na
mnie, a nie na moich osiągnięciach.
Tu przerwała nagle, a jej nos i policzki poczerwieniały. Uśmiechnęła się
przez łzy i potrząsnęła głową, wciąż niedowierzając tej bezwarunkowej
miłości, za którą dziś tak tęskniła. Ojciec wywarł ogromny wpływ na jej życie.
Ty także będziesz miał ogromny wpływ na życie twojej córki.
Musisz go mieć, ponieważ, niestety, dzisiejsza kultura źle wpływa na
dziewczęta i młode kobiety, a jest tylko jedna rzecz, która może stanąć
pomiędzy tą kulturą a nią. Ty.
Ojcowie bez wątpienia zmieniają życie swoich córek – a nawet mogą je
uratować. Od chwili, gdy ujrzysz ją po raz pierwszy, płaczącą i całą mokrą od
wód płodowych, aż do dnia, gdy opuści twój dom, zegar mierzy czas. Mierzy
czas twoich godzin spędzonych z nią razem, czas okazji, w których mogłeś
na nią mieć wpływ, mogłeś kształtować jej charakter, mogłeś pomóc jej samej
odnaleźć się w życiu i mieć szansę po prostu nim się cieszyć. █
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mi serce krwawi, słowo daję.
Bo kaseta była zatrzymana na zupełnych kretyństwach. Biedny twórca
filmu porno musiał głodem przymierać i przez cały czas myśleć, co zrobi
z wypłatą, bo bardzo żarłoczne były to kawałki. Najpierw jakaś parka
obkładała się nawzajem bitą śmietaną i wtykała sobie gdzie popadło
truskawki, a potem to zżerała, i niech będzie. W to się niektórzy
bogacze naprawdę bawią. Ale potem głodomór kompletnie z głodu
oszalał. Kilkoro silikonowo-testosteronowych wyczynowców robiło
TO, tarzając się w tonach spaghetti z sosem pomidorowym.
I z parmezanem. W tonach, przysięgam. Topili się w tym
wyczynowcy, tarzali się w tym, i kopulowali ekstatycznie
mokrzy od oliwy, oblepieni sosem, okręceni makaronem –
faktycznie, tego jeszcze nie było. Bardzo oryginalne, doprawdy.
I tak biedne dziecko dowiedziało się, czym jest seks. Jeśli
zostanie pustelnikiem albo Wampirem z Düsseldorfu, moja wina.
Próbowałam dziecku wytłumaczyć, że to nie tak, nie tak, nie tak.
Ludzie rzadko to robią w tonach spaghetti. Prawdę mówiąc, chyba
nigdy tego nie robią w tonach spaghetti. A seks może być ohydny,
albo cudowny, albo byle jaki. W każdym razie nie jest taki jak
w filmach porno. Filmy porno nie są instruktażem, tylko

podniecaczem. Chyba mi dzieciak nie uwierzył, i mam go na sumieniu. Skąd
on weźmie tyle spaghetti?!
A teraz siedzę sobie w paryskiej kafejce i czytam hiszpański bestseller,
a w tym bestsellerze trzy dziewczynki ze szkoły klasztornej bardzo chcą
się dowiedzieć, czym jest ten straszny grzech, przed którym siostry
ciągle ostrzegają, ale bez szczegółów. Jedna ma genialny pomysł: iść do
wypożyczalni po parę kaset porno!
No, to się małe urządziły. Na całe życie!
Bo z filmów porno wynikało, na przykład, że te męskie instrumenty są
gigantyczne wprost. Cóż za zaskoczenie potem, przy pierwszych ćwiczeniach
praktycznych! Głodomory z branży wybierały po prostu fenomeny chore na
elephantiasis prącia – ale skąd niewinna dziewczynka ze szkoły klasztornej ma
to wiedzieć?
A ejakulacja niby zawsze, ale to zawsze odbywa się poza ciałem
kobiety. Nigdy w środku. Tak jest w każdym filmie porno. Dzieci kochane,
to po to, żeby udowodnić prawdziwe zaangażowanie i żarliwość aktorów.
I elephantiasis wtedy najlepiej widać.
Zresztą tu też oszukują. Używają pompek do zdobienia tortów bitą
śmietaną.
A obowiązkowość fellatio, minety, no, seksu oralnego, też z tego wynika.
Bo to najbardziej fotogeniczne, i elephantiasis najlepiej widoczna. Cunillungus
– no, mineta robiona kobiecie – jest mniej filmowa. Owszem, pokazują to w
filmach porno w ramach Równości Płci, ale nudne to okropnie. Naprawdę, nic
nie widać!!!
A druta widać. Drut jest fotogeniczny.

I wszystkie prawa życia seksualnego naszych czasów z tego się biorą,
z tego wynikają. Tak trzeba. Tak jest w filmach porno. Możesz nie lubić
WSZYSTKIEGO, co jest w filmach porno, ale musisz to robić. Wszystko musisz
robić!
Może i zawalić dom tonami spaghetti con pomodoro? Może. Tak było
w porno, tak trzeba!
Ludzie, a gdyby tak się dogadywać i robić tylko to, co się lubi? Ustalić to
bez histerii i nie zmuszać się do niczego? Akurat, już to widzę. Wołanie na
puszczy.
Swoją drogą w spaghetti tego naprawdę nie robiłam. Nigdy. Trudno w to
uwierzyć, prawda? A jednak. █
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Mogłabym bez problemu
wśród swoich rówieśniczek
skompletować liczny Klub
Porzuconych Kobiet, ale
takiego samego klubu
facetów już bym nie
zorganizowała.
AMANDA PRESCOTT
Tłumaczyła: Joanna Kamińska

Linda LeClair i Peter Behr - bohaterowie mojej młodości. Patrzę
na ich zdjęcia z lat sześćdziesiątych i przypominam sobie tamte czasy.
Manifestacje antywojenne w Waszyngtonie, demonstracje Free Speech
Movement w Berkeley, strajk okupacyjny na Cornell University, festiwal
w Woodstock, koncerty Janis Joplin, Jimiego Hendriksa, The Doors... I wtedy
pojawili się oni. Byli jak my studentami i pacyfistami, tak jak my głosili hasło
make love not war. A jednak stali się bohaterami narodowymi – i to z jednego
powodu. W pamiętnym roku 1968 Linda i Peter ogłosili, że zamieszkają ze
sobą bez ślubu. To była prawdziwa bomba!
Dziennikarze z całych Stanów pchali się drzwiami i oknami do akademika
Bernard College, by opisywać wspólne pożycie najpopularniejszej wówczas
pary w Ameryce. Kochankowie złamali społeczne tabu. Rzucili wyzwanie
purytańskiej moralności. Ich spontaniczne wypowiedzi dla mediów były
jednym wielkim hymnem na cześć Wolnej Miłości i oskarżeniem przestarzałej
instytucji małżeństwa, która jest grobem czystych uczuć.
Kiedy po latach postanowiłam się dowiedzieć, co się stało z idolami
mojej młodości, natknęłam się na historię, jakich spotkałam już w swoim
życiu bardzo wiele. Tak wiele, że stanowią one niemal klasykę gatunku.
Wolna Miłość, która miała zapewniać żarliwość uczuć, wystygła szybko. To,
że Linda i Peter rozstali się, jest więcej niż oczywiste. Znamienne są jednak
ich późniejsze losy – ona nie ukończyła studiów, została matką samotnie
wychowującą dziecko, zajmującą się dorywczymi pracami i ciężko wiążącą
koniec z końcem; on zdobył dyplom, otworzył dobrze prosperującą klinikę
i znalazł sobie żonę. Oglądam ich fotografie po latach: ona zniszczona przez
życie, przygarbiona, z przygaszonym wzrokiem, jej mowa ciała zdradza
życiową klęskę; on pełen radości, tryskający energią, z dumą oprowadzający
gości po swoim majątku.
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Kiedy zaczęłam przyglądać się parom
swoich znajomych z lat studenckich,
które zdecydowały się na model „wolnej
miłości”, zaobserwowałam tę samą
prawidłowość. Polega ona na tym, że
całe ryzyko związane z „wyzwoleniem
seksualnym” bierze na siebie kobieta.
To ona musi się faszerować różnymi
środkami antykoncepcyjnymi, żeby
być w każdej chwili w pogotowiu, by
móc oddać się napalonemu samcowi.
Połyka pigułki, instaluje spirale, używa
pianek, bierze zastrzyki, nalepia plastry.
Dokonuje ciężkiej inwazji chemicznej
w swój organizm, a to nie pozostaje bez
wpływu na jej zdrowie.
Sięgam po oficjalne raporty.
Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem (IARC), agenda Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO), uznała najpopularniejszą dziś dwuskładnikową
pigułkę antykoncepcyjną za wysoce rakotwórczą (zwiększającą ryzyko
nowotworu złośliwego piersi i szyjki macicy). Jak donosi „American Journal
of Epidemiology” główny składnik pigułek, czyli etylen estradiolu, zwiększa
ryzyko raka macicy, piersi oraz uszkodzeń wątroby. „Archives of Internal
Medicine” alarmuje z kolei, że antykoncepcja zwiększa od dwóch do sześciu
razy ryzyko pojawienia się zatorów w żyłach, płucach, mózgu i oczach.
Według Royal College of General Practitioners, zwiększa ona pięciokrotnie
ryzyko śmierci z powodu zaburzeń sercowo-naczyniowych. „British
Journal of Obstetrics and Gynecology” wśród ubocznych skutków powikłań
antykoncepcji wymienia krwawienie międzymiesiączkowe, przewlekłe stany
zapalne i zmiany zaliczane do stanów przedrakowych. Wiele kobiet regularnie
stosujących pigułki narzeka na zmiany hormonalne: kłopoty z nadwagą, stany
depresyjne, nadmierne owłosienie, szpecące zmiany skóry, nudności, wymioty,
bóle głowy, opuchlizny, żylaki, plamienia, cellulit i rozstępy. Nie ma się co
oszukiwać, że faszerowanie się chemią i połykanie środków rakotwórczych
może pozostać bezkarne dla organizmu. To musi uderzać w zdrowie,
samopoczucie, emocje. Facetów to nie dotyczy, oni co najwyżej od czasu do

Często dochodzi
więc do momentu,
gdy mężczyzna
spostrzega, że
kobieta – tak jak
używany długo
samochód – jest
coraz bardziej
wyeksploatowana.
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czasu nałożą gumkę, nie muszą jeść tych wszystkich rujnujących zdrowie
toksyn.
Jeśli owocem „wolnej miłości” staje się dziecko, wówczas najczęściej
dochodzi do aborcji i to znów kobieta, a nie mężczyzna, wystawia na szwank
swoje zdrowie. Fizycznym skutkiem aborcji może być pęknięcie szyjki macicy,
perforacja (przedziurawienie) macicy, infekcje bakteryjne (m.in. zapalenie
otrzewnej), nowotwór szyjki macicy i jajnika. Po aborcji wzrasta też o 30
proc. ryzyko zachorowania na raka piersi. Poza tym kobieta naraża się na
długotrwałe cierpienia związane z zespołem poaborcyjnym. Jego oznakami
są m.in. silne bóle brzucha, piersi i miednicy – bez żadnych zewnętrznych
przyczyn, depresja, lęk, smutek, utrata apetytu, bezsenność, obniżone
poczucie własnej wartości i zaburzenia seksualne. Kobiety, które poddały się
aborcji, cztery razy częściej muszą korzystać z pomocy ginekologa niż te,
które nigdy tego nie zrobiły.
Nie ma wątpliwości, że antykoncepcja i aborcja, będące stałymi
elementami niezobowiązujących związków „wolnej miłości”, niszczą zdrowie
kobiety. To się musi odbijać także na wyglądzie, urodzie, samopoczuciu,
samoocenie i codziennych nastrojach. Często dochodzi więc do momentu,
gdy mężczyzna spostrzega, że kobieta – tak jak używany długo samochód –
jest coraz bardziej wyeksploatowana i trzeba ją wymienić na nowszy model.
W końcu jeżeli od początku sami nazywamy związek niezobowiązującym, to
trudno wymagać wobec siebie jakichkolwiek zobowiązań.
Oczywiście, są również kobiety, które wszystkie znajomości z mężczyznami
traktują przygodnie i często zmieniają partnerów swego pożycia
seksualnego. Ale także ich dotykają skutki uboczne antykoncepcji. Poza tym
to kobieta ponosi większe ryzyko związane z prowadzeniem rozwiązłego
życia płciowego niż mężczyzna – jest z tego powodu o wiele bardziej
narażona na pojawienie się raka (zwłaszcza szyjki macicy), a ból wywołany
przez nieuleczalną opryszczkę narządów rodnych jest o wiele silniejszy
i długotrwały. Prezerwatywy nie ranią mężczyzn, natomiast u kobiet
– ponieważ lateks jest bardziej szorstki niż błona śluzowa – powodują
mikrouszkodzenia sprzyjające nadżerkom, infekcjom i grzybicom.
Wyciągam ze swojej szuflady albumy ze zdjęciami z lat szkolnych
i przeglądam stare zdjęcia. Związki większości moich znajomych rozpadły się,
ale – poza dwoma może przypadkami – niemal to zawsze mężczyzna porzucał
kobietę dla młodszej partnerki, rzadko kiedy było odwrotnie. Mogłabym bez
problemu wśród swoich rówieśniczek skompletować liczny Klub Porzuconych
Kobiet, ale takiego samego klubu facetów już bym nie zorganizowała.
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Dlaczego we współczesnej socjologii amerykańskiej pojawiło się określenie
„feminizacja biedy”? Ano dlatego, że pojawiła się niespotykana do tej pory,
olbrzymia liczba porzuconych kobiet. Kobieta po takim rozstaniu nie jest
nigdy tak atrakcyjną partią jak facet. Jej standard życia dramatycznie spada,
podczas gdy jego status finansowy wzrasta. Jeśli mają dziecko, najczęściej
to ona musi w pojedynkę wziąć na siebie ciężar wychowywania, co wymaga
więcej czasu, uwagi i troski, podczas gdy jego zaangażowanie ogranicza
się zazwyczaj do comiesięcznego przelewu bankowego i okazjonalnego
niedzielnego lunchu. Badania socjologiczne pokazują, że po rozwodzie to
mężczyzna ma większe szanse na znalezienie nowej żony niż kobieta nowego
męża. Bardzo często jest ona do końca życia skazana na samotność. Być
może więc rację ma Bette Midler, gdy mówi, że „wolna miłość” to wynalazek
beztroskich playboyów, którzy mogą sobie do woli bez zobowiązań bzykać
panienki, a cały ciężar tej męskiej rozkoszy muszą ponosić kobiety. █

Obserwując kolejne dorastające
pokolenia, brytyjska feministka
Natasha Walter dostrzega
mechanizmy zniewolenia
kobiet, które stały się wręcz
mechanizmami samozniewolenia.
AGATA SZYMAŃSKA
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Autor Autorski

Martin Amis, The Pregnant Widow. Inside History, London 2010.
Natasha Walter, Living Dolls: The Return of Sexism, London 2010.

O dwóch książkach wydanych w tym roku w Wielkiej Brytanii
mówi się szczególnie dużo. Pierwsza to powieść Martina Amisa Ciężarna
wdowa, druga to rzecz Natashy Walter Żyjące lalki: powrót seksizmu. Choć na
pierwszy rzut oka różni je bardzo wiele, opowiadają o tym samym zjawisku.
Martin Amis – obok Johna Fowlesa, Juliana Barnesa czy Iana McEwana –
uchodzi za jednego z najwybitniejszych współczesnych pisarzy brytyjskich.
Z dwunastu napisanych przez niego powieści na język polski przetłumaczono
dziesięć. Ostatnia z nich – Ciężarna wdowa – czeka u nas na swego wydawcę,
ale w Anglii już zdążyła narobić sporo zamieszania. Stało się tak głównie za
sprawą oceny rewolucji seksualnej, jaką Amis wystawił w swym utworze.
Powieść, którą autor zaczął pisać w roku 2003, oparta została w dużej
mierze na wątkach autobiograficznych, a jedną z jej głównych bohaterek jest
Violet – alter ego siostry pisarza, Sally. „Zmarła, mając czterdzieści siedem
lat, i nie była to sprawa nagła; należy do bardziej spektakularnych ofiar tej
rewolucji. Żeby ją ochronić, potrzeba by było reżimu talibów”.
Amis nie pozostawia cienia wątpliwości, że jego młodsza siostra, która
zmarła w roku 2000, była ofiarą rewolucji seksualnej. „Była chorobliwie
rozwiązła. Tak naprawdę mentalnie pozostała na poziomie dwunasto- a może
trzynastolatki i sądzę, że była przerażona. Myślę, że po prostu szukała
u mężczyzn oparcia, ale zawsze szło to w przeciwnym kierunku”. Choroby
weneryczne, depresja, alkoholizm – to logiczna konsekwencja przyjętego
stylu życia, gdy bierze się na serio hasła „wolnej miłości” i „seksualnego
wyzwolenia”.
Tytuł książki pochodzi z pism Aleksandra Hercena, który w kontekście
Wiosny Ludów zauważał: „Straszne jednak jest to, że odchodzący świat
pozostawia nie swojego dziedzica, lecz ciężarną wdowę”. Ten odchodzący
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świat – konserwatywnych zasad i tradycyjnego podziału ról społecznych –
umiera bezpowrotnie, nie zostawiając po sobie spadkobiercy, lecz pustkę,
którą wypełni z czasem poczęty z gwałtu bękart. „Pomiędzy śmiercią jednego
– pisze Hercen – a narodzinami drugiego upłynie wiele wody, nastąpi długa
noc chaosu i beznadziei”. Dla Amisa taką „długą nocą chaosu i beznadziei”
jest właśnie okres zapoczątkowany przez rewolucję seksualną. Nie przynosi
narodzin jutrzenki, lecz egzystencjalną traumę.

Kobiety mają pełną wolność wykonywania
jakichkolwiek aktów seksualnych, ale muszą
tłumić swoje uczucia i emocje.
Motto do swej książki zaczerpnął Amis z Metamorfoz Owidiusza: „Teraz
jestem gotów, aby opowiedzieć, jak ciała przemieniają się w inne ciała”.
W powieści przywołuje mityczne historie młodzieńca Narcyza, który kochał
tylko swoje własne odbicie, i nimfy Echo, która potrafiła powtarzać tylko
cudze słowa – ich związek nie miał szans, gdyż niemożliwe było między
nimi porozumienie. Oboje przeszli metamorfozy – on stał się kwiatem, a ona
głosem.
Wątek przemiany ciał odsyła nas do motywu przebóstwienia. Za wyborem
drogi życiowej kryje się bowiem obietnica. W chrześcijaństwie jest to
zapowiedź ciała chwalebnego, w jakie przyobleczemy się po przebóstwieniu.
Rewolucja seksualna zachęca, by „zrobić się na bóstwo” tu i teraz. Tak jak
zrobiła to supermodelka Katie Price, której szaloną popularność wśród
brytyjskich nastolatek Amis nazywa „kultem dwóch torebek silikonu”. Sam
pisarz widział, do czego prowadzi taka obietnica przemiany ciał, obserwując
swoją siostrę, która z niewinnej nimfetki przeobraziła się w odrażającą
pijaczkę i seksoholiczkę.
O skutkach rewolucji seksualnej opowiada też wspomniana na początku
książka Żyjące lalki. O ile sam Amis (urodzony w 1949 roku) był świadkiem
i uczestnikiem obyczajowych przemian na przełomie lat sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych, o tyle Natasha Walter (rocznik 1967) należy do generacji,
która wychowała się już po tym przełomie. W swej publikacji opisuje ona
Silikonowe dusze

pokolenie dzisiejszych nastolatek i dwudziestoparolatek, które nie mają już
żadnych tabu czy zahamowań związanych ze sferą płciowości.
Specyfiką jej twórczości jest na wskroś feministyczna perspektywa.
Natasha Walter wychowała się bowiem w rodzinie o lewicowych
przekonaniach: jej ojciec był działaczem anarchistycznym, a matka –
aktywistką pacyfistyczną. Na pytanie, kiedy została feministką, odpowiada,
że nigdy nie została, ponieważ była nią od zawsze, od kiedy pamięta. W 1998
roku rozgłos przyniosła jej książka pt. Nowy feminizm, pełna nadziei i wiary
w lepszą przyszłość kobiet.
W najnowszej książce Walter ten optymizm gdzieś jednak wyparował.
Obserwując kolejne dorastające pokolenia, autorka dostrzega mechanizmy
zniewolenia kobiet, które stały się wręcz mechanizmami samozniewolenia.
Dla weteranek ruchu feministycznego, takich jak Andrea Dworkin czy
Gloria Steinem, przemysł pornograficzny, będący motorem napędowym
rewolucji seksualnej, był obrzydliwy i poniżający, gdyż stanowił najbardziej
drastyczny wyraz instrumentalnego traktowania kobiet. Dla współczesnych
dziewcząt pornografia jest natomiast czymś najzupełniej normalnym, gdyż
odzwierciedla ich system wartości. Linda Lovelace miała swojego Chucka
Traynora, który zmuszał ją do perwersyjnych zachowań. Dziś nastolatki
bez przyłożonego do głowy pistoletu chętnie godzą się na jeszcze bardziej
dewiacyjne akty. Mało tego: są przekonane, że to afirmacja ich niczym nie
skrępowanej wolności i autoekspresji.
Angielska prasa co jakiś czas donosi, że Wielka Brytania zajmuje pierwsze
miejsce w Europie, jeżeli chodzi o liczbę ciąż wśród nastolatek czy skalę
chorób wenerycznych wśród młodzieży. Książka Walter pokazuje to zjawisko
od środka. Wiąże się ono z coraz bardziej rozpowszechnionym wśród
dziewcząt przekonaniem, że jedynym paszportem do samorealizacji i sukcesu
są ich ciała.
Ciała te poddawane są różnorodnym zabiegom, by osiągnąć doskonałość.
Przyklejanie tipsów, depilowanie nóg, powiększanie biustu, korekta nosa i ust,
golenie wzgórka łonowego, kolczykowanie i tatuowanie – to kolejne szczeble
tej profanicznej drabiny Jakubowej. Owe ciała poddają się też ulegle ledwie
poznanym młodzieńcom, spełniając ich wszystkie zachcianki obejrzane
podczas hardcore’owych seansów pornograficznych. Seks analny na pierwszej
randce nikogo już nie dziwi. Dziwić może tylko to, że kobiety poddane przez
kilku mężczyzn poniżającym rytuałom seksualnym w rodzaju bukkake są
przekonane, że to one mają nad nimi władzę i są paniami sytuacji.

63
Recenzując Żyjące lalki na łamach „Daily Telegraph”, Cassandra Jardine
pisze: „to pokolenie dziewcząt interpretuje wyzwolenie jako prawo do
zachowywania się jak top modelki. W rozmowach z Walter okazuje się, że są
zwolenniczkami seksu bez zobowiązań i spotkań na jedną noc, które można
kolekcjonować jak trofea na ich torebkach od znanych projektantów. Dla nich
choroby przenoszone drogą płciową są niemal wyróżnieniem, zaburzenia
odżywiania się codziennością, a mężczyźni, którzy mówią o miłości
i zaangażowaniu, są wyśmiewani jako «popadający w ckliwość»”.
Jedna z bohaterek Żyjących lalek zwierza się: „Kobietom mówi się dziś,
że jeśli im się nie podoba, że ich chłopak wtyka palce w waginę jakiejś
dziewczyny w nocnym klubie, to znaczy, że są pruderyjne”. Sama autorka
opowiada, iż jej rozmówczynie obawiały się publicznie przyznać, że razi je
pornografia, gdyż odczuwały strach przed odrzuceniem przez otoczenie.
Natasha Walter pisze, że „w minionych pokoleniach wiele kobiet
musiało tłumić swoje potrzeby i doznania fizyczne, aby nie wyłamywać
się ze społecznych konwencji”. Dziś mają pełną wolność wykonywania
jakichkolwiek aktów seksualnych, ale muszą tłumić swoje uczucia i emocje.
Do podobnych wniosków dochodzi Keith Nearing – bohater powieści
Amisa i porte-parole autora – który kontrapunkt dla rewolucji seksualnej
odnajduje w lekturze klasycznej literatury angielskiej. W powieściach Jane
Austin czy Emily Brönte nie ma niemal scen seksualnych („jedno pieprzenie na
dwa tysiące stron”, zżyma się Nehring, czytając Clarissę Samuela Richardsona),
ale ich utwory aż kipią od uczuć i namiętności. Dziś dziewczyny nie ważą się
nawet mieć uczuć i odczuwać miłość, gdyż ich wolność wyboru zostałaby
w ten sposób zaburzona. Poddają się więc każdemu aktowi seksualnemu, ale
tyle jest w tym romantyzmu, co w instruktażu zmontowania meblościanki.
Nic więc dziwnego, że Natasha Walter tytułuje swą książkę o dziewczynach
tego pokolenia Żyjące lalki. Skupione na wyglądzie i czynnościach
zewnętrznych, są w środku puste, bezduszne, jak zombie. Ich wnętrza wyżarła
rewolucja seksualna. Tak jak w przypadku siostry Amisa – Sally. Zanim zabiła
ciało, zabrała duszę. █

Ojcowie jedli
cierpkie jagody,
a dzieciom
zdrętwiały zęby.
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Postmodernistyczny bunt ’68 roku da się
wyjaśnić obsesyjną odrazą w stosunku
do wszystkiego, co pewne i wartościowe,
a co jednocześnie pokazuje człowiekowi
jego ograniczony, zależny i tymczasowy
wymiar egzystencji. Przywodzi to na myśl
słynną baśń o królewnie Śnieżce, w której
zła królowa zapałała nienawiścią do lustra,
bowiem pokazało jej gorzką prawdę o niej
samej. Zamiast zaakceptować werdykt
zwierciadła, wściekła monarchini wolała
rozbić je na drobne kawałki.

KS. ROBERT SKRZYPCZAK
Wenecja, lipiec 2010

Ojcowie jedli cierpkie jagody, a dzieciom zdrętwiały zęby
Autor Autorski

6 stycznia tego roku włoski dziennik „La Repubblica” zamieścił
artykuł, którego tytułowi nijak nie mogłem się oprzeć: Dlaczego
księża nie potrafią już głosić kazań? Zdaniem autora Giancarlo Zizoli,
dowodem tego jest fakt, że po wyjściu z kościoła większość osób nie jest
w stanie przypomnieć sobie treści homilii. Nie jest to rezultat rozkojarzenia
czy demencji wiernych, lecz uporczywej niechęci głosicieli Ewangelii do
uświadomienia sobie pewnego obiektywnego stanu rzeczy. „Sprawiamy
wrażenie odtwarzania czegoś wykutego w pamięci na blachę – mówił
kardynał Silvano Piovanelli z Florencji. – Lecz słowa przelatują nad głowami
bez zahaczania o życie. Uderzają w uszy, nie dotykając serca. Jesteśmy
nauczycielami, i to przeciętnymi, ale nie jesteśmy świadkami. Ludzie
wsłuchują się w to, co ich nie przekonuje i w żaden sposób nie wpływa na
życie”1. Dzieje się tak, ponieważ oczekiwania, język oraz potrzeby, również
i tych, którzy nadal praktykują, uległy radykalnemu przeobrażeniu. I to
nie jedynie z winy księży niezdolnych w żaden sposób zstąpić z wyżyn
abstrakcyjnych teorii w konkret ludzkiego doświadczenia życiowego, ale
przede wszystkim z tego powodu, że świat, ku któremu Kościół adresuje
swe nauczanie, nie jest już chrześcijański. Język chrześcijańskiego przekazu
nie współgra już z tym, który zdominował przestrzeń publiczną. Jest
to sytuacja, która winna odsyłać dzisiejszych pasterzy do doświadczeń
Kościoła pierwszych wieków: do konieczności powrotu do pierwszej
ewangelizacji opartej o głoszenie kerygmatu o Chrystusie ukrzyżowanym
i zmartwychwstałym.
1 Za: G. Zizola, Perché i preti non sanno più predicare, „La Repubblica”, 6 stycznia 2010.
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Ewangelizacja polega na ukazaniu wiary chrześcijan w świecie już
niechrześcijańskim. „Dzisiaj – jak mawiał ojciec Davide Turoldo – kaznodzieja
jest skazany na wszczepianie się wraz ze Słowem Boga w ciało i krwiobieg
historii”. Proponowanie chrześcijaństwa po obniżonej cenie, przy użyciu
języka konformistycznego, bezkrytycznego wobec fenomenów epoki
z obawy, by nie zrazić klienta, nie jest ewangelizacją, lecz wpisywaniem się
w gust opinii publicznej. W przekonaniu wielu dzisiejszych konsumentów
kultu religijnego Kościół winien schlebiać ludzkim dążeniom do spokojnego
życia, przyjaźni i świętego spokoju, w żadnym wypadku nie ingerując w ich
wewnętrzną strukturę przekonań i upodobań. Tam bowiem zainterweniowali
z dużą skutecznością inni nauczyciele i wychowawcy, którzy skoncentrowali
w postać pewnej syntezy najistotniejsze kierunki myślowe epoki nowożytnej
i wyrazili ją w formie atrakcyjnej, żarliwej rebelii w latach sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych ubiegłego stulecia.
Na kondycję intelektualno-duchową dzisiejszych post-chrześcijańskich
pokoleń – zarówno tych, którzy opuścili swój Kościół, jak i tych, którzy w nim
jeszcze wiernie trwają – złożyły się nie tylko słabe punkty duszpasterskiej
strategii Kościoła czy syndrom jej niedostatecznego przystosowania do
nowych czasów, ale przede wszystkim zmiany zaszłe w strukturze osobowej
człowieka należącego do cywilizacji zachodniej pod wpływem radykalnej
rewolucji antropologicznej, umownie nazywanej „rewolucją sześćdziesiątego
ósmego roku” (od daty skumulowanych aktów kontestacji przeciwko
drobnomieszczańskiej postaci zachodniej kultury judeochrześcijańskiej).
Nie jesteśmy w stanie, na pierwszy rzut oka, ocenić, jak poważne zmiany
spowodowała w nas rewolucja 1968 roku, niezależnie od tego, ile lat wówczas
mieliśmy i jak daleko znajdowaliśmy się od punktów zapalnych tamtych
wydarzeń. W sytuacji zglobalizowanej kultury i ideologicznego oddziaływania
poprzez świat mediów Polska nie może liczyć na żadną taryfę ulgową. Nie
sposób zrozumieć duszy współczesnego obywatela zachodniej cywilizacji
bez próby dowiedzenia się, co zaszło w duchowej i moralnej warstwie
świadomości jego rodziców przed czterdziestu laty.

Zakazane zakazywać!
Umowną nazwą „rewolucji sześćdziesiątego ósmego roku” zwykło
się obejmować cały ruch masowych przemian, jaki przetoczył się przez
zachodnią Europę i Amerykę od połowy lat sześćdziesiątych do końca lat
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siedemdziesiątych XX stulecia. Sam 1968 rok stanowił epicentrum tamtych
wydarzeń. Ich głównymi bohaterami byli studenci, robotnicy, pracownicy
nauki i mass mediów, którzy podejmując różne formy kontestacji zastanego
powojennego świata, domagali się radykalnych zmian społeczeństwa
i obyczajów. Protesty wybuchały najpierw na uniwersytetach, w USA zaczęły
się już w 1964 roku w kampusie akademickim w Berkeley, w 1967 miała
miejsce okupacja katolickiego uniwersytetu w Mediolanie oraz wydziału
socjologii w Trydencie, w maju 1968 roku wybuchły studenckie strajki
na paryskiej Sorbonie, a niepokoje przeniosły się do Dzielnicy Łacińskiej.
Manifestacje na placach, barykady na ulicach, wiece i marsze protestacyjne
rozlewały się systematycznie na inne duże aglomeracje: Nowego Jorku,
Meksyku, Chicago, Tokio, Berlina. Pożywką tego wybuchu społecznej energii
było powolne nasiąkanie młodych środowisk intelektualnych Zachodu ideami
antykapitalistycznymi i antyburżuazyjnymi pod wpływem zauroczenia
myślą Marksa i jego kontynuatorów. Dodatkowym impulsem do działania był
gniew przeciw wojnie w Wietnamie i amerykańskim apetytom imperialnym.
Podsycała go śmierć Ernesto Che Guevary w boliwijskiej dżungli w 1967 roku
oraz zamordowanie rok wcześniej kolumbijskiego kapłana ks. Camillo Torresa,
walczącego wraz z partyzantami z karabinem w ręku. Po sierpniu 1968 roku,
czyli po inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację i zdławieniu
„praskiej wiosny”, przedstawiciele nowej lewicy dokonali pewnej korekty:
zaczęli domagać się oczyszczenia uniwersalnych idei komunistycznych
zbrudzonych sowieckim imperializmem Breżniewa.
„Oczyszczona” i „zreformowana” w umysłach młodych zachodnich
lewicowców myśl marksistowska wcale nie zakładała podobnego, jak
w systemie stalinowskim, podejścia do religii. Nie zawsze i niekoniecznie
należało uznawać religię za alienację i „opium dla ludu”. Ostrze
sprzeciwu kierowano raczej przeciwko jej dominującej roli społecznej,
tak w pozytywnym, jak i negatywnym sensie. Kontestatorzy ’68 roku
byli generalnie przeciwni, zarówno projektowi religii państwowej, jak
i państwowemu ateizmowi. To niewątpliwie ułatwiało zaangażowanie
się w ruch 1968 roku wielu środowisk katolickich od lat sympatyzujących
z ideami socjalistycznymi (np. socjalizm chrześcijański Ernesto Bonaiuti, ruch
księży socjalistów we Włoszech, ruch socjalistyczny Le Sillon we Francji), jak
i tych wykreowanych w następstwie reform Soboru Watykańskiego II.
Faza wcielania postanowień soborowych spowodowała silną polaryzację
środowisk katolickich, wytwarzając konflikt pomiędzy domniemanym
katolicyzmem posoborowym a Kościołem hierarchicznym. Ci pierwsi domagali
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się otwartości i ekumenizmu, wyjścia poza chrześcijaństwo konfesyjne, ufnego
dialogu ze światem współczesnym, uwolnienia od zależności dogmatycznej
i dyscyplinarnej, od hierarchii kościelnej, w imię utopii wyższości doświadczenia
wiary i wspólnoty nad doktryną i podporządkowaniem. Okres posoborowy,
nazywany wręcz „rewolucją kopernikańską w Kościele”, obfitował wieloma
przejawami tego, co papież Benedykt XVI nazwał przymuszaniem Oblubienicy
Chrystusa do rezygnacji z dziewictwa wierności Tradycji wiary i płodzenia
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wspólnych dzieci z obcą Ewangelii mentalnością świata. W tym wypadku
chodziło o zaloty do marksizmu.
Dwa dni po śmierci Che Guevary, w październiku 1967 roku, delegaci
zgromadzeni na III Światowym Kongresie Apostolstwa Świeckich w Rzymie
uczcili ten fakt minutą ciszy. W tym samym roku biskup Hélder Pessôa Câmara
z Rio de Janeiro usprawiedliwiał nawet użycie przemocy w działaniach
rewolucyjnych: „Śmierć Che Guevary i Camillo Torresa jest tak samo godna
szacunku, jak śmierć Martina Luthera Kinga. Rozumiem wszystkich tych,
którzy sięgają po przemoc, choć sam nie jestem za przemocą”2. „Dla nas,
chrześcijan, pragnących być wiernymi świadkami zbawczego orędzia
i starających się świadczyć o pokoju, to, co pokazał Guevara, nie pozostawia
nas obojętnymi. Chrześcijanina czeka zadanie rewolucji” – deklarował
Giovanni Benzoli, przewodniczący Akademickiej Federacji Katolików Włoskich
(FUCI)3. Podobnym nurtem płynęły teologia polityczna w Europie oraz teologia
wyzwolenia w Ameryce Łacińskiej.
Niełatwo zrozumieć sympatię tylu środowisk katolickich: księży
i świeckich w stosunku do kontestującego ruchu 1968 roku. Zwłaszcza że
jego rewolucyjność polegała na dążeniu do „uwolnienia” człowieka od tego
wszystkiego, co było uznawane za „opresyjne” w społeczeństwie, zwłaszcza
zaś od cywilizacji chrześcijańskiej. W antropologii biblijnej, opartej o wyraźne
rozróżnienie pomiędzy Stwórcą i stworzeniem, dostrzegano ewidentną
przeszkodę w urzeczywistnieniu wyśnionego „totalnego wyzwolenia
człowieka” od wszelkiego autorytetu i zależności moralnej. Prymat absolutnej
wolności nie pozostawiał złudzeń: „Obywatel 1789 roku miał głowę – pisał
francuski socjolog Alain Touraine – socjaliści dołożyli mu muskuły, my zaś
w XX wieku wyposażyliśmy go w seks i wyobraźnię”4.
Swymi korzeniami ruch ’68 sięgał bezpośrednio tzw. kontrkultury,
czyli zjawiska przeciwstawienia się kulturze dominującej w zachodnim
społeczeństwie, zwłaszcza jej charakterystycznym instytucjom: rodzinie,
władzy, regułom rządzącym życiem seksualnym, systemowi państwowemu,
przedsiębiorczemu i szkolnemu. Służyć temu miały otwarte związki
partnerskie, komuny, nomadyzm i narkotyki. W latach pięćdziesiątych
i sześćdziesiątych ubiegłego wieku z kontrkultury wyłoniły się dwa
znaczące ruchy zwane beat generation oraz hippies. Ten pierwszy narodził
się w USA w latach pięćdziesiątych i jego nazwa, według jednego z jego
najważniejszych przedstawicieli Jacka Kerouaca, miała oznaczać „pokolenie
2 List 17 biskupów Ameryki Łacińskiej z 1967 r., „Rocca” (1.VI.1968).
3 Za: P. di Gorgi, Il ’68 dei cristiani. Il Vaticano II e le due Chiese, Luiss University Press, Roma 2008, s. 140.
4 La libertà dei post-moderni, wywiad M. Boffa z Alainem Touraine’em, „Rinascita” (12.03.1988).
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pokonane” bądź dla odmiany „pokolenie błogosławione”. Było to pokolenie
kontestacji społeczeństwa drobnomieszczańskiego, generacja buntu
i odrzucania zabezpieczeń, włóczenia się po drogach Ameryki, całkowitego
oddania się swobodzie seksualnej, alkoholowi i używkom halucynogennym.
Również ruch hippies powstał w USA. Jego nazwa brała się od „hipster”.

Porozumienie pomiędzy hippisami
oraz Czarnymi Panterami brało pod
uwagę pomysł wpuszczania LSD do
instalacji wody pitnej.

Specjalnością hippisów było wspólne życie w komunach i organizowanie
potężnych zjazdów młodzieżowych takich, jak Summer of Love na zachodnim
wybrzeżu w 1967 roku czy festiwal Woodstock na wybrzeżu wschodnim dwa
lata później.
By zrozumieć pojęcie rewolucji, trzeba zauważyć leżący u jej podstaw
proces dechrystianizacji społeczeństwa zachodniego. Chrześcijaństwo bowiem
opracowało pewną wizję historii, w którą zainterweniował Bóg poprzez
cały szereg działań, a zwłaszcza poprzez wcielenie Chrystusa. Jego dzieło
zbawcze zorientowało życie ludzi w kierunku ostatecznego wypełnienia się
Bożych obietnic w niebie. Toteż chrześcijańską cechą ludzkiej egzystencji
jest jej nadprzyrodzone przeznaczenie. Historia zatem, której brakuje
owego nadprzyrodzonego ukierunkowania, nie jest historią, lecz chaosem.
„Przyczyną rewolucji jest zatem wybuch pychy i zmysłowości, zmierzający do
wytworzenia nie jakiegoś jednego nowego systemu, ale całej serii systemów
ideologicznych. Z hojnego otwarcia się na nie w świecie wyłoniły się wielkie
rewolucje w dziejach Zachodu”5 – pisał Plinio Corrêa de Oliveira, brazylijski
filozof historii i znawca ruchu rewolucyjnego.
Pierwszą znaną rewolucją w świecie zachodnim była reforma protestancka,
która próbowała odseparować Chrystusa od struktury Kościoła. Lecz utrata
5 P. Corrêa de Oliveira, Rivoluzione e Contro-Rivoluzione, Milano 2009, s. 25.
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związku z Kościołem wnet spowodowała poddanie w wątpliwość potrzeby
samego Chrystusa. Tę groźbę zdawała się realizować rewolucja Oświecenia,
z której wyłonił się deizm, czyli wizja Boga bez Chrystusa, Boga obojętnego,
w żaden sposób nie interesującego się losem człowieka. Stąd było już
niedaleko do kolejnego etapu, którego drastycznym wyrazem była rewolucja
marksistowska. Jej celem było usunięcie Boga z pola widzenia i wstawienie
w Jego miejsce człowieka. Tak zwany „naukowy” materializm utrzymywał,
że jedyną szansą afirmacji i rozwoju człowieka jest uwolnienie go z religijnej
alienacji. Dalszym etapem tychże zmian mogła być jedynie rewolucja
ponowoczesna. Po wyeliminowaniu Kościoła, Chrystusa i Boga, przyszła
kolej na człowieka. Włoski filozof Augusto Del Noce epokę powojennej
nowoczesności nazwał antropologicznym nihilizmem. Beznadziejny
egocentryzm stał się „nowym duchowym klimatem świata zachodniego”6.
Ruch ’68 nastawiony był na burzenie hierarchii i nierówności: by studenci
z profesorem mogli przejść na „ty”, by usunąć z sal wykładowych wysokie
katedry stawiające wykładowcę ponad głowami audytorium itp... Jednakże
zamiary jego protagonistów szły dalej: chodziło o próbę przeniesienia efektu
rewolucji z poziomu społeczno-politycznego na poziom ludzkiego wnętrza.
Dlatego była to nie tyle rewolucja polityczna, co kulturalna, obejmująca swym
zasięgiem samego człowieka i jego poglądy. Każda rewolucja związana jest
z próbą przewrócenia naturalnego porządku rzeczy, tyle że tutaj poligonem
działania miała być ludzka osobowość. Chodziło o przewrót „w sposobie
odczuwania, działania i myślenia, o rewolucję w sposobie życia, jednym
słowem: o rewolucję cywilizacyjną”7.
Zmianom w człowieku miała ulec hierarchia wartości, tak aby naturalne
instynkty mogły uwolnić się od dominacji rozumu i kontroli woli. Herbert
Marcuse objaśniał zryw ’68 roku następująco: „to bunt jednocześnie moralny,
polityczny i seksualny. Bunt totalny. Wypływa z głębi jednostek. Ci młodzi
nie wierzą już w wartości systemu, który zmierza do zuniformizowania
i wchłonięcia wszystkiego. By móc żyć życiem poruszanym w sposób
nieskrępowany przez naturalne instynkty, młodzi są gotowi poświęcić
w zamian wiele dóbr materialnych”8. André Breton, ojciec uwielbianego
przez bojowników ’68 roku surrealizmu, doradzał: „należy przeprowadzić
w imponującym stylu ofensywę przeciwko cywilizacji chrześcijańskiej,
by rozprawić się ostatecznie z takimi pojęciami, jak grzech, pierwotny
6 A. Del Noce, Rivoluzione, Risorgimento, tradizione, Milano 1993.
7 R de Matei, Due sogni si succedono. La costruzione e la distruzione, Roma 1990, s. 239.
8 Marcuse: manifesto del nuovo Adamo, wywiad przeprowadzony przez Mauro Calamandrei dla „l’Espresso”
z 24 marca 1968.
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upadek czy odkupieńcza miłość i bezwzględnie zastąpić je boską zażyłością
mężczyzny z kobietą. Moralność oparta na prymacie przyjemności wnet
pozbędzie się całej tej nikczemnej moralności cierpienia i uległości, będącej na
rękę imperializmom i Kościołowi”9.
Odpowiednikiem takich przekonań były wypisywane na murach przez
buntowników paryskiego Maja hasła typu: „W każdym z nas drzemie
policjant, więc zabij go!”10, „Zakazuje się zakazywać!” albo „Władzę nad
życiem masz tylko dla siebie”.
Postmodernistyczny bunt ’68 roku da się wyjaśnić obsesyjną odrazą
w stosunku do wszystkiego, co pewne i wartościowe, a co jednocześnie
pokazuje człowiekowi jego ograniczony, zależny i tymczasowy wymiar
egzystencji. Przywodzi to na myśl słynną baśń o królewnie Śnieżce,
w której zła królowa zapałała nienawiścią do lustra, bowiem pokazało jej
gorzką prawdę o niej samej. Zamiast zaakceptować werdykt zwierciadła,
wściekła monarchini wolała rozbić je na drobne kawałki. Kiedy okazało
się, że nowoczesny, oświeceniowy projekt uczynienia z człowieka boga
i miary wszechrzeczy nie ziścił się (bo i nie miał ku temu podstaw), człowiek
ów, zamiast uznać pokornie klęskę swych własnych wyobrażeń o sobie,
postanowił uderzyć w to, co reprezentowało obiektywny, przerastający go
porządek rzeczy i naturalną hierarchię wartości. Jeśli bowiem człowiek nie
jest w stanie osiągnąć swej własnej absolutnej niezależności, to tylko dlatego,
że kłóci się to z jego statusem stworzenia – postaci kruchej i ograniczonej,
zmuszonej uznać swą zależność od Boga i od innych ludzi. Zwrócenie całego
gniewu przeciwko autorytetom wiązało się z pyszną i obsesyjną niezgodą na
konieczność znoszenia ograniczeń. Rewolucja ’68 roku stanowiła próbę – jak
niebawem się przekonamy, po części udaną – oswobodzenia człowieka od
prawdy o nim samym.
Operacja ta przebiegła jednocześnie przy użyciu trzech „narzędzi”: ludzkiej
seksualności (rewolucja seksualna), narkotyków (rewolucja psychodeliczna)
oraz określonego typu muzyki (rewolucja muzyczna). Potrójny charakter
rebelii ’68 roku odpowiada słynnemu ówczesnemu ideałowi szczęścia: sex,
drugs and rock’n roll.

9 Cyt. za: G. Monti, A quarant’anni dal maggio 1968 un bilancio della Rivoluzione culturale, „Radioci cristiane”,
nr 34/maj 2008.
10 Le parole del Maggio. Le scritte sui muri Nel Sesantotto parigino, Milano 2008, s. 68.
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Sex...
Guru neomarksizmu, Herbert Marcuse, za cel rewolucji uznawał „całkowite
zniszczenie systemu”. W przypadku rewolucji kulturalnej nie dało się
tego osiągnąć starymi metodami komunistycznymi. Według niego, efekt
rewolucyjny w człowieku zostanie osiągnięty jedynie wówczas, gdy radykalne
spuszczenie z uprzęży cielesnych instynktów zdoła zdruzgotać od stuleci
budowane w ludzkiej wrażliwości hamulce obyczajowe, religijne i moralne.
Rzecz jasna, hamulce te utrwalała „opresyjna” kultura chrześcijańska,
wpajająca poprzez wychowanie zasadę dominacji rozumu i woli nad
pożądaniem i instynktami. Ponadto katolicka katecheza jednoznacznie
wykluczała używanie seksualności w relacjach międzyludzkich przed czy poza
małżeństwem. Podporządkowanie napięć i skłonności cielesnych kontroli
rozumu służyć miało tworzeniu warunków do budowania człowieczeństwa
zintegrowanego i odpowiedzialnego. Tymczasem „prorocy” ’68 roku
wprowadzili w obieg slogan: „Seksualność jest twoja, więc uwolnij ją!”,
zachęcając do „bycia twórczym” w wymyślaniu coraz to nowszych perwersji
seksualnych. Psychiatrzy, tacy jak David Cooper, Ronald Laing czy Thomas
Szasz, podpowiadali, że rewolucja wyzwalania człowieka z niewoli górujących
nad nim zakazów winna przetoczyć się przede wszystkim przez rodziny,
bowiem to w nich człowiek ulegał moralnej przemocy opresyjnego systemu
zakazów i nakazów.
Za autorów „natchnionych” w tym względzie uznawano Wilhelma
Reicha oraz Zygmunta Freuda. Reich był austriackim psychiatrą, który za
wcielanie w życie swych eksperymentów dotyczących „bioelektrycznej”
natury aktywności seksualnej został skazany na więzienie w USA, gdzie
zmarł w 1957 roku. Zanim do tego jednakże doszło, opublikował m.in. książkę
Rewolucja seksualna, która z niemałym skutkiem zdołała przekonać po latach
pokolenie ’68 do tego, że główną siłą w człowieku jest jego energia seksualna.
Jej powstrzymywanie miało grozić w najwyższym stopniu zaprzepaszczeniem
prawdziwej ludzkiej samorealizacji. Z tego powodu należałoby raz na zawsze
usunąć z człowieka „obraz i podobieństwo” Boga. „Wraz z uwolnieniem ze
skurczu mięśni genitalnych – pisał Reich – powinna zniknąć idea Boga”11.
W zamian za to proponował „mistykę seksualną” lub też „religię orgazmu”,
którą uzasadniał w następujący sposób: „Miłość w lędźwiach oraz słodycz
pożerającej rozkoszy w trakcie współżycia – oto prawdziwy bóg”12.
Oryginalne zgoła twierdzenia Reicha podążały śladem jego mistrza, ojca
11 W. Reich, Psicologia di massa del fascismo, Milano 1974, s. 139.
12 W. Reich, L’assassinio di Cisto, Milano 1972, s. 229.
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psychoanalizy, Zygmunta Freuda, dla którego mechanizm represji impulsów
naturalnego libido seksualnego człowieka miał odpowiadać za powstanie
nerwicy. Rewolucja seksualna ’68 roku znalazła zatem solidne wsparcie
ze strony modnych naówczas terapeutów psychologicznych, zgodnych co
do jednego: że największą nerwicorodną instytucją patologizującą życie
człowieka jest rodzina. Gdyby prawdą miało się okazać, że za większość
nieszczęść, dramatów i patologii ludzkich winę ponosi zrepresjonowane (czyli
podporządkowane normom moralnym i obyczajowym) życie seksualne, to
jak wytłumaczyć 750 tysięcy prób samobójczych popełnianych każdego roku
w Stanach Zjednoczonych?13. Okazuje się, że to nie brak udanego seksu, lecz
brak nadziei stawia ludzi na skraju życiowych przepaści.
Zauroczenie rewolucją seksualną lat sześćdziesiątych zaowocowało
potokiem wypisywanych bzdur. Dla przykładu, z biuletynów włoskich
Czerwonych Brygad można było się
dowiedzieć, że „kompetentni lekarze
zapewniają, iż przerwanie ciąży nie
jest niczym innym, jak zwyczajnym
zabiegiem ambulatoryjnym w rodzaju
przecięcia czyraka czy leczenia
oparzenia”. Wyrażano poza tym
nadzieję, że uda się wreszcie pokonać
w społeczeństwie „rasistowskie”
uprzedzenia wobec homoseksualizmu,
ponieważ „jednostka powinna mieć
zapewnioną swobodę dysponowania
własnym ciałem według swego
uznania”. Zapewniano, że „św. Józef
i Dzieciątko Jezus nie istnieją”, z czego
miała wynikać zachęta kierowana do
dzieci, by nie miały lęku przeciwstawić
się rodzicom, gdy chodzi o „niewinne”
zabawy erotyczne14.
Rewolucja seksualna miała
zdobywać coraz to nowe obszary
13 Podaję za doniesieniami dziennika włoskiego „Il Giornale”, 21 maja 2008.
14 Por. R. Sgarbi, G. Vivi, Ma l’amor mio non muore, Roma 1971, s. 250 i 253-254.
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ludzkiego zachowania poprzez sukcesywne
podboje. Pierwszym miało być definitywne
oddzielenie współżycia seksualnego od celu
prokreatywnego, co ludzką seksualność
sprowadzało do czystej techniki genitalnej,
obniżając poziom szacunku do życia oraz
do Boga, w którego akcie stwórczym rodzice poprzez akt seksualny aktywnie
uczestniczą. W wyniku tego seks przestał być sposobem odpowiedzialnego
budowania relacji z drugą osobą, stał się natomiast rozrywką bądź rodzajem
antystresowej autoterapii. Nic dziwnego, że niebawem wśród pacyfistycznych
manifestantów zaczęto przeliczać koszty budowy jednego wojskowego
odrzutowca na liczbę prezerwatyw, które w zamian za niego można by
wyprodukować, podarowując ludziom „szczęście” zamiast wojny.
Kolejnymi podbojami seksualnej rewolucji były: po pierwsze – propaganda
proaborcyjna wraz z jej teoretycznym i prawnym usprawiedliwianiem,
eksplozja pornografii oraz towarzysząca jej ideologia nazywająca
przyjemność metafizyką; po drugie – ofensywa homoseksualnej propagandy,
w ramach której wielu przedstawicieli buntu ’68 nie tylko zdobywało
doświadczenia homoseksualne, ale i czyniło z publicznego obnoszenia się tym
element walki; po trzecie zaś – pedofilia. Ideologia traktująca seksualność
jako czystą zmysłowość nieuchronnie prowadziła do „usprawiedliwiania”
wszelkiej postaci perwersji. Daniel Cohn-Bendit, jeden z prominentnych
przywódców studenckich rebelii ’68 roku, oskarżony o dopuszczanie się
seksualnych nadużyć względem dzieci w czasach, gdy pracował jako
wychowawca w jednym z przedszkoli we Frankfurcie nad Menem, wyjaśniał,
iż rewolucja seksualna tamtego okresu usprawiedliwiała praktyki pedofilskie
w ramach poszukiwań totalnej wolności w sferze ludzkich przeżyć15. Szkoda
tylko, że jego szczere wyznania spisane w 1976 roku o „odkrywaniu dziecka
jako osoby obdarzonej seksualnością”, zawierające w ramach „odrzucania
hipokryzji i niedomówień” opisy jego doświadczeń, na których opublikowanie
nie zdobyły się nawet liberalne dzienniki europejskie, nie budzą takich
samych wybuchów społecznego oburzenia (ze wszech miar słusznego!), jak
podobne eksperymenty prowadzone przez jego kolegów nauczycieli, tyle że
w koloratkach. Widać z tego, że pokolenie ’68 roku w spornych kwestiach
postanowiło przyznać rolę arbitra czystej subiektywności.
Jak wspomniałem, największym wrogiem bojowników seksualnej
rewolucji okazała się być rodzina, która dla człowieka jest potwierdzeniem

Alkohol zabija,
zażyj LSD.

15 Por. F. Merlo, L’ex del ’68 e il diario di un pedofilo, „Corriere della sera”, 30 marca 2001.
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„O, Boże, jakże mi źle, trzeba temu
zaradzić. Kokainy, natychmiast!”.
fundamentalnej prawdy o nim samym. Elementami
składowymi regulującymi jej życie są samokontrola
i odpowiedzialność względem swych własnych impulsów
emocjonalnych i cielesnych, zasada zależności od
innych oraz realizowanie własnych potrzeb w zgodzie
z tą zasadą. Człowiek w rodzinie odkrywa, że nie może
wystarczać sam sobie i w związku z tym uczy się kochać
i respektować innych. W oczywisty sposób nie można
było tego pogodzić z filozofią odrzucania jakiegokolwiek
autorytetu promowaną przez pokolenie ’68 roku.
Anarchista Jerry Rubin, autor podręcznika dla hippisów
zatytułowanego Do it! (Zrób to!), proponował swój
własny dekalog, w którym piąte przykazanie brzmiało:
„pozabijaj ojca i matkę!”. Rosanna Rostanda, lewicowa
redaktorka naczelna gazety „Il Manifesto”, przekonywała,
że ruch komunistyczny nie powinien zaprzestać swej
działalności, póki nie osiągnie swego ostatecznego celu,
to jest zniszczenia rodziny16.

Drugs...
Rzeczywistość stawia człowieka w obliczu norm
i ograniczeń, co może budzić nienawiść w stosunku
do tego, co rzeczywiste. Sny, wyobrażenia i marzenia –
oto częsty temat wystąpień rewolucjonistów ’68 roku.
Dowodzili oni nierzadko konieczności poszerzenia pola
swej świadomości poza to, co człowiek normalnie widzi
i odczuwa. Efektu tego jednakże nie dało się osiągnąć bez
uciekania do narkotyków i substancji halucynogennych.
Pewien dokument włoskich Czerwonych Brygad po
16 F. Angoli, P. Cipriani, 1968, Fede&Cultura, Verona 2008, s. 8.
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LSD –
witaminą
dla
waszego
mózgu.

wyjaśnieniach, na czym
polega rola proletariatu
w walce zbrojnej oraz jak
należy sporządzać bomby
samozapalne, poświęcał
całe passusy wychwalaniu
zalet zażywania narkotyków.
LSD – według instruktorów
młodzieżówki terrorystycznej
– nie tylko może dostarczyć
przyjemnych wrażeń,
ale i zwiększyć zakres
świadomości, nie mówiąc już
o zaletach w podnoszeniu
jakości komunikacji męskodamskiej. Autorzy nie omieszkali przy tym dołączyć swym adeptom kilku
przepisów na sporządzanie pysznych potraw z dodatkiem marihuany17.
Wskazywanie na substancje halucynogenne jako sposób osiągnięcia
„nowego człowieczeństwa”, zdolnego rozciągnąć perspektywy własnego „ja”
poza ramy obiektywnej rzeczywistości, stanowiło kościec tzw. chemicznej
filozofii. Jej prekursorami byli francuscy dziewiętnastowieczni „poeci
przeklęci”: Charles Baudelaire i Paul Verlaine. Ruch ’68 roku podjął pierwsze
inicjatywy w masowym dostarczaniu ludziom używek. I tak, w Nowym Jorku,
w dniu św. Walentego 1969 roku, rozesłano ponad trzy tysiące papierosów
z marihuaną na adres ludzi wybranych losowo z książki telefonicznej,
zachęcając ich do spróbowania choćby jeden raz tego specyfiku. Porozumienie
nazywane Yipanther Pact, zawarte pomiędzy hippisami Jerry’ego Rubina oraz
Czarnymi Panterami Eldridge’a Cleavera (walczącymi przeciwko dyskryminacji
czarnych w USA), brało pod uwagę pomysł wpuszczania LSD do instalacji
wody pitnej w niektórych amerykańskich miastach. W Italii współzałożyciel
ruchu Lotta Continua (Walka Nieustanna) zachęcał gorąco do narkotyków
czterdzieści tysięcy ludzi zgromadzonych na koncercie.
Filozofia ćpania, jak utrzymywał Richard Neville, australijski przywódca
hippisów, opiera się na przekonaniu, że narkotyki uzdalniają człowieka do
„wyskoczenia ze skorupy arystotelesowskiej logiki”18, czyli logiki realizmu,
rządzącej się zasadą niesprzeczności, w zgodzie z którą niemożliwe jest
17 R. Sgarbi, G. Vivi, dz. cyt., s. 109.
18 R. Neville, Play Power, Milano 1971, s. 237.
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twierdzenie czegoś przy jednoczesnym zaprzeczaniu temu samemu.
Arystoteles zasadę tę uznawał za prawdziwą do takiego stopnia, iż jeśli ktoś
zamierzałby ją zanegować, tym samym by ją poparł. Gdyby bowiem ktoś
zamierzał stwierdzić, że zasada niesprzeczności nie istnieje, oznaczałoby
to, iż nie chce pomieszać tego, co istnieje, z tym, co nie istnieje. A skoro
nie dąży do pomieszania tych porządków, wynika stąd, że nie przyjmuje
sprzeczności. Realizm Arystotelesa, któremu odpowiada chrześcijański
sposób myślenia, zakłada istnienie obiektywnego systemu wartości,
niezależnego od indywidualnej woli. Co miało oznaczać „wyskoczenie ze
skorupy arystotelesowskiej logiki” w przypadku eksperymentatorów ’68
roku? Wyjaśnić wiele mogą modne wówczas slogany: „Niech eksplodują
mechaniczne umysły pod wpływem świętego kwasu!”, „LSD – witaminą dla
waszego mózgu”, „Alkohol zabija, zażyj LSD”. I wszystko jasne.
Timothy Leary, psycholog z Harvardu, przekonany, że użycie grzybów
halucynogennych lub ich chemicznych odpowiedników w postaci
psylocybiny czy LSD przyczyni się do zdecydowanego postępu w ewolucji
gatunku ludzkiego, utrzymywał, iż narkotyk nie tylko „wpływa na sposób
myślenia”, ale wręcz jest w stanie „zmienić naturę człowieka”19. Zachwalał
przy tym styl myślenia kultur azjatycko-afrykańskich, zdecydowanie lepszy
od zbyt „racjonalnego” myślenia europejskiego, będący rapsodycznym,
instynktownym odzwierciedleniem naturalnego, dzikiego rytuału
plemiennego. „Samo mięso, bez symbolicznych przypraw” – zachwycał się
poeta beat generation Allen Ginsberg, który swe dzieła pisał pod wpływem
amfetaminy i meksykańskiego grzyba halucynogennego, zwanego peyotle,
w rytm muzyki jazz. Jedynym sposobem na zrozumienie życia jest zwariować
– konstatował „nawalony” artysta z New Jersey i na potwierdzenie tego
dodawał apostrofę, skierowaną de facto do samego siebie: „O, Boże, jakże
mi źle, trzeba temu zaradzić. Kokainy, natychmiast!”20. Narkotyk miał ocalić
człowieka przed tragicznym doznaniem świadomości, że nie jest się bogiem
dla samego siebie i że nie da się zrealizować wszystkich kaprysów, zwłaszcza
zaś tych związanych z wolą mocy. Wystarczyło zaaplikować sobie odrobinę
czegoś magicznego w żyłę i wszystko zmieniało się w mgnieniu oka.
Wielu artystów pokolenia ’68, jak Allen Ginsberg, Bob Dylan czy John
Lennon, wspierało swym talentem reklamę narkotyków jako prawdziwej
19 T. Leary, The God Game, „Berkeley Barb” 2 (1969), s. 5.
20 Za: C. Guerre, La rivoluzione nell’uomo. Una lettura anche teologica del ’68, Fede&Cultura, Verona 2008, s. 36.
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„przyprawy życia”, otwierającej przed ludzką wyobraźnią bezkresne
horyzonty. Starali się przekonywać, że prawdziwa rzeczywistość to ta
osiągana za sprawą substancji halucynogennych. „Wyobraźni nie masz
w kieszeni, musisz po nią sięgnąć” – wypisywano na murach Paryża. Ginsberg
zaś hipnotyzował tłumy swymi diabolicznymi litaniami: „Święte wizje, święte
majaki, święte otchłanie”21.

...and rock and roll
Muzyka pokolenia ’68 zmieniła radykalnie znaczenie kultury muzycznej.
Odwołując się do dawnych, plemiennych rytmów i afro-kubańskiej
ekspresyjności wspierała zamiar uwolnienia ludzkiej instynktowności spod
kontroli rozumu i woli. Sprzyjał temu nowy styl tańca wzorujący się na
obsesyjnym poruszaniu ciała. Rock and roll oznacza „kołysać i kręcić się”
z wyraźną aluzją seksualną. Tę seksualną aluzję zawierały już wcześniejsze
kompozycje południowoamerykańskiego stylu gospel, które zresztą zaczęły
jako pierwsze posługiwać się określeniem rocking (np. Good Rocking Tonight
bluesowego muzyka Roya Browna).
W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych w USA i Wielkiej Brytanii
rozwinął się nurt muzyczny znany jako rock psychodeliczny, z założenia
komponowany i odsłuchiwany pod wpływem narkotyków. Początek dał mu
zespół 13th Floor Elevators wraz z albumem The Psychedelic Sounds of the 13th
Floor Elevators z 1966 roku, zaś jego najsłynniejszymi kontynuatorami były
grupy Pink Floyd i The Doors. W tekstach piosenek często odwoływano się
do wizji, snów i halucynacji pochodzenia narkotycznego. Tytuł słynnego
szlagieru Beatlesów Lucy in the Sky with Diamonds stanowi akronim nazwy
LSD. Natomiast okładka albumu Sgt. Perrer’s Lonely Hearts Club Band z 1967
roku, zawierającego wspomnianą piosenkę, nosiła umieszczony na niej
wizerunek Aleistera Crowleya, ojca współczesnego satanizmu, popularyzatora
narkotycznych seansów okultystycznych. Wielu muzyków tamtej epoki,
takich jak Jimmy Page z Led Zeppelin, Dawid Bowie czy Ozzy Osbourne
określało siebie „crowleyowcami”. Rock okazał się nadzwyczaj skutecznym
sposobem popularyzowania narkotyków. Używanie marihuany w Stanach
Zjednoczonych czy haszyszu w Europie przyjmowało się na fali wierszy
takich, jak Howl Allena Ginsberga lub piosenek w stylu Mister Tambourine Man
Boba Dylana. Nielegalny produkt zdobywał sobie miliony konsumentów tylko
dzięki zakamuflowanym zaklęciom sprytnie przemycanym w książkach i na
płytach.
21 A. Ginsberg, Urlo e Kaddish, Cuneo 1997, s. 135 i 381.
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...przed Nim nie uciekniesz.

Jednym z zamierzeń
muzyki rockowej
było wzbudzanie
podniecenia seksualnego
w słuchaczach. Doktor
Howard Hanson
ze Stowarzyszenia
Psychiatrów
Amerykańskich (American
Psychiatric Association)
utrzymywał, że „im bardziej tempo muzyki przekracza zwykły rytm, tym
bardziej rośnie napięcie emocjonalne”. Podążając tą drogą, „jest możliwe
wytworzenie w jakimkolwiek organizmie ludzkim rodzaju histerycznej
dezintegracji”22. Wszystko to miało służyć efektowi zrewolucjonizowania
ludzkiego wnętrza, zamierzonemu przez rewolucję 1968 roku.

Mistyka i gnoza
Spodziewanym rezultatem zmian spowodowanych rewolucyjnym,
egzystencjalnym i politycznym działaniem podjętym przez pokolenie ’68
miało być wyłonienie się nowego świata, wolnego od wszelkiego zła, czyli
od opresyjnych oddziaływań zastanych instytucji i hierarchii. Wytwarzało to
pewien religijny kontekst oczekiwań, sprawiający, że walka polityczna, będąca
kręgosłupem wszelkiej rewolucji, przybierała postać pewnej rewolucyjnej
mistyki. Mistyka rewolucyjna nie zmierzała do obalenia sacrum, ale
przeniesienia go na inny obszar.
Jak wspomniałem wyżej, aspiracje protestu ’68 roku wiązały się z niezgodą
na obiektywną rzeczywistość, zarówno egzystencjalną, jak i moralną.
Stąd wyjątkowo atrakcyjne stawały się wszelkie metody oderwania się od
niej, wśród nich zainteresowanie filozofią i religiami wschodnimi. Wielu
amerykańskich pisarzy tamtego pokolenia, takich jak wspomniany już
Allen Ginsberg czy Jack Kerouac, Brytyjczyk Aldous Huxley, autor Nowego
wspaniałego świata, William Burroughs, czy Peter Orlovsky, już od lat
pięćdziesiątych ubiegłego stulecia oddawali się popularyzowaniu mody na
New Age, rodzaj synkretycznej mieszanki wschodnich tematów religijnych,
spirytyzmu, medycyny alternatywnej oraz technik mantry, zen, jogi wraz
z plemiennymi obrzędami rytualnymi rodem z Afryki. A wszystko to podlane
sosem narkotykowego upojenia. Podniecała ich stara gnostycka bajka, według
22 Za: W. J. Matt, La „cultura” rock, Ferrara 1998, s. 9-10.
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której człowiek jest boską „iskrą” zmierzającą do uświadomienia sobie
swego boskiego statusu, drogą zaś do tego miał być wysiłek zatracenia
swej indywidualności i bezgranicznego wtopienia się w pierwotną
Jedność wszechświata. Wynikało z tego pragnienie osiągnięcia nicości
i pustki, będącej przejawem zatracenia się w boskim bezosobowym
wszechświecie. New Age stoi w absolutnym przeciwieństwie do
chrześcijaństwa, w ramach którego liczy się indywidualny, osobowy
człowiek, zaproszony do przeżywania miłosnej komunii z Trójjedynym
Bogiem. Amatorom New Age’u, którzy z definicji odrzucali wiarę
w Chrystusa, bardziej odpowiadało zwrócenie się ku gnostycznym
religiom Wschodu.
Bardzo modne były w tamtych czasach podróże do Indii i Tybetu
oraz otaczanie się duchowymi guru. Członkowie grupy The Beatles
udawali się do Rishikesh w Indiach, by oddawać się medytacji
transcendentalnej pod okiem guru Maharishi Mahesh Yogi. Także
festiwal Woodstock w 1969 roku został zainaugurowany przemówieniem
innego guru indyjskiego. „Poddałem się całkowicie osiągnięciu pełnego
oświecenia, w którym moje ja kompletnie się zatracało w celu zdobycia
doskonałości”23 – pisał Ginsberg. Hindus Rajneesh Chandra Mohan
Jain, znany na Zachodzie jako Osho, charyzmatyczny przewodnik
duchowy dla wielu adeptów ’68 roku, łączący różne elementy filozofii
wschodnich, zaczerpniętych z hinduizmu, buddyzmu zen i taoizmu
z niektórymi kierunkami zachodniej myśli Junga czy amerykańskich
psychologów humanistycznych, nauczał swej medytacji jako drogi
wyjścia poza umysł. W tym celu proponował ćwiczenia zwane gibberish,
polegające na swobodnym płaczu i śmiechu, na tańcu i poruszaniu
ciała aż po osiągnięcie transu, aby zmusić do upadku „nadbudowę”
umysłową i osiągnąć efekt wyzwolenia w niekontrolowanej eksplozji
emocji. Wielu z adeptów nowej duchowości, poszukujących życiowej
pustki, promowało styl życia polegający na całkowitym zaniedbywaniu
się i sukcesywnym przekraczaniu reguł, by sięgnąć magicznych bram
deprawacji i szaleństwa. Podążali za ideałem całkowitej negacji,
ponieważ – według nich – rzeczywistość poddaje się jedynie swemu
przeciwieństwu, zaś prawdą jest tylko to, co jest samo w sobie
sprzeczne, to znaczy jednocześnie złe i dobre. Wyrażało się to,
23 Za: C. Gnerre, La rivoluzione nell’uomo, dz. cyt., s. 50.
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między innymi, w dowodzeniu pozytywnych aspektów tego, co złe i ohydne.
Dla przykładu, wspomniany wyżej William Burroughs tak opisywał swe
eksperymenty, oczywiście w trakcie ciągłego dostarczania sobie dawek heroiny:
„Zamieszkiwałem w pewnym pokoju w obskurnej dzielnicy Tangeri. Od roku
nie kąpałem się ani nie zdejmowałem ciuchów, chyba że jedynie po to, by co
godzinę wkłuwać się igłą w moje rozedrgane, poszarzałe ciało skończonego
ćpuna. Mego pokoju nie sprzątałem ani nie odkurzałem nigdy. Opakowania po
fiolkach i inne odpady piętrzyły się aż po sufit. Nie zajmowałem się absolutnie
niczym. Byłem w stanie przez osiem godzin wpatrywać się w czubek butów”24.
Podobnym podejściem do życia kierowała się również tzw. antypsychiatria.
Wychodziła z teoretycznego założenia, że człowiek w swym środowisku
społeczno-kulturalnym doznaje przemocy, zwłaszcza w rodzinie, gdzie
od dziecka sukcesywnie są tłamszone jego naturalne aspiracje. Także
i w społeczeństwie każde buntownicze zachowanie natychmiast zostaje
ukarane uznaniem go za przejaw choroby psychicznej. Stąd przekonanie, że
zaburzenia psychiczne nie powinny być „leczone”. Powstają one bowiem nie
na bazie zmian organicznych, a jedynie urazów psychicznych, za których

W chrześcijaństwie człowiek wszystko
zawdzięcza Bogu, swoją naturę i wszelkie
właściwości, które gwarantują jego bycie
i pozostanie na wieki człowiekiem.
powstawanie biorą winę sztywne, narzucane ludziom reguły wyrokujące
z góry, co jest normalne, a co nim nie jest. Należy zatem przede wszystkim
rozprawić się z owymi stresogennymi sędziami, przyznającymi sobie
kompetencje w orzekaniu tego, co jest normą, a co zaburzeniem. Przy takim
zrelatywizowanym podejściu do człowieka rzeczywiście nie można być
pewnym niczego. Dla przedstawicieli wspomnianej antypsychiatrii, takich jak
Ronald Laing, David Cooper, Michel Foucault, Felix Guattari, Franco Basaglia
czy Thomas Szasz – w zgodzie z regułami myślenia gnostycznego – nie
istnieje żadna naturalna rzeczywistość, której nie można by uznać za pozorną
i złudną. Istnieje tylko to, co człowiek akceptuje lub nie.
24 F. Bernabei, „La fantasia al potere” vissuta da William Burroughs. La liberazione dell’umanità con la droga, la
violenza e la magia, „Nova Historica” 9 (2004), s. 172.
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Doprowadzając do skrajnych konsekwencji ten tok rozumowania,
dochodzono do przekonania, iż jedynym do zaakceptowania sposobem
istnienia społeczeństwa może być anarchia. Utopia całkowitej równości
wszystkich ze wszystkimi nie znosiła jakichkolwiek podziałów i rozróżnień
oraz jakiegokolwiek autorytetu.

Terapia Marksem
Już w latach trzydziestych XX wieku niektórzy lewicowi myśliciele włoscy,
jak Antonio Gramsci, czy też niemieccy, zebrani w tzw. szkole frankfurckiej,
usiłowali wyjść z ciasnych ram dyktatury proletariatu, by stworzyć rodzaj
myślenia neomarksistowskiego. Tym sposobem wzbudzili marzenie o nowej
rewolucji typu kulturalnego, rewolucji przeprowadzonej nie tyle w strukturze
społeczno-ekonomicznej, w której żyje i pracuje człowiek, ile w samym
człowieku. Poddanie człowieka przeobrażeniu rewolucyjnemu stało się
kwintesencją buntu ’68.
Już w 1922 roku Lenin zorganizował konferencję w Instytucie Marksa
i Engelsa w Moskwie, w celu opracowania założeń rewolucji kulturalnej

Marksiści wierzą natomiast, że człowiek jest
stwórcą samego siebie: może w oparciu
o własne decyzje kształtować swą egzystencję
lub ją zmieniać.
w ramach przemian ustrojowych wywołanych przewrotem bolszewickim
w Rosji. Owa „rewolucja kulturalna”, pomyślana jako produkt eksportowy,
którym należało zasypać cały świat, miała oznaczać przewrót totalny,
wciągający w zasięg nieodwracalnych zmian samego człowieka, jego naturę,
zachowania, poglądy i najgłębsze odczucia. W konferencji tej wzięli udział
m.in. Karol Radek, Feliks Dzierżyński (jako szef sowieckiej CzeKa), Willy
Münzenberg (pomysłodawca Kominternu) oraz węgierski marksista György
Lukàcs, który zaproponował posłużenie się instynktem seksualnym w celu
zburzenia społeczeństwa burżuazyjnego.

Ojcowie jedli cierpkie jagody, a dzieciom zdrętwiały zęby

Pomysł ten w dalszej kolejności postanowili teoretycznie opracować
filozofowie zatrudnieni w założonym w 1923 roku Instytucie do Badań nad
Marksizmem we Frankfurcie nad Menem, następnie przemianowanym na
Instytut Badań Społecznych. Instytutem tym do 1958 roku kierował Max
Horkheimer. Poza nim w pracach tejże instytucji brali udział Erich Fromm,
Theodor Adorno, Karl Korsch, Wilhelm Reich oraz Herbert Marcuse. Odkąd
do władzy w Niemczech doszedł Hitler, Instytut przeniósł się do USA.
Z czasem jego czołowi przedstawiciele zaczęli zajmować intratne stanowiska
na uniwersytetach amerykańskich, przenikając swą myślą środowiska
studenckie i opiniotwórcze. Tym sposobem szkoła z Frankfurtu znalazła swych
kontynuatorów na najlepszych uczelniach świata zachodniego: od Columbii
i Princeton po London School of Economics. Myślenie neomarksistowskie za
sprawą tych ośrodków powoli zapładniało umysły uczestników amerykańskiej
i brytyjskiej lewicowej kontrkultury lat sześćdziesiątych, popychając wielu
młodych w stronę zastępowania „starych modeli społeczeństwa” modelami
nowymi. Myślenie neomarksistów zawierało pojęcia mniej mechaniczne,
a bardziej dialektyczne w stosunku do swego klasycznego pierwowzoru.
Miało ono być przekazywane innym ludziom w sposób niemalże
niezauważalny, tak jak rozprzestrzenia się wirus, w całkowitym odróżnieniu
od państwowego, siłowego sposobu zaprowadzania komunizmu w krajach
objętych metodologią stalinowską. Pierwszym krokiem ku temu celowi
miało być zastąpienie tradycyjnej rodziny nową, otwartą komuną. Do tego
dołączane było propagowanie całkowicie wyzwolonego od zasad i ograniczeń
stylu życia seksualnego, nowych form estetycznych, nowych sposobów
ubierania się, a także rezygnowania z przestarzałych zasad i manier dobrego
wychowania.
Ruch ’68 roku wyraźnie stwierdził konieczność zastosowania kategorii
neomarksistowskich we wszystkie obszary ludzkiej egzystencji, bez
ograniczania ich jedynie do poziomu społeczno-ekonomicznego. „Być może
niektórzy wyobrażają sobie komunizm jako doktrynę wyłącznie ekonomiczną,
pewien system skoncentrowany na zagadnieniach gospodarczych czy
społecznych – pisał francuski filozof Jean Daujat. – Nic bardziej mylnego.
Marksistowskie zasady ekonomiczne i społeczne pozostają niezrozumiałe
bez odwołania się do założeń filozoficznych, pozostając ścisłą konsekwencją
zastosowania do życia tamtych. Marksizm jest całościową koncepcją
człowieka i jego przeznaczenia, globalnym przewodnikiem życia i działania
przeznaczonym dla całej ludzkości”25.
25 J. Daujat, Conoscere il comunismo, Milano 1979, s. 8-9.
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Ideologia marksistowska opiera się na dialektyce, zakładającej, że nie ma
niczego prawdziwego danego człowiekowi raz na zawsze. Wszystko poddane
jest prawom nieustannego stawania się, urzeczywistnia się i ukazuje w swych
przeciwieństwach.
W odróżnieniu od myślenia klasycznego i chrześcijańskiego, w którym
wszystko na świecie istnieje obiektywnie, niezależnie od naszych możliwości
spostrzegania i oceniania, a w związku z tym istnieje dobro, które winniśmy
poszukiwać, oraz zło, którego musimy unikać, pozostając tak w sprawach
wyboru wartości, jak i samego sposobu przeżywania własnego życia
w zależności od Boga – nowożytne myślenie zachodnie obrało kierunek
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odrzucenia za wszelką cenę ciężaru owej zależności od tego, co obiektywnie
od nas samych nie zależy.
Kartezjusz twierdził, że o prawdziwości podmiotu nie decyduje stan
faktyczny, lecz odwrotnie: to podmiot uwiarygadnia istnienie rzeczywistości
poza nim (Cogito ergo sum). Respektował on przy tym jeszcze niezależne od
człowieka pojęcie prawdy, przewyższającej ludzką myśl, bowiem ta zależy
bezpośrednio od Boga, a to Bóg właśnie zapewnia prawdziwość naszych
myśli.
Kant poszedł dalej, odrzucając udział Boga w gwarantowaniu
prawdziwości myślenia. Rzeczywistość sama w sobie pozostaje

Mimo swoich wad, ruch ’68 był bogaty w liczne
ideały. Tamci ludzie czegoś pragnęli, o coś
walczyli, coś ryzykowali. Byli też gotowi do
poświęceń.
niepoznawalna. Mamy dostęp poznawczy jedynie do tego, co jest w stanie
w swój kreatywny sposób zaprezentować przed nami nasz umysł. Stąd nie
ma żadnego znaczenia to, co jest nam niedostępne, skoro nasze „ja” zostało
uznane za twórcę rzeczywistości.
Hegel podał wszystko prawom całkowitego idealizmu. Według niego
istnieje czysta Idea, która stworzyła wszystkie indywidualne świadomości
i całą historię. Rzeczywistość jako taka nie istnieje, wszystko staje się
Ideą. Historia jest pochodną wspomnianej wyżej dialektyki, czyli ścierania
się przeciwieństw. Dla Hegla, jak i potem dla Marksa, który swą filozofię
nazwał materializmem dialektycznym, nie obowiązuje już klasyczna zasada
niesprzeczności. Coś może jednocześnie istnieć i nie istnieć: być czymś,
a zarazem sobie zaprzeczać. Ta logiczna niekonsekwencja bierze się stąd,
wyjaśniał Hegel, że Idea nie jest czymś, co jest, ale czymś co się staje, zmienia
nieustannie i przechodzi we własne przeciwieństwo. Nie ma zatem niczego
jednoznacznie określonego, nie istnieją prawdy definitywne, nic się nie
potrafi ostać przed dialektyczną młockarnią historii. Dla Marksa więc, który
przejął od Hegla myślenie dialektyczne, historia jest nieustanną rewolucją:
„Wszystko to, co istnieje, zasługuje na śmierć”. Nawet człowiek nie zasługuje
na nic więcej, wszak pozostaje jedynie trybikiem w potężnym konflikcie

89
materialnych sił, które kształtują dzieje. Nie ma żadnych prawd absolutnych,
reguł niezmiennych, sfer świętości.
W chrześcijaństwie człowiek wszystko zawdzięcza Bogu, swoją naturę
i wszelkie właściwości, które gwarantują jego bycie i pozostanie na wieki
człowiekiem. Marksiści wierzą natomiast, że człowiek jest stwórcą samego
siebie: może w oparciu o własne decyzje kształtować swą egzystencję lub
ją zmieniać. Zwłaszcza na drodze działań rewolucyjnych. Tym bardziej jest
i pozostaje człowiekiem, im więcej potrafi zmienić, zburzyć, przeobrazić
i odbudować. Dla Marksa człowiek jest jak mityczny Prometeusz: „Nienawidzę
wszelkich bóstw! – oto jego wyznanie, które podtrzymuje i będzie

Tymczasem po skończonym eksperymencie
kulturalnej rewolucji słowa, takie jak
„poświęcenie”, wypadły ze słownika. Kultura
’68 roku zniszczyła całkowicie w ludziach
naturalne powiązanie między ograniczeniami,
ofiarą i wytrwałym dążeniem do celu.
podtrzymywać na zawsze wbrew wszelkim bogom niebieskim i ziemskim,
którzy nie uznają ludzkiej świadomości jako najwyższej postaci bóstwa”26.
Parafrazując Gombrowicza, można powiedzieć, że ideologia ’68 roku miała
stać się nowym rodzajem pistoletu, z którego pyszny, nowoczesny człowiek
zamierzał zastrzelić Boga.
Elementem nowoczesnej terapii neomarksistowskiej nie jest partia
polityczna. Pokolenie ’68 odwróciło się od „przewodniej roli partii” ku
innym, mniej uchwytnym, za to skuteczniejszym sposobom oddziaływania
na masy ludzkie. „Trzeba zorganizować intelektualistów wokół idei
zepsucia zachodniego świata”27 – proponował Willy Münzenberg, inicjator
Kominternu, na wspomnianym spotkaniu w Moskwie w 1922 roku. Tym
samym pojawił się pomysł użycia potężnego przemysłu kultury i rozrywki
26 Tamże, s. 40.
27 Za: A. de Lassus, La Scuola di Francoforte. La genesi e i protagonisti della rivoluzione culturale, Ferrara 2003,
s. 13.
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w celu rozbicia tradycyjnych, chrześcijańskich, ludzkich nawyków. Jak
zauważył Teodor W. Adorno, wystarczy wziąć pod uwagę, ile godzin
dziennie spędza społeczeństwo zachodnie przed telewizorami czy kinowymi
ekranami, by znaleźć skuteczne narzędzie zniszczenia kapitalistycznego,
drobnomieszczańskiego społeczeństwa. Niemiecki socjolog trafnie ocenił
możliwości, jakimi dysponuje „przemysł kulturalny” w wytwarzaniu
ujednoliconych potrzeb i modeli zachowań widzów. Zjednoczenie sił
oddziaływania różnych instytucji kultury i rozrywki na ludzką świadomość
może dać niewyobrażalny efekt, gdy chodzi o wykreowanie nowych,
zaprojektowanych stylów życia odmiennych od dotychczasowych form
kształtowania człowieka przez tradycyjną rodzinę, szkołę czy parafię28.
Wykorzystując siłę oddziaływania mass mediów na współczesnego
powierzchownego konsumenta szybkiej informacji i szybkiej rozrywki,
pokolenie ’68 roku swoje przesłanie dopasowało do reguł telewizyjnego
talk-show, w którym każde twierdzenie można wygłosić i zarazem z niego się
wycofać. Marksistowska, dialektyczna terapia.

Dzieci z pustką w sercu
Efekt buntu ’68 roku rozlał się na kolejne pokolenia, z czym przyszło
nam się zmierzyć dzisiaj. I nie jest to wcale efekt, którego oczekiwali
zaangażowani w rewolucję kulturalną młodzi studenci, wykładowcy, artyści,
dziennikarze i działacze polityczni tamtej epoki. Wierzący w zbudowanie
nowego, wspaniałego świata, zamiast wychować i przysposobić sobie
potomków jeszcze bardziej zaangażowanych w walkę i świadomych
zapoczątkowanych przez rodziców cywilizacyjnych przemian, wydali na
świat pociechy przesiadujące w dyskotekach i nocnych klubach, uganiające
się za modnymi ciuchami, oddające się przygodnym uciechom zmysłowym,
przypalające trawkę, robiące sobie tatuaże i całymi godzinami ślęczące przed
ekranem komputerów w poszukiwaniu coraz to bardziej wyrafinowanych
stron pornograficznych. Mimo swoich wad, ruch ’68 był bogaty w liczne
ideały. Tamci ludzie czegoś pragnęli, o coś walczyli, coś ryzykowali. Byli
też gotowi do poświęceń. Tymczasem po skończonym eksperymencie
kulturalnej rewolucji słowa, takie jak „ofiara” czy „poświęcenie”, wypadły ze
słownika. Dzisiejsi młodzi konsumenci życia w dżinsach i kolczykach w uchu
nie myślą rezygnować z niczego, ani dla niczego się poświęcać. Kultura
’68 roku zniszczyła całkowicie w ludziach naturalne powiązanie między
ograniczeniami, ofiarą i wytrwałym dążeniem do celu. Jak wielu młodych,
28 Tamże, s. 17.
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rozwrzeszczani bojownicy o nowy świat żywili swe pragnienia i sny tylko
przez krótką chwilę, albo jedynie śpiewali o nich protest-songi.
Jakiego typu człowieka „wyprodukowała” rewolucja ’68 roku? Nauczony
ufać jedynie swej własnej, spontanicznej instynktowości, pozbawiony

„Zdechniecie wszyscy
z przeżarcia” – wypisywano
na murach paryskiej Sorbony.
Synowie tych, co wówczas
walczyli z burżuazyjną wygodą życia
i myślenia, zdają się grzęznąć w jeszcze
większej wygodzie i beztrosce.
sztuki wytrwałości i kontroli samego siebie, wytwór hippisów i beatowców
sięgnął nihilistycznego i hedonistycznego dna. Klasa przewodnia, walcząca
pod rewolucyjno-mesjanistycznymi sztandarami, dziś przywarła do władzy
i do pieniądza, przeobrażając się w rodzaj agresywnych zwolenników
relatywizmu i laicyzmu. Niezdolni do porzucenia myślenia dialektycznego,
wciąż przeciwstawiają postęp reakcji, odczuwają niechęć do metafizycznych,
jednoznacznych kategorii prawdy i fałszu, dobra i zła, piękna i brzydoty,
nieprzyjemnie zdziwieni, że trwa nadal to, co wydawało się bez reszty
Ojcowie jedli cierpkie jagody, a dzieciom zdrętwiały zęby
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pokonane. Przypominają kogoś, kto nadal nosi na nosie okulary ideologii,
nawet gdy już przestali wierzyć we wszystkie ideologie, które kiedyś nie
pozwalały im spokojnie zasypiać. Władza, choć pozbawiona przesłania, nie
przestaje uwodzić możliwościami wywierania wpływu na innych. Slogan,
który niegdyś inspirował paryskich studentów Maja ’68 roku: „Dać władzę
marzeniom!”, przeobraził się w samą władzę bez marzeń.
Oświeceniowa pycha skończyła jako pozbawiony aspiracji technokratyczny
banał. Rewolucyjny pęd lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego
wieku wypalił się i skompromitował terroryzmem Czerwonych Brygad
i niemieckiego RAF-u oraz zadowolił się zdobyczami swobodnego dostępu do
rozwodów i aborcji. Pokolenie ’68 roku ugrzęzło w swoim przeciwieństwie.
Bogactwo idei zamieniło na technokratyczny, spłowiały ekwiwalent.
Jerry Rubin, anarchiczny i antykapitalistyczny, bezkompromisowy
bojownik o lepszy świat, dziś jest bogatym przedsiębiorcą z wysokimi
aktywami zainwestowanymi w firmę Apple. Z hippie do yuppie. Piękni
dwudziestoletni naśladowcy Che Guevary i Fidela Castro przemienili się
w pięćdziesięcioletnich zachłannych poszukiwaczy coraz bardziej wygodnego
życia. „Zdechniecie wszyscy z przeżarcia” – wypisywano na murach paryskiej
Sorbony. Synowie tych, co wówczas walczyli z burżuazyjną wygodą życia
i myślenia, zdają się grzęznąć w jeszcze większej wygodzie i beztrosce.
Uczynili wręcz z wygody kryterium jakości życia.
W latach sześćdziesiątych powtarzano hasło: „To, co osobiste, należy
do polityki”. Dzisiaj zdaje się brać górę inne: „To, co osobiste, należy do
wszystkich”. I nie chodzi o prawo do życia osobistego, ale o ekshibicjonistyczne
upodobanie do wystawiania spraw intymnych na widok publiczny. Wciskają
nam się przez ekrany i monitory, szpalty i rubryki pism najbardziej osobiste
zwierzenia próżnych i podstarzałych gwiazd i celebrities o ich miłosnych
i erotycznych wyczynach, kolejnych zmianach partnerów i partnerek, decyzjach
na comming out o swej orientacji seksualnej, niezależnie czy nas to interesuje
i czy nam się to podoba. Internetowe blogi, zainstalowane non stop kamery
wideo, pokoje zwierzeń w programie Big Brother, dzienniki nimfomanek
i maniaków erotycznych – pomijając ich tandetną jakość artystyczną czy
estetyczną – za wszelką cenę pretendują do tego, by stać się elementem
przeżywania i odczuwania świata przez innych. Najbardziej zwariowany,
narcystyczny indywidualizm zdaje się czynić z ludzi spanikowanych widmem
samotności żebraków cudzej uwagi i cudzego uwielbienia.
Ojcowie jedli cierpkie jagody, a dzieciom zdrętwiały zęby

Włoski dziennikarz Marcello Veneziani, przestrzegając przed powrotem
do „złych mistrzów” ’68 roku, podjął się analizy jednego z nich, Herberta
Marcuse’a, wspomnianego ideologa szkoły neomarksizmu, by wykazać
prawdziwość biblijnego powiedzenia: „ojcowie jedli cierpkie jagody, a synom
zdrętwiały zęby” (Jr 31,29). „Jego filozofia – pisał Veneziani – odegrała
zasadniczą rolę w zniszczeniu kultury i tradycji, w wyniesieniu wartości
estetycznych nad etyczne, życia erotycznego nad myślenie, w przyjęciu
projektu ludzkości rozbawionej, nieodpowiedzialnej i beznadziejnie
infantylnej. Myśl Marcuse’a wepchnęła całe pokolenia w beztroski i żądny
uciech egocentryzm, w masowe nadużywanie norm w imię kreatywności
życia, sprawiając, że negatywizm i uchylanie się od obowiązków wzięły górę
nad trudem budowania i rodzenia”29.
Francuski psychoanalityk i psycholog społeczny Tony Anatrella w 1998
roku napisał książkę pod tytułem Zakazana różnica. Seks, wychowanie i przemoc
trzydzieści lat po ’68 roku30, w której stwierdził, że u źródeł współczesnego
braku dojrzałości psychologicznej i społecznej powodującej wśród młodych
ludzi przemoc jest przesłanie maja ’68 roku. U podstaw tamtej rewolty
znajdował się bunt przeciwko autorytetom, zwłaszcza przeciwko ojcu.
Obciążenie ojca, a w domyśle Boga, odpowiedzialnością za ucisk nie liczący
się z wolnością jednostki, prowadziło szeroką drogą ku moralnej samowoli.
Bunt budziły wszelkie formy społecznego czy religijnego nadzoru, a także
wskazywanie na różnice między ludźmi, również seksualne. Okazało się to dla
wielu rodzin „trzęsieniem ziemi”, ukazując nieprzepartą otchłań pomiędzy
młodymi a dorosłymi. Chęć zbudowania społeczeństwa opartego o „wolny
seks” zatarła wszelką indywidualność, w zamian za to proponując jednostki
podobne do siebie tak, że niemal sklonowane. W efekcie doszliśmy do tego,
że dzisiaj młodzi ludzie, by czuć się dobrze, potrzebują wykonywać te same
gesty i nosić te same ubrania, co ich rówieśnicy. Wiele podmiejskich gangów
młodzieżowych powstaje w oparciu o potrzebę zamknięcia się w gronie
podobnych do siebie osobników. A właśnie w tego typu grupach kwitnie
przemoc. Młodzi ludzie dzisiaj wiedzą o wiele więcej niż ich rówieśnicy
z poprzednich pokoleń, giną jednak w świecie pozbawionym organizacji,
hierarchii wartości i reguł postępowania.
Wraz z bezmyślnymi latami następującymi po idealistycznej rebelii ’68
roku pozostał tylko jeden ideał życia: bawić się. Wolna miłość jest zabawna,
wyzywające ubranie – koniecznie markowe – sprawia przyjemność.
29 M. Veneziani, Ritornano i cattivi maestri, „Il Giornale”, 19 lipca 2003.
30 Por. T. Anatrella, La diffèrence interdite, sexualité, éducation, violence 30 ans après’68, Paris 1998.

Elementem zabawy stały się zwulgaryzowane gesty, przejawy braku
wychowania i rezygnacja z uprzejmości. Dobre maniery i elegancja wyglądu
są przejawami kultury wymagań i stereotypów, którą za wszelką cenę należy
zwalczać w imię swobody wyrazu i kreatywności indywidualnej. Można
pokusić się o stwierdzenie, że wielki wysiłek buntu przeciwko schorowanemu
systemowi hipokryzji i niesprawiedliwości na rzecz nowego, wspaniałego
świata przyniósł nieoczekiwanie odwrotny skutek. Powiędły „dzieci – kwiaty”,
a pozostały po nich wnuki z pustką w sercu, nieświadomie wyczekujące
przyjścia Zbawiciela.
Nikt nie wie, jak długo jeszcze będziemy musieli znosić zgubne skutki
rewolucyjnej mrzonki 1968 roku. Skutki te są tym dotkliwsze, im głębiej
zaległy w nas. Nie ma się co łudzić! Nie ustąpią bez Nowej Ewangelizacji. █
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Problemem chrześcijaństwa w wielu
krajach zachodnich nie jest już to, że toczy
ono spór z dominującą kulturą laicką,
ale że kapituluje przed nią bez walki. Jak
zauważył swego czasu podczas wizytacji
jednej z rzymskich parafii Jan Paweł II,
„wydaje się, że wierzący, czyli ochrzczeni,
nie potrafią się oprzeć zeświecczeniu,
ideologiom, które przeciwne są nie
tylko Kościołowi, religii katolickiej,
ale religii w ogóle, są ateistyczne albo
antyteistyczne”.
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Tekst ten wchodzi w skład zbioru esejów
Anioł Północy, który ukaże się wkrótce
nakładem Wydawnictwa AA i Frondy.

W okresie międzywojennym rosyjski myśliciel Mikołaj Bierdiajew napisał
swoje najbardziej znane dzieło Nowe średniowiecze. Dowodził w nim, że
jedynym ratunkiem dla pogrążonej w kryzysie cywilizacji chrześcijańskiej jest
powrót do mentalności średniowiecznej, czyli do całościowego pojmowania
świata w perspektywie nadprzyrodzonej. Dziś taki przewrót mentalnościowy
w skali masowej wydaje się trudny do wyobrażenia. Średniowieczna Europa
była tak bardzo przesiąknięta chrześcijaństwem, że stanowiło ono naturalny
żywioł, w którym poruszał się ówczesny człowiek. Sytuacja dzisiejsza
bardziej niż średniowiecze przypomina natomiast czasy starożytne, kiedy to
dominowały prądy kulturowe i cywilizacyjne o charakterze pogańskim.
Wielu naukowców i publicystów pisze dziś o kryzysie, a nawet wręcz
o schyłku współczesnej cywilizacji. Niektórzy z nich porównują sytuację
dzisiejszą do stanu Cesarstwa Rzymskiego z okresu poprzedzającego jego
upadek. Rzym stracił wówczas motywację do podbojów, jakby wyczerpał
swoje wewnętrzne możliwości, pogrążył się w igrzyskach i z niepokojem
oczekiwał barbarzyńców. Dzisiejszy świat zachodni także celebruje swój
schyłek, ogłasza „koniec historii”, promuje postmodernizm zwany „kulturą
wyczerpania”, nurza się w konsumpcji i hedonizmie oraz drży na myśl
o zagrożeniu fundamentalizmem islamskim czy wszelkimi mocniejszymi
tożsamościami.
Współczesne elity intelektualne po odrzuceniu chrześcijaństwa coraz
powszechniej za fundament cywilizacyjny uznają liberalną wersję prawa
naturalnego, która po bliższej analizie ogranicza się właściwie do dwóch
postulatów: prawa do życia i prawa do przyjemności. Okazuje się więc, że
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tym, co łączy wszystkich ludzi, jest... zwierzę, gdyż ono także motywowane
jest strachem przed śmiercią i pragnieniem zaspokojenia pożądań
zmysłowych. Prawo do życia i prawo do przyjemności najkrócej można ująć
w charakterystycznym dla starożytnego Rzymu okrzyku: „Chleba i igrzysk!”.
W tym świecie wyznawcy Chrystusa coraz częściej odnajdują się na
marginesie głównego nurtu kulturowego. Jak pisał kardynał Joseph Ratzinger:
„Przyszedł czas, by chrześcijanin ponownie sobie uświadomił, że należy do
mniejszości i że musi przeciwstawić się wszystkiemu, co jest niby logiczne
i naturalne, a co Nowy Testament, bynajmniej nie w dodatnim sensie, nazywa
duchem świata”. Ta niezgoda między chrześcijaństwem a „duchem tego
świata” ujawnia się niemal we wszystkich punktach nauczania Kościoła.
Weźmy chociażby kwestię życia pozagrobowego i reinkarnacji. Jak pisze
Vittorio Messori w swojej książce Wyzwanie wobec śmierci, „powracamy jakby
do sytuacji rodzącego się chrześcijaństwa, kiedy praktycznie tylko Kościół
i Synagoga sprzeciwiały się metempsychozie szerzonej nawet przez pewne
najbardziej prestiżowe prądy filozofii greckiej”.
Problemem chrześcijaństwa w wielu krajach zachodnich nie jest już jednak
to, że toczy ono spór z dominującą kulturą laicką, ale że kapituluje przed nią
bez walki. Jak zauważył swego czasu podczas wizytacji jednej z rzymskich
parafii Jan Paweł II, „wydaje się, że wierzący, czyli ochrzczeni, nie potrafią się
oprzeć zeświecczeniu, ideologiom, które przeciwne są nie tylko Kościołowi,
religii katolickiej, ale religii w ogóle, są ateistyczne albo antyteistyczne”.
Wynika to z faktu, że w państwach należących do zachodniego
kręgu kulturowego doszło w ostatnich dziesięcioleciach do gwałtownej
sekularyzacji. Dla większości tamtejszej młodzieży chrześcijaństwo stało
się czymś obcym i należącym do odległej przeszłości. Źródłem wiary
przestała być rodzina, dominująca kultura nie dostarcza już chrześcijańskich
wzorców, a Kościół utracił wpływ na formowanie sumień. Sytuacja zaczyna
przypominać czasy zanurzonych w cywilizacji pogańskiej pierwszych
chrześcijan. Ci ostatni potrafili jednak swoją wiarę nie tylko ocalić, lecz
przekazywać ją innym i przenosić w kolejne pokolenia. Na ten stan
współczesnego Kościoła wskazywał w książce Sól ziemi kardynał Ratzinger,
który podkreślał, że chrześcijanie powinni wyciągnąć z tego faktu właściwe
wnioski.
Jednym z owych wniosków może być odwołanie się do doświadczenia
pierwotnego Kościoła, którego formy ewangelizacji były dostosowane do
Nowa starożytność

ówczesnej sytuacji cywilizacyjnej, czyli funkcjonowania wewnątrz świata
pogańskiego. Istniały wówczas trzy rodzaje przekazu wiary: kerygmat,
katecheza i homilia.
Kerygmat był orędziem zbawczym, przeznaczonym dla ludzi
znajdujących się poza Kościołem. Musiał on być niezwykle poruszający
i głęboko egzystencjalny, skoro powodował, że tak wiele osób decydowało
się radykalnie zmienić swoje życie.
W największym skrócie: kerygmat odpowiadał na pytanie, czym
jest chrześcijaństwo. A z tym właśnie wielu ludzi ma dziś kłopot. Dla
jednych bowiem chrześcijaństwo to system etyczny, który składa się
z zakazów, dla drugich – rodzaj filantropii, choć mniej skuteczny niż
socjalistyczne braterstwo, dla jeszcze innych to wymyślona w przeszłości
idea, sentymentalne marzycielstwo, forma kompensacji i pocieszenia dla
wykluczonych. Wiele osób szczerze by się zdziwiło, gdyby się dowiedziało,
że istotą chrześcijaństwa jest osobista, intymna więź z Bogiem, który
interesuje się każdym pojedynczym człowiekiem i który chce wchodzić
z nim w relację miłości. Końcem życia nie są bowiem śmierć i pustka, lecz
wieczne szczęście.
Kerygmat nie może być teoretyzowaniem. Nie może być ogólnym
wykładem nauk chrześcijańskich. Musi bezpośrednio dotykać konkretnego
człowieka, być odpowiedzią na jego egzystencjalny niepokój, wychodzić
naprzeciw pragnieniom jego serca i poszukiwaniom sensu życia.
Święty Paweł pisze, że istotą takiego przepowiadania jest moc, a nie
krasomówstwo, to znaczy, że ten, kto głosi Chrystusa, wierzy całym sobą
w to, co mówi, cały zawiera się w swoich słowach.
O ile kerygmat był skierowany do pogan, o tyle katecheza
przeznaczona była w Kościele pierwotnym dla tzw. katechumenów,
czyli osób, które pociągnięte zbawczą obietnicą zapragnęły przystąpić

Istotą prawdziwego
wejścia w świat
duchowy nie są techniki,
lecz relacje.

do chrztu i zostać chrześcijanami. Katecheza była nierozerwalnie związana
z procesem wtajemniczania w prawdy wiary i stanowiła swoistą ścieżkę
inicjacyjną. Okres katechumenatu służył osiągnięciu metanoi, czyli przemiany
serca, innymi słowy: nawrócenia.
Był to etap, w którym ludzie przeżywali doświadczenie wiary. Dziś często
można usłyszeć pod adresem chrześcijaństwa – zwłaszcza od ludzi młodych
– zarzut, że nie ma ono związku z ich życiem i że nie odnajdują w nim
doświadczenia duchowego. Nierzadko z tego powodu wiele osób trafia do sekt
lub fascynuje się religiami Wschodu. Opowiadają, że mogą tam przeżywać
doświadczenia duchowe dzięki wejściu w techniki medytacyjne.
Istotą prawdziwego wejścia w świat duchowy nie są jednak techniki, lecz
relacje. Ludzie nie przeżywają doświadczenia wiary, bo nie wchodzą w relacje. Nie
spotykają się z Bogiem. Nie mają z Nim więzi. Oczywiście łatwiej jest nauczyć się
technik, niż zbudować relację. Ta ostatnia wymaga pielęgnowania, cierpliwości,
zaufania. Jest to zadanie wymagające, szczególnie w czasach, gdy związki między
osobami są przygodne, powierzchowne i pozbawione zobowiązań.
Katechumenat w pierwszych wiekach chrześcijaństwa był rodzajem
takiej formacji duchowej, podczas której ludzie uczyli się nawiązywać relację
z Bogiem. Zarazem nawiązywali relacje między sobą, tworząc w ten sposób
wspólnotę wierzących.
Trzecim rodzajem przepowiadania Ewangelii była homilia przeznaczona
dla chrześcijan już ugruntowanych w wierze. Służyła ona pogłębieniu wiary
oraz odpowiadaniu na konkretne wyzwania, jakie dla wierzących niósł świat.
Ponieważ jednak przez stulecia świat stawał się coraz bardziej
chrześcijański, siłą rzeczy zmieniła się struktura ewangelizacji. Doszło do
niemal całkowitego zaniku kerygmatu, gdyż nie było już pogan, dla których
przesłanie Chrystusa stanowiłoby radykalną nowość. Katechumenat zamienił
się w katechizację, której adresatem stały się głównie dzieci. W sumie bez
zmian pozostała tylko homilia, traktująca wszystkich dorosłych jako osoby
świadome swojej wiary.
W ostatnich dziesięcioleciach głębokie procesy laicyzacyjne zachwiały
jednak pozycją Kościoła. Dziś ochrzczenie dziecka w krajach Europy
Zachodniej jest raczej wyjątkiem niż regułą. W społeczeństwach dominuje
tzw. ateizm praktyczny, czyli życie jakby Boga nie było. We wrogim otoczeniu
kulturowym zaczęły zatem zawodzić formy nauczania wypracowane
w czasach, gdy świat był chrześcijański.
Homilia straciła moc swojego oddziaływania, gdyż zamiast do
osób ugruntowanych w wierze trafia do ludzi nieznających podstaw
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chrześcijaństwa. Nawet gdyby chcieli oni te braki nadrobić, to nie mają za
bardzo gdzie tego zrobić, gdyż w dzisiejszym Kościele niemal w ogóle nie jest
prowadzona regularna katechizacja dorosłych. Jeszcze mniejsze szanse na
zetknięcie się z orędziem zbawczym ma osoba niewierząca i niechodząca do
kościoła, ponieważ nikt nie wychodzi do niej z kerygmatem.
Z tego powodu warto wrócić do pewnych form wykorzystywanych już
przez Kościół w podobnej sytuacji kulturowej. Najlepiej się to sprawdza

W dzisiejszym Kościele niemal w ogóle nie jest
prowadzona regularna katechizacja dorosłych.
dziś w wielu ruchach i wspólnotach katolickich, zwłaszcza tych, które
powstały do Soborze Watykańskim II jako odpowiedź Kościoła na wyzwania
współczesnych czasów. To charakterystyczne, ale właśnie w tych formacjach
duchowych najwięcej jest dziś młodzieży.
To nie przypadek, że wiele z nich korzysta z doświadczenia pierwotnego
Kościoła. Droga Neokatechumenalna na przykład nawiązuje do instytucji
katechumenatu, który w pierwszych wiekach po Chrystusie przygotowywał
pogan do sakramentu chrztu. Była to dla nich ścieżka inicjacyjna i droga
wtajemniczenia w prawdy wiary. Współczesny katechumenat wychodzi
z podobnych założeń: traktuje swoich uczestników jako pogan, tyle że
ochrzczonych.
Z doświadczenia pierwotnego chrześcijaństwa czerpie również Odnowa
w Duchu Świętym. Ruch ten wraca do teologii charyzmatów św. Pawła
i praktyki chrztu w Duchu Świętym, który w Kościele pierwotnym był
synonimem chrześcijańskiego wtajemniczenia, darem łaski Ducha, a zarazem
normą liturgii publicznej. Potwierdzają to pisma Ojców Kościoła: św. Hilarego
z Poitiers, św. Cyryla Jerozolimskiego i św. Jana Chryzostoma.
Do czasów pierwszych chrześcijan nawiązują również inne współczesne
ruchy i wspólnoty katolickie. Są one dziś właściwie jedynymi miejscami
w Kościele, gdzie wychodzi się z kerygmatem do niewierzących oraz prowadzi
rzetelną i regularną katechizację ludzi dorosłych.
W czasach średniowiecznych, kiedy cała cywilizacja przesiąknięta była
pierwiastkami chrystianizmu, formację duchową można było zdobyć, żyjąc
normalnie w świecie i obcując z wytworami ówczesnej kultury. Dzisiaj jest
Nowa starożytność

to raczej niemożliwe, gdyż „katecheza tego świata” nie ma nic wspólnego
z chrześcijaństwem. Dlatego tak ważne stają się wspólnoty i przeżywanie
w nich doświadczenia Kościoła.
Zarówno Jan Paweł II, jak i Benedykt XVI nadzieję na „nową ewangelizację”
wiązali właśnie z owymi wspólnotami. Mieli ku temu solidne podstawy.
Podczas gdy w świecie malała liczba powołań kapłańskich, to właśnie z owych
wspólnot wywodziło się ich coraz więcej (np. począwszy od 1988 roku,
powstały już na wszystkich kontynentach 74 międzynarodowe seminaria
misyjne Redemptoris Mater związane z Drogą Neokatechumenalną). O ile
nawet w krajach tradycyjnie katolickich nauczanie Magisterium Kościoła
w sprawach moralnych, zwłaszcza etyki seksualnej, jest powszechnie
kontestowane, o tyle wewnątrz owych ruchów jest ono w pełni akceptowane.
Oznaką żywotności tych formacji duchowych jest przede wszystkim ich
misyjność – czyli to, że potrafią przyciągać do wiary ludzi spoza Kościoła.

Wysiłek pierwszych chrześcijan zmierzał do tego, by nie dać się zepchnąć
do getta. Ojciec Jacek Salij pisze: „Udało im się uniknąć poczucia wyobcowania
ze świata, w którym przyszło im żyć i który był im wrogi. Nie ogarnęły ich
nastroje izolacjonistyczne ani duch sekciarstwa. Źródła starochrześcijańskie
obficie świadczą o nastrojach dokładnie przeciwnych: pierwsi chrześcijanie
mieli żywe poczucie, że stanowią integralną cząstkę społeczeństwa, która
ich prześladuje, oraz że wykonują niezwykle ważną służbę na rzecz tego
społeczeństwa”. Podobne nastawienie cechuje dziś wielu chrześcijan
aktywnych w różnego rodzaju ruchach, wspólnotach i duszpasterstwach.
Jak pokazują badania socjologiczne, często angażują się oni w działalność
obywatelską i społeczną. Starają się przy tym nasycić życie publiczne
pierwiastkami ewangelicznymi.
Doświadczenie dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa wskazuje, że wszystkie
ruchy w historii Kościoła, które spowodowały odrodzenie religijne i dały nowy
impuls ewangelizacji (jak niegdyś benedyktyni, dominikanie, franciszkanie
czy jezuici), odwoływały się do tradycji, do źródeł chrześcijaństwa, a więc do
czasów pierwszych wyznawców, do apostołów, wreszcie do samego Jezusa
Chrystusa. To paradoks, że sięgały do przeszłości, by budować przyszłość.
I najlepiej przenosili wiarę w przyszłość ci, którzy byli najmocniej zanurzeni
w przeszłości. █

Wznieśmy 		
Zagłębiając się w dzieje IV wieku chrześcijaństwa, Newman
dokonał zaskakującego odkrycia, że, jeśli chodzi o treść nauczania,
protestanci odpowiadali arianom tamtej epoki, anglikanie semiarianom, zaś rzymscy katolicy kontynuowali linię starożytnego
Kościoła w Rzymie. Nie mógł zapomnieć zdania, które znalazł
u św. Augustyna: „Stanowczym przeświadczeniem, ku któremu cały
Kościół ostatecznie się skłaniał i w którym odnajdował ukojenie,
była reguła nieomylności”.

KS. ROBERT SKRZYPCZAK
Wznieśmy toast: za sumienie i za papieża!
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		 TOAST:
za sumienie i za papieża!

JOHN HENRY NEWMAN (1801-1890)

Benedykt XVI zrezygnował w tym roku z urlopu w górach i zamknął
się na okres wakacyjnej przerwy w Castel Gandolfo, przygotowywać swoją
nową encyklikę poświęconą wierze oraz pracować nad przemówieniami
na czas pielgrzymki do Wielkiej Brytanii. Wizytę tę podjął ze względu na
beatyfikację najsłynniejszego konwertyty z anglikanizmu, kardynała
Johna Henry’ego Newmana, zaplanowaną na 19 września w Cofton Park
w Rednal, na peryferiach Birmingham, gdzie spoczywa ciało angielskiego
kandydata na ołtarze. Postać Newmana odegrała znaczącą rolę w formacji
intelektualnej i duchowej Josepha Ratzingera, znaczący też może być wpływ
angielskiego konwertyty na losy i decyzje wielu ludzi dziś. Wysiłek włożony
przez Newmana w oczyszczenie wiary dziewiętnastowiecznych Anglików
przypomina starania aktualnego papieża o jakość wiary w Kościele katolickim.
Nawrócenie się tamtego ku niezmąconym źródłom chrześcijaństwa ma
wiele wspólnego z niezmordowaną postawą Benedykta XVI. Obu łączy
poszukiwanie wiary solidnie uzasadnionej danymi rozumu, brak lęku wobec
postępu i zdobyczy nauki oraz zainteresowanie dialogiem ze sposobem
myślenia współczesnego człowieka. Beatyfikacja kardynała Newmana
oznacza zaproponowanie uwadze opinii publicznej „człowieka sumienia”,
jak go nazwał papież. Angielski konwertyta podejmował się wyjaśnienia
ludzkiej egzystencji, wychodząc od danych sumienia, tego niezwykłego
organu duchowego, w którym odbywa się dialog pomiędzy Bogiem a duszą
człowieka. Dla niego sumienie było królową życia moralnego, której nic i nikt
nie ma prawa pozbawiać tronu.
Joseph Ratzinger, jeszcze jako kardynał, wygłosił w 1991 roku wykład
Pochwała sumienia, w którym powołał się na słynne zdanie, jakie kardynał
Newman umieścił w liście do księcia Norfolku: „Gdybym miał, co zresztą
mało prawdopodobne, wznieść toast za religię, piłbym go za papieża, ale
najpierw za sumienie, a dopiero potem za papieża”1. To zdanie, które ktoś
1 J. Ratzinger. Elogio della coscienza: il brindisi del Cardinale, „Il

Sabato”, 16 marca 1991.
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mógłby uznać za kontrowersyjne, a nawet dające podstawy
twierdzeniu, że Kościół wraz ze swym Urzędem Nauczycielskim
nie powinien narzucać niczego swobodnej, indywidualnej
decyzji katolika w stosunku do tego, jak ma żyć i oceniać swe
postępowanie, ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary wyjaśniał
następująco: „Nauka Newmana na temat sumienia stała się dla
nas podstawą teologicznego personalizmu, którego urokowi nie
byliśmy się w stanie oprzeć. Nasze wyobrażenie o człowieku, jak
i nasze pojęcie o Kościele znalazły w nim mocny punkt oparcia.
Doświadczyliśmy presji partii totalitarnej, która utożsamiała się
z pełnią historii, odrzucając odczucia pojedynczego sumienia.
Hermann Goering powiedział o swym wodzu: «Nie mam żadnego
sumienia. Moim sumieniem jest Adolf Hitler». Przed naszymi
oczami ukazało się potworne zniszczenie człowieka wynikające
z tamtych doświadczeń. Toteż było dla nas czymś wyzwalającym
i o doniosłym znaczeniu odkrycie, że «my» Kościoła nie opiera się
na eliminacji sumienia, a wręcz może się urzeczywistnić jedynie
w oparciu o nie”.
Droga sumienia nie polega na zamknięciu się w swym własnym
„ja”, lecz na otwarciu się, na rozmowie i na uległym zaufaniu Temu,
który jest prawdą i miłością. Droga życiowa Newmana ukazuje
ścisły związek jednostkowego sumienia z obiektywną prawdą.
Spróbujmy prześledzić najważniejsze etapy tejże drogi, która
doprowadziła angielskiego konwertytę do spotkania się z pełnią
prawdy. O życiu Newmana nie da się zresztą mówić inaczej jak
o drodze nieustannego poszukiwania, czego wyrazem stało się

Ex umbris et
imaginibus ad
veritatem.
Spośród cieni
i obrazów ku prawdzie.
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jego życzenie, by na nagrobku znalazł się napis: Ex umbris et imaginibus ad
veritatem.
Newman urodził się w Londynie 21 lutego 1801 roku. Wzrastał
w wierze anglikańskiej, która choć przewidywała biblijną edukację od
dziecka, była raczej sentymentalnym rodzajem przeżywania religijności.
Jako czternastoletni chłopiec po raz pierwszy doświadczył kryzysu
wiary i przynależności do Kościoła. Pociągany pragnieniem młodzieńczej
niezależności czuł się bardziej przekonany do wizji życia angielskiego
gentlemana niż wyznawcy Boga. Bóg zapukał mu jednak w serce podczas
wakacji 1816 roku lekturą książki Siła prawdy Thomasa Scotta. Dotknięty
jej treścią przeżył Newman swe „pierwsze nawrócenie”, które uznał za
jedną z największych łask, jakich doznał w życiu. Polegało ono na przyjęciu
świadomości istnienia Boga i świata niewidzialnego. „Odcinając się od spraw,
które mnie otaczały – pisał w swej Apologia pro vita sua – i przekonując się co
do własnej nieufności względem realności zjawisk materialnych, odnalazłem
pokój, myśląc, że istnieją jedynie dwa absolutne i jak najbardziej oczywiste
byty: ja oraz mój Stwórca” (Myself and my Creator). Newman odczuwał w sobie
nowe zainteresowanie chrześcijańskimi prawdami wiary, przypominające
odkrywanie lądów dotąd nieodkrytych: wcieleniem Bożego Syna, dziełem
odkupienia, darem Ducha Świętego zamieszkującego w osobie ochrzczonej.
Głos Kogoś, kogo po raz pierwszy świadomie odczuwał, dotykał go, uwodził
i prowadził naprzód.
Rok później Newman wstąpił do Trinity College w Oksfordzie, by oddać się
studiowaniu teologii. Trzyletni kurs podstawowy uwieńczony egzaminami
pozwolił mu stać się prawdziwym fellow, czyli studentem słynnego Oriel
College. To właśnie w Oksfordzie młody John zrozumiał, że Bóg woła go do
kapłaństwa. W 1824 roku przyjął święcenia diakonatu ze świadomością – jak
zapisał w swym dzienniku – że „odtąd przyjąłem odpowiedzialność za dusze
aż do dnia mojej śmierci”. Swe powołanie odczuwał nie tylko w relacji do
Boga, ale i do Kościoła, czyli konkretnych osób, do których czuł się posłany.
Wyrazem tego stało się przyjęcie w momencie wręczenia mu przez papieża
Leona XIII kapelusza kardynalskiego w 1879 roku motta wpisanego do
swojego herbu: Cor ad cor loquitur – serce mówi do serca.
Podczas wakacji 1828 roku Newman rozpoczął lekturę Ojców Kościoła,
których odtąd zaczął traktować jako rodzaj klucza do zrozumienia treści
Objawienia. Miłość do patrystyki łączyła się w nim ze świadomością dostępu
do skarbca kościelnej Tradycji. „Ojcowie uczynili mnie katolikiem” – wyznał
po latach. W 1833 roku wraz z kilkoma przyjaciółmi Newman zainicjował
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ruch oksfordzki.
Jego celem stało się
pokonanie rozbieżności
pomiędzy angielskim
wiktoriańskim
sposobem życia
a Ewangelią, a także
pragnienie powrotu
do gorliwości
i intensywności przeżywania wiary na wzór pierwszych chrześcijan. Cel
ten uczestnicy ruchu zamierzali osiągnąć poprzez odnowę dogmatyczną,
liturgiczną i duchową.
Newman przez skrupulatne studiowanie patrystyki zamierzał udowodnić
prawowierny związek zachodzący, jak mniemał, pomiędzy tradycją
wczesnochrześcijańską a wspólnotą anglikańską. Z tej relacji bezpośredniego
dziedziczenia kościelnej tradycji – w jego przekonaniu – protestantów
wykluczały błędy doktrynalne, zaś katolików rzymskich przypisywany im
ogrom korupcji. Lecz zagłębiając się w dzieje IV wieku chrześcijaństwa,
zaczął zbliżać się do zaskakującego przekonania, że, jeśli chodzi o treść
nauczania, protestanci odpowiadali arianom tamtej epoki, anglikanie –
semiarianom, zaś rzymscy katolicy kontynuowali linię starożytnego Kościoła
w Rzymie. Natrafił też na artykuł, który dowodził obecności w Kościele
anglikańskim elementów doktryny donatystów z czasów św. Augustyna.
Nie mógł zapomnieć zdania, które znalazł u św. Augustyna: Securus iudicat
orbem terrarium, co sam przełożył jako: „Stanowczym przeświadczeniem, ku
któremu cały Kościół ostatecznie się skłaniał i w którym odnajdował ukojenie,
była reguła nieomylności”. Kościół potrafił w swych pierwszych wiekach
istnienia rozstrzygać spory doktrynalne w oparciu o zgodność następnych
twierdzeń z poprzednimi, ale też przy zastosowaniu zasady katolickości,
w zgodzie z którą osąd wiary całego Kościoła gwarantował nieomylność. Czuł,
że jego stan świadomości, jeśli ma być w pełni kościelny, potrzebuje jeszcze
dojrzewania.
Niektórzy wierni pod wpływem duszpasterskich oddziaływań Newmana
zdecydowali się przejść na katolicyzm. On sam, by załagodzić jakoś tę
sytuację, usiłował nadać katolicką interpretację 39 artykułom stanowiącym
podstawę doktrynalną anglikanizmu. Gdy spotkało się to z nieprzychylnymi

Nie był filozofem, był za to
człowiekiem wiary i sumienia,
przejętym swą misją
i odpowiedzialnością za ludzi.
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reakcjami ze strony innych wiernych, Newman postanowił wycofać się do
Littlemore, małej mieściny w pobliżu Oksfordu, by przemyśleć całą trudną
kwestię tego, gdzie znajduje się prawdziwy Kościół Chrystusa. Prześladowało
go pytanie: czy mogę znaleźć zbawienie w Kościele angielskim? Gdybym miał
umrzeć tej nocy, czy mógłbym liczyć na bycie zbawionym? Czy uparte trwanie
w mojej wspólnocie kościelnej nie łączy się, w moim przypadku, z trwaniem
w grzechu ciężkim? Przecież kwestia zbawienia musi mieć ścisły związek
z prawdą. „Poznacie prawdę i prawda was wyzwoli” (J 8,32) – mówił Jezus.
Życie Newmana nabierało ciężaru dramatyczności.
Poszukiwania podążały naprzód: jeśli Kościół katolicki znajduje się na
przedłużeniu prawdziwej ciągłości apostolskiej, co myśleć o tych treściach
jego nauczania, które nie pozostają w bezpośrednim związku z depozytem
wiary pierwotnego chrześcijaństwa? Tym tropem Newman dotarł do
opracowania zasady autentycznego rozwoju dogmatów w Kościele. Dogmaty
ogłoszone przez papieży i sobory w późniejszym okresie stanowiły przejaw
rozwijającego się nieustannie w Kościele rozumienia niezmiennej treści
zawartej w Objawieniu. Przemyślenia swoje zawarł w dziele O rozwoju
doktryny chrześcijańskiej. Zanim je jednak ukończył, wcześniej, 9 października
1845 roku, poprosił o przyjęcie do Kościoła katolickiego i został do niego
włączony przez włoskiego pasjonistę, bł. Dominika Barbieri.
Znalezienie się w „jednej owczarni Chrystusa” było traktowane przez
Newmana nie jako przełom i zerwanie z przeszłością, ale jako naturalna
konsekwencja jego „pierwszego nawrócenia”. Porzucenie Kościoła Anglii nie
było dla niego sprawą łatwą. Kochał swego biskupa, swój Oksford, rodzinę
i przyjaciół. Lecz wezwanie sumienia było mocniejsze niż jakakolwiek ludzka
więź. Pisał potem w swej Apologia pro vita sua: „Od 1845 roku nigdy nie
miałem wahań, nawet przez moment, w stosunku do tego, co uznałem za
obowiązek przystąpienia do Kościoła katolickiego, który w moim sumieniu
traktowałem jako boski”. Kościół nie był dlań więcej, jak myślał przed
laty, przeszkodą w dotarciu do prawdziwego chrześcijaństwa. Przeciwnie:
dostrzegał w nim jedynego gwaranta prawdziwej wiary. „Musi być władza,
jeśli zostało nam dane Objawienie. I tą władzą może być jedynie autorytet
Kościoła. Nie ma Objawienia bez władzy, która dba o to wszystko, co
nam zostało objawione”. Dla Newmana władza papieża w Kościele broni
wiernych przed indywidualistyczną i subiektywistyczną degeneracją. Mógł
swobodnie angielski kardynał wznieść toast najpierw za sumienie, potem
za papieża, bowiem obie te władze stoją po tej samej stronie – po stronie
prawdy. Dla człowieka wiedzionego autentycznym pragnieniem poznania jej

nie może istnieć żaden antagonizm pomiędzy wiarą a rozumem, wolnością
a sumieniem. Wszystkie one wzajemnie się potrzebują i podtrzymują.
Newman przez całe swe życie walczył z tzw. religijnością liberalną, będącą
w jego ocenie religijnością sztuczną. Sam nazywał ją ironicznie „religią na
dziś”. Obecnie nazwalibyśmy ją religijnym „zrób to sam”. Nie prowadzi ona
do odkrywania prawdy w życiu ludzkim i nie ma w niej niczego poza czystym
subiektywnym kaprysem. „Wolność myślenia jest dobra sama w sobie – pisał
Newman w Apologii – lecz otwiera dostęp do wolności fałszywej. Przez
liberalizm rozumiem fałszywą wolność myślenia, czy też angażowanie
myślenia do spraw, w których sama myśl z racji właściwości ludzkiego
umysłu nie jest w stanie osiągnąć żadnego zadowalającego rezultatu,
i z tej racji jest nie na miejscu. Wśród tych spraw wymieniłbym pierwsze
zasady wszelkiego typu. Wśród nich zaś za najświętsze i najważniejsze
należy uznać przede wszystkim prawdy objawione. Liberalizm jest zatem
błędem, polegającym na chęci poddania ludzkiemu osądowi tych treści
Objawienia, które ze swej natury mu nie podlegają, bo są odeń niezależne”.
Według Newmana, prawda, wiara, rozum i sumienie są tymi elementami
rzeczywistości, które razem przetrwają bądź też razem legną w gruzach.
Jedynie Kościół katolicki i chrześcijańska tradycja są w stanie zapewnić im
właściwe środowisko współistnienia.
Newman nie był filozofem, był za to człowiekiem wiary i sumienia,
przejętym swą misją i odpowiedzialnością za ludzi, do których czuł się
posłany. Przez ponad trzydzieści lat służył im jako duszpasterz w parafii.
Pociągało go chrześcijaństwo mądre i potrzebne człowiekowi, radosne
i pogodne. Chrześcijaństwo Boga, który pokochał ludzi w Chrystusie. Dlatego
też podczas pobytu w Rzymie szczególnie przypadł mu do gustu św. Filip Neri,
proboszcz z Zatybrza, wrażliwy opiekun młodzieży, słynny z niebanalnego
poczucia humoru. Przystąpił zatem do zgromadzenia oratorian, założonych
przez owego świętego. W 1848 roku założył pierwsze oratorium św. Filipa
w Anglii, a potem następne.
Kiedy 11 sierpnia 1890 roku po sędziwego kardynała Johna Henry’ego
Newmana przyszła śmierć, zastała go wśród swoich uczniów i wychowanków
w oratorium Edgbaston w Birmingham. W tym samym miejscu, sto
dwadzieścia lat po tamtym wydarzeniu, Benedykt XVI, głowa Kościoła,
w którym Newman odnalazł po długiej wędrówce swój dom, ogłosi
angielskiego konwertytę błogosławionym. Należałoby wznieść toast za
sumienie i za papieża. █

NawrócenI
,
„Oto sekret wpływu wywieranego przez
Kościół. Polega on na tym, że przyciąga on
do siebie ludzi nawracających się z religii
jak najbardziej odmiennych i jak najmocniej
sprzecznych pomiędzy sobą. Przychodzą oni
nie tyle po to, by stracić to, co mieli, ile raczej
by zyskać to, czego im brakowało. Bowiem
w oparciu o to, co osiągnęli, zostaje im
podarowane jeszcze więcej”.
Luca F. Tuninetti
Tłumaczył: ks. Robert Skrzypczak
Za zgodą włoskiego dziennika „Il Foglio”.

Nawróceni są niebezpieczni
Autor Autorski

Gdy Newman przeszedł od anglikanów do katolików, jedni i drudzy nie
szczędzili mu krytyk. Wszak wszyscy nawróceni są niebezpieczni. Newman
zdawał sobie sprawę, że katolicy tak właśnie myślą o tych wszystkich,
którzy, jak on, zacumowali do Kościoła rzymskiego po opuszczeniu tego
angielskiego. John Henry Newman (1809-1890) został przyjęty do Kościoła
katolickiego w 1845 roku, po wieloletnim pobycie w Oriel College w Oxfordzie
jako członek anglikańskiego duchowieństwa i promotor ruchu, zmierzającego
do odnowy angielskiego Kościoła, poprzez odwoływanie się do jego najlepszej
tradycji teologicznej. Początkowo nawrócenie Newmana przez katolików
angielskich było przyjmowane z entuzjazmem, z czasem jednak jego nowi
współwyznawcy coraz częściej dostarczali mu oznak nieufności, co znalazło
wyraz w pewnym liście napisanym przez niego w 1858 roku.
Katolicy z urodzenia spoglądali zazwyczaj z odrobiną podejrzliwości
na tych, którzy do nich dołączali. Inni zaś, podobnie jak on nawróceni,
nie podzielali pewnych postaw Newmana, zwłaszcza jego większego
zaangażowania w wychowanie katolików, niż w nakłanianie do nawrócenia
innych. W środowisku angielskim na negatywne reakcje na konwersję
Newmana nie trzeba było długo czekać. W ówczesnej Anglii przejście na
katolicyzm łączyło się z rodzajem śmierci cywilnej. W tamtych czasach
katolicy nie mieli wstępu na uniwersytet w Oksfordzie, przystąpienie więc
Newmana do Kościoła rzymskiego musiało oznaczać pożegnanie się ze
środowiskiem najdroższym i najbardziej przezeń cenionym. Wielu krewnych
i przyjaciół zdecydowało się na zerwanie z nim kontaktów. Konwertyta tracił
w oczach wielu szacunek, narażając się na wszelakiego rodzaju oskarżenia.
Sam Newman zresztą opisywał w cierpkich słowach postawy, jakie angielscy
protestanci okazywali tym, którzy nawracali się na katolicyzm.
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W przeważającej opinii nie istniało coś takiego, jak nawrócenie na
katolicyzm. Jeśli nie zamierza się przyjąć do wiadomości faktu nawrócenia,
wówczas osobę taką opisuje się jako kogoś o słabym charakterze
i ograniczonych zdolnościach umysłowych, poddając przy tym w wątpliwość
prawość jej intencji. Należy też dodać, że ktoś taki niebawem powróci do
angielskiego Kościoła, o ile już tego nie zrobił. Jeśli nie odniesie to skutku,
należy rozpowiadać, że nawrócony nie czuje się w nowym miejscu szczęśliwy,
a wręcz że wraz ze zmianą wyznania jego charakter się tylko pogorszył.
Mile widziane też pogłoski, że konwertyta odstąpił od wiary. A w końcu, jeśli
żaden z powyższych sposobów nie poskutkuje, należy najzwyczajniej o całej
sprawie zapomnieć. Newman w opisie tychże reakcji najwyraźniej odnosił
się do własnego doświadczenia, pamiętając o krytyce i nieufności, jaką jego
nawrócenie wzbudziło i jaka mu towarzyszyła w dalszej drodze życia. Na tego
typu ataki Newman odpowiedział dwukrotnie w całkiem niekonwencjonalny
sposób.
W 1847 roku ukazała się powieść, której autor dał do zrozumienia,
że słynny konwertyta niebawem zamierza powrócić na łono Kościoła
anglikańskiego. Na tę insynuację Newman odpowiedział inną powieścią
Strata i zysk. Książka zawierała historię pewnego studenta z Oksfordu,
który po zapoznaniu się z licznymi religijnymi ugrupowaniami działającymi
w ówczesnej Anglii, na końcu przystąpił do Kościoła katolickiego. Bohater
powieści nie stanowił alter ego autora, choćby z tego powodu, że był od
samego autora o z górą dwadzieścia lat młodszy. Nie uszło jednak uwagi,
że autor, by mówić o nawróceniu, prowokacyjnie posłużył się gatunkiem
literackim powieści. W wiktoriańskiej Anglii zaś powieść była traktowana jako
rodzaj realistycznego sprawozdania. W tym sensie nawrócenie nie wydawało
się odpowiadać temu typowi narracji. Zamiast bowiem być zaprezentowane
jako zdarzenie czysto wewnętrzne i duchowe, ukazane zostało raczej jako
dramatyczne zajęcie stanowiska wobec rzeczywistej epoki. Uniwersytet
Oksfordzki, będący miejscem akcji, w rzeczy samej ukazany został jako
środowisko ścierania się walczących pomiędzy sobą różnych odłamów w łonie
Kościoła angielskiego: frakcji ewangelickiej, liberalnej, anglokatolickiej oraz
zachowawczego skrzydła zwolenników Kościoła państwowego.
Swą książką Newman nie zamierzał wytłumaczyć się, dlaczego sam
został katolikiem, ani nawet dlaczego warto nim zostać, lecz raczej chciał
pokazać, dlaczego ktoś może nim zostać, kierując się rozumem. Autor chciał
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tym samym uniknąć też opowiadania o wszystkich zdarzeniach, w których
osobiście brał udział. Niemniej książka uwypukliła kwestię, która odegrała
niemałą rolę w nawróceniu Newmana. Wśród okoliczności skłaniających
bohatera powieści do decyzji o nawróceniu najistotniejsze okazało się pytanie
o sens istnienia tylu frakcji w łonie Kościoła. Bez wątpienia pojawienie
się tak licznych ugrupowań było następstwem zaniku władzy dbającej
o jakość depozytu nauczania, a zamiast tego górę wzięła zasada swobodnej
interpretacji. Lecz to wszystko sprzyja zastanowieniu się nad tym, w co, lub

Newman utrzymywał bowiem, że gdy ktoś
przechodzi z jednej religii do drugiej, zazwyczaj
pozostaje wierny swym niezłomnym
przekonaniom; co więcej: to dla nich właśnie
decyduje się przekroczyć granice swej religii.
jeszcze bardziej komu, wierzy wyznawca anglikanizmu. Pytanie, pojawiające
się na stronicach powieści, dotyczyło tego, czy w Kościele angielskim jest
możliwe istnienie wiary we właściwym tego słowa znaczeniu. Dla bohatera
powieści, jak i dla jej autora, nie ma bowiem religii bez prawdy, zaś prawda
w obszarze religijnym nie może istnieć bez władzy uprawnionej do jej
nauczania.
Zagadnienie nawrócenia stanowiło treść także innej powieści Newmana
Kalista, opublikowanej w 1856 roku. Akcja umieszczona została w pewnym
niewielkim, północnoafrykańskim miasteczku, w III wieku po Chrystusie,
gdzie chrześcijanie żyjący wśród pogan nieustannie byli narażeni na
oskarżenia ze strony tamtych, a czasami nawet na ewidentne prześladowania.
W umyśle czytelnika musiała pojawić się analogia pomiędzy sytuacją
pierwszych chrześcijan żyjących w imperium rzymskim a losem katolików
zamieszkujących wiktoriańską Anglię. Główną postacią, której imię posłużyło
za tytuł powieści, była młoda, inteligentna i wrażliwa poganka. Autor opisał
z wielką finezją jej sukcesywne zbliżanie się do chrześcijańskiej wiary i do
męczeństwa.
W roku 1864 Newman znalazł inną jeszcze okazję do publicznego
wyjaśnienia powodów swej konwersji. Otóż Charles Kingsley, profesor
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historii z Cambridge, autor poczytnych powieści oraz duchowny anglikański,
w jednej ze swych recenzji, utrzymując, że dla rzymskiego kleru prawda nie
stanowi żadnej cnoty, przypisał Newmanowi pogląd, jakoby w przypadku
katolików dopuszczalne było posługiwanie się kłamstwem w celu obrony
przed nieprzyjaciółmi. Newmana zirytował bardzo wspomniany artykuł.
W związku z tym zdecydował się opublikować wraz z kilkoma dodatkowymi
przemyśleniami listy, jakie wymienił z Kingsleyem, nie usatysfakcjonowany
postawą, jaką przyjął w nich jego adwersarz. Kingsley w odpowiedzi
przygotował pamflet, w którym zawarł swe wątpliwości odnośnie do
uczciwych intencji Newmana. Pomijając kwestie osobiste, w tekście tym
widać wyraźnie ogromną różnicę pomiędzy mentalnością wiktoriańską
a katolicyzmem. Newman poczuł się dotknięty insynuacjami, jakoby wówczas
jeszcze, gdy oficjalnie należał do Kościoła anglikańskiego, już w ukryciu
czuł się w jakiś sposób zwolennikiem Rzymu. Czuł, że Kingsley nagłośnił
oskarżenie, snujące się za nim od momentu nawrócenia, iż jego postępowanie
nie zawsze odpowiada żywionym wewnętrznie przekonaniom. By wykazać
bezpodstawność takiego oskarżenia, Newman postanowił opisać poglądy
religijne, jakie mu towarzyszyły w różnych okresach życia, by wskazać
również na przyczyny przeżywanych przez niego przemian. Nie było innego
sposobu na wykazanie swej własnej uczciwości, jak udostępnienie opinii
publicznej historii swego życia. Uczynił to w postaci siedmiu broszurek
publikowanych w odstępie tygodniowym jedna od drugiej, poczynając od
21 kwietnia. Dwa tygodnie po tym ukazał się jeszcze dodatek, w którym
Newman ustosunkował się szczegółowo do oskarżeń Kingsleya. Tego samego
roku wszystkie te broszurki zostały zebrane i wydane pod wspólnym tytułem
Apologia pro vita sua.
Newman musiał ustosunkować się do zarzutów Kingsleya bez zwlekania,
póki angielska opinia publiczna śledziła losy sporu, a także ze względu na
cotygodniowe terminy publikacji kolejnych broszur. Skutkiem tego pojawiła
się całkiem szczególna książka. Nie była to ani polemika teologiczna, ani
autobiografia duchowa. Skupienie się autora na aspektach intelektualnych
mogło wytworzyć jednostronny obraz tego, co doprowadziło autora do
nawrócenia. Niemniej była to fascynująca książka, nie tylko z racji samego
stylu, ale i ze względu na jej spokojny, a jednocześnie żarliwy charakter,
na wskroś osobisty, a przy tym dalece dyskretny, co zresztą styl publikacji
zdołał wyrazić. Cóż, wysiłek Newmana został nagrodzony wielkim sukcesem,
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jaki odniósł on w środowisku, zarówno katolickim, jak i poza nim. Do dziś
Apologia pro vita sua jest prawdopodobnie najchętniej czytaną jego książką.
Od tamtego momentu, o wiele bardziej niż wcześniej, Newman został uznany
za niezwykle ważną postać narodową.
W odpowiedzi na oskarżenia Kingsleya Newman przedstawił ciąg zdarzeń,
które powoli oddalały go od środowiska anglikańskiego i doprowadziły
do decyzji o przystąpieniu do Kościoła rzymskokatolickiego, podkreślając
jednocześnie cechę ciągłości i spoistości swej życiowej drogi. Zwłaszcza,
gdy opowiadał o swym uprzednim zaangażowaniu w Kościele anglikańskim,
Newman z satysfakcją stwierdzał, że podstawowy motyw, który go wówczas
inspirował, odczuwał nadal w sobie jako coś niezmiennie cennego. Chodzi
o – jak sam to określił – „zasadę dogmatyczną”, czyli przekonanie, że religia
nie może ograniczyć się do samego przeżycia, ale domaga się przylgnięcia
do określonych prawd. „W wielu kwestiach się zmieniłem – mówił – ale nie
w tym”.
Myśl, że nawrócenie nie wymaga pozbycia się poprzednich przekonań,
Newman rozwinął w swej Logice wiary (1870). Książka ta była ukoronowaniem
przemyśleń autora na temat racjonalności wiary, które towarzyszyły mu
przez całe życie. Newman znał dobrze założenia nowożytnego racjonalizmu,
w zgodzie z którymi można dać wiarę jedynie temu, co pozwala się
udowodnić. Wiedział, że przystanie na to łączyłoby się ze sprowadzeniem
wiary do miary ludzkiego rozumu. Należało zatem zastanowić się, jakim
sposobem możemy być racjonalnie pewni co do prawd wiary, nawet jeśli nie
da się ich udowodnić.
W pewnym miejscu Logiki wiary Newman postanowił przyjrzeć się
zjawisku nawrócenia z jednej religii na drugą. Zauważył, że religia stanowi
pewien całościowy system obrzędów, wierzeń i norm postępowania i że
jednostka nie obdarza wszystkich elementów wyznawanej przez nią religii
jednakową siłą przekonania. Kiedy mamy do czynienia z przejściem kogoś
z jednej religii do drugiej, powinniśmy sprawdzić, czy obie religie mają
coś wspólnego, co je łączy między sobą, i czy przekonania, których był on
pewien wówczas, gdy jeszcze wyznawał pierwszą z nich, stanowią wspólny
element z nową, dopiero co przyjętą religią. Kto się nawraca, porzuca dawne
przeświadczenia poprzedniej religii, lecz należy się upewnić co do tego, czy
tych porzuconych elementów był wcześniej naprawdę pewien. Newman
utrzymywał bowiem, że gdy ktoś przechodzi z jednej religii do drugiej,
zazwyczaj pozostaje wierny swym niezłomnym przekonaniom; co więcej: to
dla nich właśnie decyduje się przekroczyć granice swej religii. Na przykład
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trzech protestantów może przeżyć zmianę tak, iż jeden stanie się katolikiem,
drugi unitarianinem, trzeci zaś ateistą – z tym, że każdy z nich wierzy nadal
w to, w co wierzył wcześniej, gdy wyznawał jeszcze protestantyzm. Każdy
z nich „dokonał licznych i znaczących uzupełnień w stosunku do tego, co od
początku nim kierowało, bez utraty niczego z tego, do czego był od zawsze

Jedni oskarżali go o brak szczerości wtedy, gdy
miał się jeszcze za wyznawcę anglikanizmu,
a tak naprawdę nigdy nim nie był, inni
poddawali w wątpliwość jakość i trwałość jego
przylgnięcia do katolicyzmu.
przekonany”. Jeśli zatem wiadomo, że wszystkie religie, ogólnie rzecz biorąc,
mają ze sobą punkty zbieżne, to jeszcze bardziej wiadomo, że Kościół katolicki
zawiera w sobie wszystkie prawdy, z którymi ludzie mogli zetknąć się także
poza nim.
„Oto sekret wpływu wywieranego przez Kościół. Polega on na tym,
że przyciąga on do siebie ludzi nawracających się z religii jak najbardziej
odmiennych i jak najmocniej sprzecznych pomiędzy sobą. Przychodzą
oni nie tyle po to, by stracić to, co mieli, ile raczej by zyskać to, czego im
brakowało. Bowiem w oparciu o to, co osiągnęli, zostaje im podarowane
jeszcze więcej”. Kto zwraca się ku katolicyzmowi, przynosi z sobą własne
niezłomne przekonania, nawraca się zaś „nie po to, by je utracić, ale by
zyskać jeszcze większą pewność”. Newman przy tej okazji powołał się
na nieco ekstrawagancki przykład, w którym ktoś, rozpoczynając od
pogaństwa, dociera do katolicyzmu, przemierzając po drodze islam, judaizm,
unitarianizm, protestantyzm i anglikanizm. Dzięki temu zdobywał po drodze
coraz to nowe przekonania, bez konieczności utraty tego, czego był pewien
wcześniej.
By zrozumieć, dlaczego Newman w ten sposób podtrzymuje w Logice wiary
myśl o ciągłości przekonań, trzeba poznać zasadniczą intencję napisania przez
niego tej książki. Krótko mówiąc, Newman zamierzał wykazać, że poczucie
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pewności nie jest bardziej lub mniej automatycznym efektem zewnętrznego
przystąpienia do czegoś, ale osobistą zdobyczą, ze względu na którą każdy
powinien polegać na właściwościach, do których uzdalnia go Stwórca. Każda
osoba ma zdolności potrzebne do osiągnięcia pewności i powinna nauczyć się
z nich korzystać. Jeśli porzucenie własnej pewności miałoby się okazać rzeczą
prostą, jak to się zdaje na pierwszy rzut oka, to – według Newmana – dałoby
nam to powód do wątpienia w racjonalność ufania naszym zdolnościom
docierania do pewności. Pozbawione racjonalności byłoby zwłaszcza
dochodzenie do pewności w dziedzinie religijnej, w której zdaje się przeważać
różnorodność i zróżnicowanie opinii.
Lecz w rzeczywistości tak nie jest. Jak utrzymywał Newman, na tej
płaszczyźnie rzeczy naprawdę pewnych jest niewiele, za to nie poddają
się one łatwym przeobrażeniom. Nawrócenie można uznać za racjonalne
z chwilą, gdy pozwala człowiekowi dotrzeć do nowej pewności. Niechęć
dostrzeżenia, jak poprzez nawrócenie umacnia się w człowieku poczucie
pewności, oznaczałaby poddanie w wątpliwość ludzkiej zdolności
doprowadzenia osoby do rozumniej pewności, a w ślad za tym poddanie
w wątpliwość samej racjonalności przeżytego nawrócenia.
Rozważania Newmana zawarte w Logice wiary rzuciły też ciekawe
światło na paradoksalność sytuacji, w jakiej zazwyczaj znajduje się osoba
nawrócona, czego sam autor doświadczył. Gdy jedni oskarżali go o brak
szczerości wtedy, gdy miał się jeszcze za wyznawcę anglikanizmu, a tak
naprawdę nigdy nim nie był, inni poddawali w wątpliwość jakość i trwałość
jego przylgnięcia do katolicyzmu. Zarówno jedni, jak i drudzy nie pojmowali,
że nawrócenie może być nowym początkiem bez konieczności całkowitego
zrywania z przeszłością. I że ciągłość nie musi być wcale oznaką nieszczerego
nawrócenia się, lecz przeciwnie: pozwala dostrzec, w jaki sposób fakt
nawrócenia włącza w swój dynamizm najgłębsze przekonania osoby,
które od czasu do czasu należy przewietrzyć w imię wierności prawdom
najważniejszym. █
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Kardynał i filozof:
dialog na temat epoki w cieniu chwiejących się katedr

Pomysł, aby porzucać Kościół
z powodu głupoty jego
biskupów, wydaje mi się całkiem
niedorzeczny. Kościół w takim
razie musiałby już przestać
istnieć dwa tysiące lat temu.

Debata Christophera Schönborna z Charlesem Taylorem
Autor Autorski

Debata Christophera Schönborna
z Charlesem Taylorem

Za zgodą redakcji dziennika „Il Folio”.
Tłumaczył: ks. Robert Skrzypczak

9 czerwca 2010 roku Instytut Badań nad Człowiekiem
w Wiedniu zorganizował publiczną debatę między kanadyjskim
filozofem Charlesem Taylorem a arcybiskupem Wiednia, kardynałem
Christophem Schönbornem. Debatę pod hasłem Are we living in
a secular age? prowadził rektor instytutu Krzysztof Michalski,
a pytania zadawał również redaktor naczelny dziennika „Die Presse”
Michael Prüller.

CHRISTOPHER SCHONBORN (1945) austriacki
dominikanin, kardynał Kościoła rzymskokatolickiego,
od 1995 roku arcybiskup Wiednia, od 1998 roku
przewodniczący Konferencji Episkopatu Austrii,
profesor teologii, autor wielu książek, sekretarz
komisji ds. publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego
wydanego w 1992 roku. Mieszka w Wiedniu.
CHARLES TAYLOR (1931) kanadyjski filozof, profesor
na Uniwersytecie McGill w Montrealu, zwolennik
komunitaryzmu. Autor wielu książek, z których na
język polski przetłumaczono Etykę autentyczności
(1996), Źródła podmiotowości (2001) i Oblicza religii
dzisiaj (2002). Mieszka w Montraelu.
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KRZYSZTOF MICHALSKI: Dobry wieczór, panie i panowie. Witam na
wieczorze debaty na temat „wieku sekularyzacji”. Znacie dobrze naszych
dwóch zaproszonych gości: słynny intelektualista katolicki i arcybiskup
Wiednia kardynał Christoph Schönborn oraz filozof i socjolog Charles
Taylor, autor opasłej i ważnej książki zatytułowanej The Secular Age, która
ukierunkowała na nowo dyskusję o religii i o powracającym wzroście
zainteresowania religią na całym globie, nie tylko w świecie zachodnim.
Czujemy się zaszczyceni możliwością porozmawiania dzisiaj wprost
z autorem, a także z Jego Eminencją kardynałem Schönbornem, którego
poproszę o rozpoczęcie debaty.
CHRISTOPH SCHÖNBORN: Chciałbym zacząć od pewnej niewielkiej
anegdoty, której autentyczności nie jestem pewien. Otóż powiada się, że
cesarz Józef II, który spowodował drastyczny proces sekularyzacji Kościoła
w cesarstwie, postanowił zająć się także sprawą muzyki liturgicznej. Za
czasów cesarzowej Marii Teresy każdy wiedeński kościół posiadał bowiem
swoją orkiestrę i chór. I było czymś najzwyczajniejszym w świecie, że
w każdym z nich co niedzielę, a w niektórych kościołach nawet każdego
dnia, orkiestra grała a chór śpiewał. Józef II uznał, że to zbyt wielki luksus
i postanowił radykalnie ograniczyć godziny występu jednych i drugich. Lecz
to poważnie odbiło się na samych muzykach i chórzystach, którzy udali
się do władcy, by zapytać go, jak mają sobie teraz poradzić z przeżyciem.
W odpowiedzi usłyszeli: Spielen Sie in den Salons („idźcie grać do sal
balowych”). Tym sposobem muzyka wiedeńska wyprowadziła się z kościołów
do sal balowych. Sądzę, że to jeden z typowych przykładów owego „procesu
sekularyzacji”, który opisał pan w swej książce.
Tym, co szczególnie mnie zainteresowało w pańskiej książce i w pańskich
rozważaniach na temat sekularyzacji, jest zwrócenie uwagi na głęboki
Debata Christophera Schönborna z Charlesem Taylorem

związek pomiędzy procesem sekularyzacji a samą religią, zwłaszcza
chrześcijaństwem. Zatem moje pierwsze pytanie, pytanie biskupa, którego
kraj coraz bardziej pogrąża się w sekularyzacji i którego mieszkańcy coraz
liczniej opuszczają Kościół – mamy pod tym względem w Austrii system
wyjątkowo przychylny, jakiego nie znajdzie się w żadnym innym kraju
świata, który przewiduje, że wystarczy po prostu pójść do urzędu miejskiego
i zgłosić chęć wystąpienia z określonej wspólnoty religijnej, od urzędników
zaś oczekuje się, aby sprawa została odnotowana w aktach – jest następujące:
dokąd nas zaprowadzi ów proces sekularyzacji? Być może do całkowitego
zaniku Kościoła, jak zdawałby się sugerować dramatyczny spadek wiernych
w kościołach katolickich i protestanckich (jedynie islam przeżywa wzrost,

Wiele osób opuszczających dzisiaj Kościół
nie robi tego pod wpływem lektury książek
Dawkinsa lub innego naukowca gotowego
udowadniać, że Boga nie ma, ale z tej
przyczyny, że nie są w stanie zaakceptować
władzy i struktury kościelnej.
lecz powody tego są inne)? Czy religia skazana jest na zniknięcie i zastąpienie
przez życie zsekularyzowane, w ramach którego nie znajdzie się więcej dla
niej miejsca? Albo też to, co pan nazywa „pragnieniem spełnienia” obecnym
nadal w sercu każdego człowieka, ochroni religię przed rozpuszczeniem
się? I jeszcze: jakie są autentyczne i najgłębsze źródła odnowy i reformy,
jak sam pan to nazywa? Chodzi o coś wiążącego dla religii, zwłaszcza tej
chrześcijańskiej i katolickiej? Przy końcu książki zdaje się pan przyjmować
zjawisko nawrócenia jako rodzaj potwierdzenia pierwotnej żywotności religii.
A zatem moje pytanie jest w zasadzie takie: jakie istnieją perspektywy dla
religii w Europie, zwłaszcza zaś dla Kościoła katolickiego?
CHARLES TAYLOR: Zwrócił Ksiądz Kardynał uwagę na dwie ważne kwestie.
Pierwszą jest ta, którą nazywam „Reformą” przez duże R, przez co rozumiem
długi ciąg inicjatyw w łonie łacińskiego chrześcijaństwa, począwszy od
późnego średniowiecza, zwróconych w stronę odnowy Kościoła, polegającej
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na powrocie do jego pierwotnej postaci, co jednak drastycznie zawęziło krąg
życia religijnego, pozbywając się zeń praktyk typu magicznego itp. Odnosi
się to także do katolicyzmu, chociaż protestantyzm postąpił o wiele bardziej
naprzód w tym procesie sekularyzacji, nazywając dla przykładu również
mszę czynnością magiczną. Toteż w tym przypadku zadaję sobie pytanie,
czy nie wynikły z tego procesu jakieś „dalsze szkody” dla życia duchowego
wiernych. I odpowiadam, że owszem. Bowiem to spowodowało dalsze,
liczne odstępstwa od Kościoła. Słynny francuski socjolog Boulard zauważył,
badając dzieje uczestnictwa w życiu religijnym w osiemnastowiecznej
i dziewiętnastowiecznej Francji, iż w diecezjach, w których biskupi stawali się
jansenistami, notowano niemal notorycznie najniższy poziom uczestnictwa.
To powinno nas czegoś nauczyć. Następowało drastyczne zawężenie
horyzontu wokół rozumienia religii. I to, z czym mamy do czynienia obecnie,
stanowi reakcję na tamto zawężenie.
Istnieje pewna głęboka potrzeba odnalezienia własnej ścieżki duchowej.
A to oznacza, że problem należy odczytywać w kategoriach „poszukiwania”.
Chodzi o niezwykłej wagi zjawisko, które ogarnęło świat zachodni od
schyłku XX wieku. Mianowicie o silny wzrost liczby osób zaangażowanych
w owe „poszukiwania”, nie będących w żaden sposób gotowymi, by dać się
przekonać do gotowych odpowiedzi, wybierając raczej drogę zadawania
pytań. Słyszy się wielu ludzi, którzy powiadają: „Jestem osobą duchową, ale
nie religijną”. Myślę, że takie stwierdzenie może oznaczać coś takiego: jeśli
chodzi o pierwszą część zdania „jestem osoba duchową”, może to oznaczać,
że „jestem przekonany co do tego, że w życiu jest coś większego i bardziej
szlachetnego od tego, co nam proponuje nasze materialne społeczeństwo”;
drugi zaś człon „ale nie religijną” można rozumieć, iż „nie czuję, aby moje
zainteresowanie miało zadowolić się przystaniem na coś już gotowego,
zorganizowanego, co wszak łączy się z warunkiem takim, iż jeśli chciałbym
do tego przystąpić, muszę uwierzyć w to czy tamto i zaakceptować system
gotowych już odpowiedzi”. W sumie brakuje akceptacji względem władzy
i struktury. Myślę, że wiele osób opuszczających dzisiaj Kościół nie robi tego
pod wpływem lektury książek Dawkinsa lub innego naukowca gotowego
udowadniać, że Boga nie ma, ale z tej przyczyny, że nie są w stanie
zaakceptować takiego typu władzy i struktury kościelnej.
Musimy się jednak zastanowić, dokąd idą wszystkie te osoby. Typowym
znamieniem współczesności jest to, że ludzie rozchodzą się we wszystkich
Debata Christophera Schönborna z Charlesem Taylorem

kierunkach. Niektórzy bez wątpienia staną po stronie Dawkinsa, inni pójdą
w kierunku jakichś nie zachodnich religii; inni zaś, a jest ich całkiem sporo,
nie znajdą żadnego określonego miejsca. I nie chodzi wcale o miejsce
koniecznie bez związku z chrześcijaństwem. W każdym razie to, co
chciałbym podkreślić i co wydaje mi się wspólne dla każdego rozwiązania,
to czynnik głębokiego spluralizowania. I owa pluralizacja charakteryzuje
w sposób szczególny społeczeństwa europejskie, do niedawna jeszcze
jednowyznaniowe. Chodzi o proces, którego wyrazistym przykładem są
Stany Zjednoczone wraz z ich mnogością niezależnych religijnych wyznań
i z uznaniem za wartość indywidualnego doświadczenia religijnego. Mimo iż
należałoby tutaj poczynić wiele uściśleń i rozróżnień, w każdym razie wydaje
mi się pewne, że podążamy w kierunku wzrastającego pluralizmu religijnego.
W tych okolicznościach Kościoły powinny postawić sobie następujące pytanie:
w jaki sposób powinniśmy postępować z tymi, którzy „oddają się duchowym
poszukiwaniom”.
MICHAEL PRÜLLER: Chciałbym zadać inne pytanie, jakie podsunęła mi
wasza rozmowa o znaczącej liczbie osób odchodzących od Kościoła. Dla mnie
z pewnych powodów jeszcze bardziej zaskakująca wydaje się liczba ludzi
pozostających wiernymi Kościołowi, których na przykład w Austrii jest około
70 proc., gdy jednocześnie połowa Austriaków deklaruje niewiarę w Boga,
a zaledwie 25 proc. wierzy w Boga opisanego w Biblii. Należałoby się zatem
zastanowić, jakim cudem jeszcze więcej osób nie porzuca Kościoła. Co pan
na to?
CHRISTOPH SCHÖNBORN: Wydaje mi się, że wielu ludzi, którzy nie
uczęszczają do kościoła, bądź robią to rzadko, w Kościele dostrzega jednakże
coś w rodzaju domu. Prawdopodobnie w przypadku wielu z tych, którzy
pozostawiają Kościół, chodzi o podjęcie decyzji w jakiś sposób łączącej się
z odcięciem od własnej przeszłości, od własnej historii, a także od swego
pierwotnego domu. Tym sposobem wielu w Austrii, którzy deklarują niewiarę
w Boga, w Kościele nadal czuje się jak w domu.
CHARLES TAYLOR: Gdy chodzi o tę sprawę, istnieją dwa ciekawe zjawiska,
które stały się przedmiotem poważnych badań w Europie. Pierwszym jest
„wierzenie bez uczęszczania”, którego świetnym przykładem jest Wielka
Brytania, gdzie wielu podaje się za anglikanów z przyzwyczajenia, mimo że
do kościoła nie chodzi, chyba że przy okazji tradycyjnych obrzędów chrztu,
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bierzmowania czy ślubu. Drugi zaś polega na „uczęszczaniu bez wierzenia”,
widoczny szczególnie w społeczeństwie skandynawskim. Tam Kościół jest
uznawany za instytucję bardzo ważną i potężna liczba osób do niego należy,
nawet jeśli w gruncie rzeczy czują się ateistami.
CHRISTOPH SCHÖNBORN: Chciałbym zatrzymać się na tym, co wydaje
mi się jednym z kluczowych fragmentów pańskiej książki, gdzie wymienia
pan sześć nowych podstawowych elementów wprowadzonych przez
chrześcijaństwo w świat starożytny. Moje pytanie jest następujące: co stało
się z tymi sześcioma zasadniczymi elementami, jakie pozostawiła nam wiara
chrześcijańska, a jakie gruntownie przeobraziły nasze społeczeństwo? Poza
tym wydaje mi się, że wiele z tych elementów pozostaje w umyśle i głowie
tych wszystkich, którzy „angażują się w poszukiwania duchowe”, nie
potrafiąc jednakże odnaleźć ich w Kościele. Pozwolę sobie przypomnieć owych
sześć elementów.
Nowy stosunek do ciała, z zasady pozytywny, w odróżnieniu od
platońskiej, negatywnej wizji materii i cielesności.
Nowe znaczenie przypisywane historii, która uwolniona z wizji
cyklicznych powtórzeń w ramach wiecznego powrotu, obiera kierunek w linii
ciągłej.
Nowa wartość jednostki, wyniesionej ponad gatunek i kategorie ogólne,
istotne dla filozofii greckiej, oraz konsekwentne uznanie wyjątkowości
ludzkiej osoby.
Nowe spojrzenie na przypadkowość, a w związku z tym na opatrzność.
Bóg nie przyjął jakiegoś stałego i nieodwołalnego planu wobec ludzkości,
w zamian za to istnieje relacja Boga z człowiekiem, ponieważ przypadkowość
stanowi część planu Bożego.
Nowy i pozytywny stosunek do uczuć. Tradycja judeochrześcijańska,
wraz z jej odwołaniem się do serca, zaproponowała pozytywne podejście do
sfery uczuciowej. Wyobrażenie Boga apathes, Boga bezuczuciowego, w stylu
arystotelesowskiego Pierwszego Poruszyciela, jest całkowicie obce myśleniu
judeochrześcijańskiemu.
I wreszcie, idea komunii, całkowicie zaskakująca perspektywa
możliwości zaistnienia więzi pomiędzy Bogiem a ludzkością. Mówi pan
o „przebóstwieniu” człowieka w rozumieniu autentycznej komunii łączącej
Boga i ludzi.
Debata Christophera Schönborna z Charlesem Taylorem

Wszystkie te elementy wywarły ewidentny wpływ, nie tylko na kulturę
zachodnią, ale i w całym świecie (dość pomyśleć o prawach ludzkich,
o wartości osoby ludzkiej itd.). Tymczasem wielu jest przekonanych, że te

Nowy stosunek do ciała, uczuć, przypadkowości,
znaczenia historii, wartość jednostki,
„przebóstwienie” człowieka – wielu jest
przekonanych, że te elementy można osiągnąć
jedynie na drodze walki z Kościołem, mimo że
narodziły się w jego łonie.
elementy można osiągnąć jedynie na drodze walki z Kościołem, zwłaszcza
tym katolickim. Mimo że narodziły się w łonie Kościoła, dzisiaj wartości te
zostały przywłaszczone przez nowoczesne społeczeństwo, które wcale nie
zamierza uznać ich prawdziwego pochodzenia.
CHARLES TAYLOR: W przypadku tych sześciu elementów, niektóre
zagubiły się, inne uległy wypaczeniu z biegiem wieków lub w ramach procesu
sekularyzacji, ale także i w wyniku podejmowanych reform w Kościele.
Weźmy na przykład ciało. Owszem, nowoczesny świat jest tworzony
w oparciu o pewne pojęcie ciała, służące też jako powód buntu przeciwko
Kościołowi. Lecz istnieje coś więcej, na przykład wówczas, gdy spotykają
się pojęcia etyczne, do których da się dotrzeć jedynie za pomocą rozumu
(wystarczy pomyśleć w tym względzie o Immanuelu Kancie, względem
którego wszyscy odczuwamy duży podziw). Mamy tu do czynienia z pewnym
regresem w stosunku do koncepcji chrześcijańskiej, aż po przyjęcie porządku
bezosobowego świata przyrodniczego, ale też i wyższych form politycznych...
Nie jest to już religijność przeżywana między osobami, opierająca się o różne
tożsamości, która nie może być w żaden sposób regulowana jakimikolwiek
zasadami wyższego rzędu. Myślę, że tego typu intuicję zawiera Ewangelia,
lecz to gdzieś zagubiło się w Kościele. Chcę powiedzieć, że nasza etyka
jest bezwzględnie przywiązana do reguł, co nie spotyka się z akceptacją
tych, których nazwaliśmy „zaangażowanymi w duchowe poszukiwania”.
To absurd, kompletny absurd. Są tego słynne przykłady, jak choćby zakaz
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używania prezerwatyw w Afryce przeciwko rozprzestrzenianiu się AIDS.
Może to nie brzmi dokładnie tak, jak mówili faryzeusze: „Nie możecie zabić
tego człowieka, bowiem dzisiaj jest szabat”. A zatem nieodpowiedzialne
stosowanie reguł. W sumie mamy tutaj Kościół zajmujący skrajnie sztywne
stanowisko. Chodzi także o fakt, że Kościół dotarł do punktu, w którym jest
utożsamiany z regułami, których należy za wszelką cenę bronić. I przeciwko
takiej postawie występują ci, którzy „angażują się w duchowe poszukiwania”.
W każdym razie intuicja, o której była mowa, zagubiła się nie tylko wśród
wierzących, ale i niewierzących.
CHRISTOPH SCHÖNBORN: Ważne, że próbuje pan rozszerzyć to
zagadnienie, ponieważ to, co opisał pan jako postęp epoki oświecenia,
jest zawężeniem o wiele szerszej perspektywy ludzkiej. Może sprawą
zasadniczą jest zrozumienie, co oznacza fakt, iż objawienie biblijne akcentuje
wolność jako najbardziej autentyczny przejaw obrazu Bożego w człowieku,
o czym mówił św. Tomasz z Akwinu we wstępie do secunda pars swej
Sumy Teologicznej, w której odnosi się do zagadnienia wartości moralnych.
Wychodzi on od wolności i szczęścia. Ponieważ zostaliśmy stworzeni na
obraz i podobieństwo Boga, posiadamy wolną wolę oraz swobodę podążania
do celu, jakim jest szczęście. Prawdziwy problem tkwi w tym, gdzie możemy
znaleźć prawdziwą wolność, gdzie ktoś, kto „zaangażował się w duchowe
poszukiwanie”, może posmakować rozkoszy wolności, co, według mnie,
stanowi bijące serce objawienia biblijnego. Pan nazywa to koinonią,
wspólnotą. Można też temu dać nazwę agape, miłości. Miłość zaś jest możliwa
do osiągnięcia jedynie pomiędzy osobami wolnymi, w innym wypadku nie
będzie miłością. A zatem zasadniczym pytaniem jest: co się stało z wolnością?
Czy epoka sekularyzacji umożliwia wzrost wolności? Jeśli odpowiedź na to
pytanie będzie twierdząca, wówczas my, chrześcijanie, winniśmy być jej za
to wdzięczni, ponieważ okazałoby się, że sekularyzacja jest dokładnie tym,
czego Bóg oczekuje, skoro pragnie dla nas wolności.
CHARLES TAYLOR: Też uważam, że jest to zasadnicze pytanie. I uważam,
że pod pewnym istotnym względem epoka sekularyzacji przyczyniła się
do postępu wolności, o ile uznanie wartości indywidualnego poszukiwania
stanowi konkretne poszerzenie obszaru wolności. Trzeba jednakże
zauważyć, że to samo z siebie nie musi doprowadzić do oczekiwanego
Debata Christophera Schönborna z Charlesem Taylorem

efektu, mogą wręcz z tego wyniknąć przeróżne skutki. Mogą popychać
ludzi do przyjmowania szalonych ideologii, nakładających na wszystkich
jednakowo te same zasady i przekonania, albo też doprowadzić do szukania
wyjścia w narkotykach czy wielu innych rzeczach. Lecz odwracając

Chrześcijanie dzisiaj potrzebują nauczyć
się słuchać doświadczeń pełni przeżywanej
przez osoby, które twierdzą, iż nie odczuwają
potrzeby transcendencji ani jakiegokolwiek
zaczepienia religijnego.
perspektywę i stawiając pytanie – jeśli Kościół przyjąłby, iż jest w szerokim
zakresie przeznaczony do ogarnięcia tych wszystkich, których nazwaliśmy
„zaangażowanymi w duchowe poszukiwania” – czy coś takiego byłoby
zgodne z Ewangelią, w odpowiedzi należałoby stwierdzić, że tak. To jeden
ze sposobów ukazujących, jak w ciągu wieków niektóre aspekty Ewangelii,
nie od razu oczywiste, z czasem nabierały dużego znaczenia. Dziś, na
przykład, odrzucamy niewolnictwo, mimo że nie wydawało się to palącym
problemem Ewangelii. To samo przemawia mi do przekonania w stosunku
do tych wszystkich angażujących się w duchowe poszukiwania i naprawdę
czymś bolesnym wydaje mi się fakt, że nie udaje im się odnaleźć swego domu
w Kościele. Wydaje mi się to jeszcze bardziej dziwne, gdy pomyślę o dziejach
Kościoła katolickiego i o ogromnej liczbie przeróżnych duchowych inicjatyw,
które umiał on przygarnąć i wykarmić. Bez wątpienia była także inkwizycja,
lecz w jakiś sposób zdołaliśmy odnaleźć sens konkretnej różnorodności
duchowych form i ich nieustannego odnawiania się. Czemu zatem Kościół,
który w szerokim zakresie spłodził wszystkie te formy, zamknął się dziś
w sobie, przyjmując postawę skrajnie ciasną, podejrzliwą i negatywną?
Należałoby w sposób bardziej precyzyjny zdefiniować pojęcie Kościoła. Nie
uważam, że cały Kościół stał się taki, a jedynie jego najwyższa hierarchia.
W jakimś sensie najważniejszym jego problemem stał się Urząd Nauczycielski.
A może zawsze to było problemem.
CHRISTOPH SCHÖNBORN: Jasne, że zawsze to było problemem. Różnica
między przeszłością a dniem dzisiejszym polega na tym, że dziś za
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nauczaniem Kościoła nie stoi żadna potężna siła. Dawniej papież dysponował
innymi siłami i mógł interweniować bezpośrednio w decyzje państw, a także
wpływać na królów i władców. Dzisiaj już tego nie ma. I im bardziej Kościół
traci siły, tym bardziej ciasne wydaje się ludziom jego nauczanie. Nawet jeśli,
według mojej oceny, wcale nie wydaje się ono bardziej ciasne niż sto lat temu.
CHARLES TAYLOR: Nie, oczywiście, że nie. To tylko w odniesieniu do
nadziei, które żywiliśmy podczas Soboru Watykańskiego II. Zaś w stosunku
do poprzedniej sytuacji jest bez wątpienia lepiej. Dla kogoś takiego jak ja,
który dorastał przed Soborem Watykańskim II, pomysł, aby porzucać Kościół
z powodu głupoty jego biskupów, wydaje mi się całkiem niedorzeczny. Kościół
w takim razie musiałby już przestać istnieć dwa tysiące lat temu. Dzisiaj
twierdzę jednak, że sytuacja jest zupełnie inna, ponieważ sposób, w jaki
ludzie rozumieją drogę duchową jako „poszukiwanie”, pozostaje w całkowitej
sprzeczności z tym, o czym mówiliśmy.
MICHAEL PRŰLLER: To może się wiązać z faktem, że ludzie nadal czują
pewną władzę Kościoła nad sobą. I to stwarza problem, bowiem chcieliby
być wolni, lecz nie są w stanie zerwać całkowicie z przeszłością, z wiarą
własnych dziadków i rodziców, z własną przynależnością do Kościoła, co
z kolei budzi w nich jeszcze większą niechęć wobec nauczania, traktując je
jako nieuzasadnione wtrącanie się Kościoła w ich życie.
KRZYSZTOF MICHALSKI: Jest jeszcze inny aspekt zagadnienia. Samo
używanie pojęcia „chrześcijaństwo” w publicznej debacie zdaje się być
niejasne. Można racjonalnie przyjąć, że Kościół przez wieki był uznawany za
coś w rodzaju przewodnika w tym znaczeniu, że była to instytucja zdolna do
tego, by pewną szczególną wspólnotę osób wprowadzić w o wiele szerszy
kontekst wykraczający poza samą przynależność do wspólnoty, pomagając
tymże osobom odkryć pełną wartość człowieczeństwa. Dzisiaj, gdy weźmie
się pod uwagę na przykład dyskusję na temat imigracji, w ramach której
chrześcijaństwo często jest traktowane jako symbol określonej tożsamości
różniącej się od innych, na potrzeby zdefiniowania pojęcia „Europy” jako
struktury zamkniętej w sobie, można w tym dostrzec coś zgoła odmiennego
od idei otwarcia Kościoła na różnorodność.

Debata Christophera Schönborna z Charlesem Taylorem

CHRISTOPH SCHÖNBORN: Jeśli pozwolicie, chciałbym wrócić do pewnego
istotnego pojęcia w pańskiej książce, mianowicie pojęcia „pełni”. Jakie są
kryteria określające „pełnię życia”? Wszyscy, jak się zdaje, szukają szczęścia,
i nawet amerykańska konstytucja uściśla prawo każdego do poszukiwania
własnego szczęścia. Lecz czym dokładnie jest owa „pełnia”? Może Kościół
katolicki ma zbyt ciasne podejście do owych kryteriów określających pełnię
życia?
CHARLES TAYLOR: Być może posłużyłem się tym wyrażeniem w sposób
niejednoznaczny, lecz sposób, w którym się nim posługuję, każe mi myśleć,
że pytanie, które zadał Eminencja, nie jest pytaniem właściwym. Postaram
się to bardziej wyjaśnić. To, co staram się powiedzieć, zakłada, że każdy
z nas posiada raczej jasne wyobrażenie tego, czym miałoby być życie
autentycznie dobre. I określenia „pełnia” nie odnoszę jedynie do przeżycia
religijnego. Bardziej konkretnie: jeśli ktoś, opowiadając o jakimś okresie
swego życia, powiedziałby: „Och, tamto to było życie!”, ktoś inny mógłby
mu odpowiedzieć: „Co to znaczy? Bo wtedy żyłeś przecież tak samo jak
obecnie”. Byłaby to całkiem głupia odpowiedź. W każdym razie filozof tak
by nie odpowiedział. Według mnie każdy byłby w stanie zrozumieć, że
z tamtym okresem łączyło się coś zdecydowanie wyjątkowego. W każdym
razie szukałem odpowiedniego słowa na opisanie tego poczucia spełnienia
obecnego w różnych rodzajach doświadczenia religijnego i nie tylko.
Zwłaszcza że jednym z mniej wyraźnych celów mej książki było umożliwienie
wymiany pomiędzy ludźmi doświadczeń na temat skuteczności własnych
osobistych wizji. Być może termin „pełnia” nie jest najodpowiedniejszy, lecz
potrzebowałem pojęcia jak najbardziej ogólnego, które mogłoby posłużyć
jako podstawa autentycznej rozmowy na temat istoty własnych doświadczeń
duchowych.
CHRISTOPH SCHÖNBORN: To jest zasadniczy moment. Uważam, że
chrześcijanie dzisiaj potrzebują nauczyć się słuchać doświadczeń pełni
przeżywanej przez osoby, które twierdzą, iż nie odczuwają potrzeby
transcendencji ani jakiegokolwiek zaczepienia religijnego. Wierzę, że to
mogłoby doprowadzić do zainicjowania autentycznego i pożytecznego
dialogu z różnorodnymi postaciami duchowego poszukiwania, tak dzisiaj
popularnymi. W tym względzie pozbycie się uprzedzeń w stosunku
do społeczeństwa zsekularyzowanego stanowi istotny warunek dla
konkretnej otwartości na dialog. Mówiąc prościej i przystępniej: chodzi
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o najzwyczajniejsze w świecie bycie ciekawym ludzkiego życia, nawet
w przypadku tych, którzy nie chodzą do kościoła i nie podzielają wartości
moralnych typowo katolickich. █

Nathanael Liminski (ur. 1985) studiował historię, politologię i prawo
publiczne w Bonn i Paryżu. Publikuje w licznych mediach. Jest założycielem
organizacji „Pokolenie Benedykta”, redaktorem książki Pokolenie Benedykta.
Życiowe pytania młodych ludzi i odpowiedzi w duchu Papieża.
Pokolenie Benedykta: nie masa, lecz klasa
Autor Autorski

Pokolenie benedykta:
Nie masa, lecz klasa
Rozmowa z Nathanaelem Liminskim

Jan Paweł II po upadku komunizmu był bardzo popularny. Mógł
spokojnie osiąść na laurach i przez dwadzieścia lat chodzić w glorii
księcia pokoju, podobnie jak Dalajlama jeździć po świecie i mówić
wszystkim grzeczne, gładkie słówka. On jednak zamiast tego podejmował
trudne wyzwania moralne czy problemy związane ze współczesnym
materializmem. Dla wszystkich było jasne, że w ten sposób jedynie stanie
się niepopularny. To było dla mnie, jako młodego człowieka, bardzo
przekonujące. Uznałem, że ten człowiek jest wiarygodny, skoro postępuje
w ten sposób.
Rozmawia Stefan Sękowski

Foto: domradio.de

Jest Pan założycielem organizacji „Pokolenie Benedykta”.
Benedykt XVI spotyka się jednak ze sporą krytyką
w Niemczech.
– Przed wyborem na papieża kardynał Ratzinger spotykał się ze znacznie
większą krytyką niż po konklawe. Funkcjonowało wtedy słynne określenie
„pancerny kardynał”, postrzegano go jako ultrakonserwatystę w Rzymie.
Bardziej widziano w nim Rzymianina niż Niemca. Gdy jednak został wybrany
na papieża, gdy na pierwszej stronie dziennika „Bild” pojawił się nagłówek
„My jesteśmy Papieżem” (Wir sind der Papst), ten punkt widzenia się zmienił.

Nagle stał się Niemcem, stał się jednym z nas, który został Papieżem. Tak
więc pierwsze reakcje na wybór były bardzo pozytywne. Media podkreślały
każdy jego gest – jak machał ręką, przyjmował jakichś Bawarskich Strzelców
Górskich, jak nakładał okulary słoneczne, a później w zimie czapkę

Ludziom jest dziś trudniej mieć
jakiekolwiek poglądy. Gdy podczas
dyskusji mówię, że coś jest słuszne albo
nie jest słuszne, a następnie bardzo
wyraźnie i zrozumiale tłumaczę swój
punkt widzenia, to ludzie stwierdzają,
iż błędem jest mieć w tej sprawie
jakikolwiek pogląd.
św. Mikołaja [w rzeczywistości było to tradycyjne camauro – przyp. red.].
Jednak dla tych, którzy zajmowali się kwestiami wiary, już było wtedy
jasne, że mamy do czynienia z pewnym przedstawieniem medialnym, które
niekoniecznie oznacza zgodę z tym, co papież reprezentuje. Dlatego jako
„Pokolenie Benedykta” nie jesteśmy zdziwieni, że już wkrótce po jego wizycie
w Bawarii dziennikarze znów zaczęli podkreślać krytyczne wątki. Entuzjazm
na punkcie Benedykta nie doprowadził do tego, że ludzie zaczęli się nawracać
i chodzić do kościoła. Jednak widoczna była nowa otwartość. Można było
znowu mówić o papieżu i Kościele. Książki kardynała Josepha Ratzingera
sprzedawały się w Niemczech w wielomilionowych nakładach. Trudno
powiedzieć jednak, by zmieniło to coś w wierze ludzi.
Czyli lektura tych książek nie zmieniła punktu widzenia
ludzi na kwestie, które porusza papież?
– Obawiam się, że wiele z tych książek, które zostały zakupione, w ogóle
nie zostało przeczytanych. A szkoda, ponieważ papież pisze w sposób bardzo
wnikliwy i przystępny. Jego dzieła powodują, że na wiarę i Kościół patrzy
się z innego punktu widzenia. Wiedza na temat wiary wyraźnie spada
i w związku z tym ludzie inaczej reagują na różne sytuacje. Kiedyś, gdy ktoś
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zaatakował papieża i Kościół katolicki, to większość ludzi myślała: chwila,
chwila... to przecież mój Kościół. Obecnie katolicy raczej dystansują się
i przyznają, że oni też nie za bardzo rozumieją, co ci ludzie w Rzymie mają na
myśli. To zupełnie inna sytuacja komunikacyjna dla biskupów i całego Kościoła
w Niemczech. Także papież musi zrozumieć, że w Niemczech nie mamy już do
czynienia z dobrą wolą, że gdy Kościół coś powie, to ludzie stwierdzą, że to
interesujące i się nad tym zastanowią. Teraz ludzie raczej stwierdzą, że Kościół
domaga się potępienia. Gdy obserwuje się, jak odbierane są w Niemczech
encykliki papieża Benedykta XVI, można zauważyć, że częściej dyskusje
odbywają się na temat poszczególnych komentarzy w gazetach niż na temat
treści samych papieskich dokumentów. Wielu biskupów i ludzi Kościoła
jeszcze nie rozumie tej nowej sytuacji.
Jak zatem ludzie Kościoła powinni rozmawiać o wierze?
– Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że otoczenie nie ma już odniesienia
do Kościoła. Jeśli rozmawiam dziś z młodymi ludźmi na temat moralności,
to najpierw muszę im wytłumaczyć, co to ma wspólnego z wiarą i dlaczego
Kościół ma w ogóle coś na ten temat do powiedzenia. Wcześniej ludzie
posiadali jakąś podstawową wiedzę i było dla nich zrozumiałe, że Kościół
wypowiada się na te tematy. Teraz pytają się: Co Kościół ma z tym wspólnego?
Co to ma znaczyć?
Czym w takim razie Kościół ma się, ich zdaniem,
zajmować?
– Kościół w Niemczech przez wielu ludzi postrzegany jest jedynie jako
dostarczyciel pomocy społecznej. Kościół to szpital, przedszkole, akcje
i oferty socjalne miejscowych parafii. To, co naprawdę stanowi Kościół – czyli
Eucharystia i wiara, która za nią stoi, a w ostatecznym rozrachunku stanowi
także powód, dla którego Kościół zajmuje się tymi wszystkimi sprawami –
jest jedynie tłem. Ludziom, którzy nie widzą miejsca dla Kościoła w sporach
etycznych, wystarczy, jeśli jest on tylko społeczny, socjalnie pożyteczny.
To problem nie tylko Niemiec, taka sytuacja ma miejsce w całej Europie
Zachodniej. To relatywizm, o którym pisał już kardynał Ratzinger w latach
osiemdziesiątych. Ludziom jest dziś trudniej mieć jakiekolwiek poglądy. Gdy
Pokolenie Benedykta: nie masa, lecz klasa

podczas dyskusji mówię, że coś jest słuszne albo nie jest słuszne, a następnie
bardzo wyraźnie i zrozumiale tłumaczę swój punkt widzenia, to ludzie
stwierdzają, iż błędem jest mieć w tej sprawie jakikolwiek pogląd.
To zupełne odwrócenie chrześcijańskiego punktu
widzenia.
– Otóż to. Kościół ma coraz trudniej, ponieważ reprezentuje prawdy,
których sam zmieniać nie może, co jest wbrew przekonaniom większości.
Bowiem w powszechnym mniemaniu wygląda to tak, jakby papież miał
prawo wstać rano z łóżka i kazać ludziom cokolwiek. To oczywiście głupota.
Prawdą jest raczej to, że Kościół otrzymał niezmienne objawienie, które
w każdym czasie musi przetłumaczyć na aktualną sytuację. Dlatego trzeba
zrozumieć, że papież pełni służebną rolę wobec Prawdy, której sam nie
może zmienić. W ten sposób odchodzimy od narzucania Kościołowi, że
powinien zrobić to czy tamto i przechodzimy do rozważania, dlaczego Kościół
reprezentuje takie właśnie a nie inne poglądy.
To też jest bardzo trudne, gdyż te poglądy niekoniecznie
są popularne.
– Ale właśnie dzięki temu na przykład ja odnalazłem swoją drogę do wiary.
Wzorem dla mnie był Jan Paweł II, który po upadku komunizmu w 1989 roku
był bardzo popularny. Wszyscy wiedzieli, że te przemiany nie wydarzyłyby
się bez jego udziału. W sumie papież mógł spokojnie osiąść na laurach i przez
dwadzieścia lat chodzić w glorii księcia pokoju, podobnie jak Dalajlama
jeździć po świecie i mówić wszystkim grzeczne, gładkie słówka. On jednak
zamiast tego podejmował trudne wyzwania moralne czy problemy związane
ze współczesnym materializmem. Dla wszystkich było jasne, że w ten sposób
jedynie stanie się niepopularny. To było dla mnie, jako młodego człowieka,
bardzo przekonujące. Uznałem, że ten człowiek jest wiarygodny, skoro
postępuje w ten sposób.
Był Pan wcześniej katolikiem?
– Katolikiem byłem zawsze. To, o czym mówię, wydarzyło się, gdy miałem
12-13 lat. Wcześniej, jak dla wszystkich młodych ludzi wychowanych przez
rodziców w religii katolickiej była ona dla mnie oczywistością. Później
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człowiek zaczyna zastanawiać się nad tym, po co w ogóle chodzi do kościoła,
słucha, co się tam dzieje...
...i często stwierdza, że ludzie Kościoła hamują go
w rozwoju, a poza tym okłamują, jak wszyscy dorośli.
– Ale to właśnie Kościół, jak mało kto, ma szansę przekonać młodego
człowieka do tego, że warto mu zaufać. Wielkim skarbem Kościoła jest to,
że może powiedzieć, że sam nic z tego nie ma. Niektórzy mówią: Kościół
chce władzy. Ale gdyby tak było, to Kościół robiłby wszystko, by się ludziom
przypodobać, by w niedzielę za wszelką cenę jak najwięcej osób przychodziło
do świątyni. Jednak Kościół wypowiada poglądy, które często prowadzą do
czegoś odwrotnego – są niewygodne, denerwują ludzi. Pojawia się pytanie:
dlaczego? Tę wiarygodność powinniśmy podkreślać.
Jak Benedyktowi XVI wychodzi poruszanie trudnych
kwestii?
– Sposób, w jaki papież się wypowiada, ma w sobie coś powściągliwego.
Myślę, że wielu ludziom ułatwia to dopuszczenie tych wypowiedzi do siebie.
Jan Paweł II był ojcem, który otwarcie i jasnymi słowami mówił, o co chodzi.
Pamiętam, że gdy uczestniczyłem w Światowych Dniach Młodzieży w Rzymie
w 2000 roku, to kazania papieża były bardzo bezpośrednie. Dla kogoś, kto
jest przekonany do swojej wiary, to jest odpowiednie. Natomiast dla kogoś,
kto wątpi albo nie wie, jakie są jego poglądy, to może być trochę zbyt trudne.
Mam wrażenie, że Benedykt XVI dzięki temu, że jest taki powściągliwy, mówi
bardziej teoretycznie i naukowo, powoduje, iż więcej ludzi zastanawia się nad
tymi słowami. On robi to w sposób bardzo delikatny.
Ale przecież krytycy Benedykta XVI cały czas podkreślają,
że jest właśnie zbyt radykalny i bezpośredni. Na przykład,
gdy mówił w Afryce o prezerwatywach, albo gdy zapraszał
Bractwo św. Piusa X z powrotem do Kościoła.
– Zauważmy, że Jan Paweł II często komunikował się nie tylko słowami,
ale także gestami. Wszyscy pamiętamy modlitwę o pokój w Asyżu czy
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wypuszczenie z okna białych gołębi. Te gesty wyglądają inaczej niż słowa,
które znaczyłyby dokładnie to samo, ale brzmiałyby bardzo radykalnie.
W pewnym sensie stereotyp Benedykta XVI jest więc prawdziwy: jego
gestykulacja jest uboższa niż Jana Pawła II. Ponadto poprzedni papież często
wyjeżdżał w świat i chciał spotkać ludzi tam, gdzie oni żyją. Benedykt XVI
wychodzi w tej chwili przede wszystkim z założenia, że w pierwszej
kolejności musimy skonsolidować się jako Kościół. To wynika z tego, że przez
ponad dwadzieścia lat pracy w Rzymie widział z bliska, jakie są problemy
Kościoła. Widział, w których miejscach co się pruje i produkuje nowe
problemy. Tym zajmował się jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Dlatego też
w większym stopniu kładzie nacisk na to, by Kościół występował jako całość,
a nie tylko on – Benedykt XVI jako papież.
Czy to znaczy, że Benedykt XVI patrzy bardziej do
wewnątrz niż na zewnątrz Kościoła?
– W jakimś sensie tak, ale po to, by skonsolidowany Kościół lepiej
funkcjonował w społeczeństwie. Po to, by był w lepszej formie do dialogu
z rzeczywistością. Jan Paweł II udzielał się bardzo jako papież na zewnątrz,
niestety, musiał przez to zaniedbać pewne sprawy wewnątrz Kościoła. Za
jego pontyfikatu kierownicy watykańskich dykasterii byli swoistymi „małymi
papieżami” i robili, co chcieli. To nie jest zarzut – tak po prostu musiało
się stać. Benedykt XVI w większym stopniu ściąga wodze i chce podkreślać
jedność Kościoła. A gdy się to robi, to szybko popada się w bardzo groźne
konflikty. To jest jednak konieczne.
Pojawiają się zarzuty, że papież wyciąga rękę do
negacjonistów Holocaustu, kradnie wiernych anglikanom,
ignoruje dialog z protestantami itd.
– Benedykt XVI jest co najmniej równie aktywny, jeśli chodzi o dialog
ekumeniczny z prawosławnymi czy anglikanami, jak Jan Paweł II. Jednak
także w tej kwestii różnica polega na tym, czy robi się wielkie gesty, czy
konfrontuje z problemem. Gdy Jan Paweł II zorganizował w Asyżu spotkanie
na rzecz pokoju, to cały świat temu przyklasnął, ponieważ wszyscy
przywódcy religijni spotkali się w jednym miejscu. Gdy jednak Benedykt XVI
powiedział w Ratyzbonie, że musimy także spojrzeć na to, jakie są różnice
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pomiędzy poszczególnymi religiami, jakie są w nich różnice między
obrazem Boga, to wszyscy mieli pretensje, że podkreśla właśnie różnice
a nie podobieństwa. To dotyczy nie tylko dialogu międzyreligijnego, ale
także ekumenicznego. Gdyby Benedykt XVI zaprosił do Rzymu niemieckich
biskupów protestanckich, to powiedziano by, że chce ekumenizmu. On jednak
podkreśla te kwestie, które stanowią spór i przeszkodę w relacjach między
katolikami a protestantami. To konieczne, byśmy mogli iść dalej. Ci, którzy
mówią, że chcą dialogu ekumenicznego, muszą zastanowić się, do czego
w ogóle ma prowadzić dialog.
A do czego ma prowadzić?
– Postawa Benedykta XVI jest dla mnie jako młodego człowieka bardzo
wiarygodna: on nie chce jedynie produkcji ładnych słówek, ale chce
rzeczywiście postępu ekumenizmu. Widok podzielonego Kościoła naprawdę
go boli. Benedykt XVI myśli w tych kwestiach w perspektywie historycznej,
czego nie rozumieją ludzie z zewnątrz. Jeśli dąży on do spotkania z patriarchą
Moskwy i Wszechrusi, to ma w głowie całą tysiącletnią historię schizmy.
Tu nie chodzi o krótkotrwały gest polityczny. Tym, co stanowi problem, jest
raczej kwestia komunikacji. Przykładowo: w kwestii Bractwa św. Piusa X
papież zrobił coś, co po prostu leżało w sferze jego obowiązków. Nie może
być przecież obojętny los 600 tysięcy wiernych, którzy uczęszczają na Msze
św. Bractwa. Problemem było to, że najbliższy krąg doradców papieża nie
przewidział, iż obecnie takie pojęcie jak „ekskomunika” nie zostanie w ogóle
zrozumiane. Większość ludzi w ogóle nie wie, co to znaczy. Dlatego moim
zdaniem należało to wszystko zupełnie inaczej zakomunikować. W tym
zakresie – lepszej komunikacji, a nie treści – Kościół powinien się zmienić.
Jednocześnie krok w stronę 600 tysięcy wiernych Bractwa
zaszkodził w Niemczech zbliżeniu z 25 milionami
wiernych Ewangelickiego Kościoła Niemiec (EKD).
Jego poprzednia przewodnicząca, biskupka Margot
Kässman, powiedziała wręcz, że w obecnej sytuacji nie
widzi możliwości prowadzenia dialogu ekumenicznego
z Kościołem katolickim.
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– Charakter problemów związanych z Bractwem św. Piusa X sprawia,
że należy ono do najbliższego kręgu obowiązków papieża, który nie
może dopuścić do dalszych podziałów w Kościele. Jeśli natomiast
chodzi o protestantów, to jeśli ktoś nie chce być katolikiem, to nie może
oczekiwać od papieża, że ten będzie czuł się za niego odpowiedzialny.
Stąd niesprawiedliwe jest żądanie od papieża, by prowadził dialog ze
wszystkimi naraz. Z drugiej strony nikt nie powiedział, że nie chce rozmawiać
z protestantami. Prawdziwym ciosem dla ekumenizmu były ostatnio nie
działania Benedykta XVI, lecz dokument na temat Kościoła katolickiego
napisany przez Thiesa Gundlacha, odpowiedzialnego w EKD za sprawy
ekumenizmu. Takie dokumenty, nie koncentrujące się na kwestiach wiary,
lecz podkreślające bardzo osobiście swe resentymenty, np. uprzedzenia
wobec konkretnych duchownych, choćby przewodniczącego episkopatu
arcybiskupa Zollitscha – cofają dialog ekumeniczny o lata do tyłu. Ewangelicy
muszą zapytać sami siebie, czy dialog z ich strony ma jakiś teologiczny cel.
Trzeba o tym dyskutować, bo nie mając celu, nie można domagać się od
innych, by go posiadali... A swoją drogą widać na tym przykładzie nierówne
traktowanie różnych wspólnot przez media. Gdyby dokument o tej samej
wymowie powstał nie w kierownictwie Ewangelickiego Kościoła Niemiec, ale
w Konferencji Episkopatu Niemiec, to mielibyśmy do czynienia z olbrzymią
burzą medialną. Tymczasem gazety uzgodniły nawet między sobą, by nie
publikować tego dokumentu.
Biskupka Kässman ustąpiła jednak z funkcji
przewodniczącej EKD po tym, jak złapano ją za jazdę po
pijanemu. Jej miejsce zajął tymczasowy komisaryczny
przewodniczący – pastor Nikolaus Schneider. Jak ocenia
Pan tę zmianę?
– Ustąpienie pani Kässman oznacza dla EKD kryzys przywództwa.
Uchodziła ona za wschodzącą gwiazdę, której mogło udać się rozwinąć
tę samą siłę oddziaływania, jaką na niemiecką opinię publiczną wywierał
jej poprzednik – biskup Wolfgang Huber. Jest kwestią otwartą, kto po jej
rezygnacji zostanie przewodniczącym EKD. Pastor Schneider to mądry
przywódca kościelny, po którym spodziewam się liczniejszych impulsów
ekumenicznych niż po pani Kässman. Obawiam się jednak, że będzie musiał
ustąpić pod wpływem obecnych nastrojów antypapieskich. Jedno wszakże
powinno być dla niego jasne: za dwadzieścia lat kościoły w Niemczech będą
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stały przed znacznie poważniejszymi problemami niż jakieś drobne wojenki
o dokumenty i imprezy.
Czy jednak dialog ekumeniczny między katolikami
a protestantami w Niemczech jest możliwy?
– Obie wspólnoty stoją obecnie pod wielką presją, jeśli chodzi o ich
pozycję w społeczeństwie. Widoczne jest to szczególnie w przypadku EKD,
którego struktury, budowane latami, nagle się kurczą i upadają. To tworzy
klimat, w którym nasila się konkurencja. To nie jest najlepsza sytuacja
do prowadzenia dialogu. Myślę, że najlepiej byłoby, gdyby po trzydziestu
najlepszych teologów z każdej ze stron zamknięto na jakimś zamku w realiach
przypominających konklawe, skromnie by ich karmiono i nie wypuszczano
(śmiech), dopóki nie doszliby do porozumienia w najważniejszych kwestiach,
tak by można było mieć przynajmniej podstawę do dyskusji. Ekumenizm
w Niemczech jest bowiem tak zrytualizowany, że ludziom wystarczy, że przy
jakiejkolwiek okazji odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne, na którym jeden
biskup wygłosi kazanie, a drugi pobłogosławi wiernych. Ale to powoduje, że
ludzie nie chcą już rzeczywiście szukać drogi do prawdziwej jedności.
A może większości ludzi już to nie obchodzi. Może Niemcy
czy – szerzej – Europa Zachodnia to już teren misyjny,
który trzeba ponownie zewangelizować?
– Trzeba przyznać, że w zachodniej Europie żyjemy w społeczeństwie
coraz bardziej zsekularyzowanym, wręcz dążącym do pogaństwa. Często
rzeczywiście wygląda bardziej na to, że jesteśmy w sytuacji misyjnej, niż że
możemy powoływać się na jakiekolwiek korzenie chrześcijańskie. Oczywiście
istnieją regiony w Niemczech, które są tradycyjnie bardziej przywiązane do
wiary, ale ostatnio coraz częściej widać to jedynie w książkach historycznych
bądź zabytkach. Patrząc realistycznie, mamy do czynienia z odwrotem
Kościoła z życia publicznego. Jeśli więc nie możemy występować w masie, to
powinniśmy występować w klasie – poprzez modelowe projekty. Nie możemy
już polegać na tym, że Kościół będzie zajmował swoją pozycję dzięki księdzu,
który opiekuje się stojącym w centrum wioski kościołem.
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Czy założone przez Pana „Pokolenie Benedykta” jest
takim właśnie „modelowym projektem”?
– Tak widzimy swoją rolę. Po Światowych Dniach Młodzieży w 2005 roku
w Kolonii stwierdziliśmy, że wielu ludzi nie może na żywo poznać Kościoła,
ponieważ nie zna w ogóle księży czy zakonników. W takiej sytuacji musimy
sami wyruszyć w drogę i próbować dotrzeć do młodych ludzi. Musimy
docierać do nich innymi kanałami niż kościelne, np. przez media. Trzeba
im pokazać, że Kościół żyje, że ma także młodą twarz. Kardynał Joachim
Meisner nazwał nas „tłumaczami Papieża”. Wiara jest dla nas sprawą ważną,
a ponieważ rozumiemy ją jako dar, to chcemy umożliwić także innym
korzystanie z niej.
Jak funkcjonuje to w praktyce?
– Umożliwiamy młodym ludziom, dla których wiara stanowi ważną część
ich życia, kształcenie się zarówno w zakresie treści przekazywania wiary, jak
i technik komunikacyjnych, by mogli jak najlepiej odpowiedzieć na pytania,
które ktoś może im zadać. Inne kanały komunikacji to nie tylko media, ale
także spotkania w szkołach, dyskusje, w których bierzemy udział, pisanie
listów do gazet, organizacja własnych przedsięwzięć. Są media, które szukają
młodych, kreatywnych ludzi. Dla nas ważne jest, że umożliwiamy taki kontakt
z mediami tej części młodzieży, dla której wiara jest bardzo istotna w życiu.
Na koniec jeszcze jedno pytanie. Pańskie nazwisko brzmi
słowiańsko. Czy pochodzi Pan z Polski?
– Mój pradziadek przybył bodajże ze Śląska do Zagłębia Ruhry na początku
XX wieku. Później jednak wrócił na Śląsk, skąd z kolei mój dziadek przybył
do Niemiec po II wojnie światowej na fali wysiedleń. Stąd moje nazwisko
„Liminski”, które powoduje, że często jestem pytany o polskie korzenie.
Mój ojciec urodził się w Palatynacie w Memmingen, ja zaś wychowałem
się w Nadrenii. Moja matka jest Francuzką, stąd jestem swoistą inkarnacją
„trójkąta weimarskiego” między Paryżem, Berlinem a Warszawą (śmiech).
Dziękuję za rozmowę. █
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Templariusze należeli do zmierzającej już ku
wymarciu Europy chrześcijańskiej pierwszego
tysiąclecia. Zakon Krzyżacki jako twór polityczny
należał do Europy drugiego tysiąclecia. Kiedy
templariusze, podążając za zawołaniem Deus vult
(Bóg tak chce), odchodzili w przeszłość, krzyżacy
wkraczali w historię drogą wyznaczaną już
przez „inną wolę”, dla której chrześcijaństwo
było tylko instrumentem, a której symbolicznym
zwieńczeniem miało być inne hasło: Gott mit uns.
Ale za oknem – Włodarz; i nie zginie,
Kto go rozpoznał wbrew omamom wielu:
Popatrzy wkoło – i ujrzy Świątynię.
Wiaczesław Iwanow
Wojna totalna nie jest niczym więcej aniżeli
samym społeczeństwem nowożytnym w swoim
najwyższym stopniu wydajności.
Georges Bernanos

Artur Mrówczyński-Van Allen
Granada, 12 kwietnia 2010
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25 lutego 1947 roku miało miejsce wyjątkowe zdarzenie
historyczne. Przedstawiciele sił alianckich podpisali specyficzny dokument:
Uchwałę nr 46 – Abolition of the State of Prusia (Likwidacja państwa pruskiego)1.
Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec2 powołana do życia po aresztowaniu
rządu hrabiego Lutza Schwerin von Krosigka, ustanowionego przez
prezydenta Rzeszy admirała Karla Dönitza, przejęła z dniem 30 sierpnia 1945
roku formalną kontrolę nad terytorium Trzeciej Rzeszy. Przedstawicielem
Związku Sowieckiego był marszałek Gieorgij Żukow, Wielkiej Brytanii –
Marszałek Bernard L. Montgomery, Stanów Zjednoczonych – generał armii
Dwight Eisenhower, zaś Francji – generał Jean de Lattre Tassigny.
W czasie trzydziestu dwóch miesięcy działalności Rady jej siedzibą
był budynek znany jako Kammergericht. Ten wybudowany w 1913 roku
i otoczony wiekowym parkiem Kleista pałac znajdował się w berlińskiej
dzielnicy Schöneberg i był wcześniej siedzibą Sądu Najwyższego Prus, a swą
nazwę przejął od wcześniejszej siedziby sądu, którą był już w 1468 roku
dwór margrabiów brandenburskich, książąt-elektorów Świętego Cesarstwa
Niemieckiego.
Kiedy koniec II wojny światowej nie był jeszcze przesądzony, Winston
Churchill nie tracił okazji, by wyrazić opinię, że Prusy to „wcielenie diabła
niemieckiego”, a dla Franklina Delano Roosevelta jedynym rozwiązaniem
problemu pruskiego było wymazanie tego tworu z mapy Europy. Gdy po
klęsce Niemiec możliwość taka okazała się realna i nie napotkano na specjalny
opór ze strony Rosjan, wprowadzenie jej w życie było jedynie kwestią czasu.
Wizja Prus jako nośnika „trucizny totalitaryzmu” w nowoczesnej historii
Europy zadomowiła się zarówno w świadomości polityków zachodnich, jak
i w szerokiej opinii publicznej. Moskwa zajmowała inne stanowisko, ale nawet
liczące ponad dwa wieki rosyjskie zauroczenie Prusami oraz stalinowskie
plany stworzenia przyszłych zjednoczonych wokół Prus i kontrolowanych
1 Allied Control Authority Germany, Enactments and Approved Papers, vol. 6, 1947,The Army Library, Washington, D.C., s. 28.
2 Ang. Control Council for Germany, fr. Conseil de Contrôle en Allemagne, ros. Sojuznyj Kontrolnyj Sowiet w Giermanii.
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przez władzę sowiecką Niemiec zostały odłożone na drugi plan za cenę
przyłączenia Królewca do ZSRS.
Podpisany w lutym 1947 roku w Kammergericht dokument wywołuje
wrażenie niepozorności, wręcz banalności. Wyglądem nie różni się niczym od
żadnego innego dokumentu, nie tylko wśród tych wydanych przez Sojuszniczą
Radę Kontroli Niemiec, ale nawet od wielu innych, jakie można znaleźć między
papierami któregokolwiek podrzędnego urzędu jakiejkolwiek administracji.
Znajduje się wśród uchwał o prawie spadkowym dóbr ziemskich, o systemie
ubezpieczeniowym czy wycofaniu z obiegu znaczków pocztowych wydanych
przed okupacją (z wyjątkiem należących do Republiki Weimarskiej, jeśli nie
zawierały symboli nazistowskich). Nieco dalej w zbiorze dokumentów Rady
znajdujemy jeszcze inną interesującą uchwałę (nr 49 – z 20 marca 1947 roku)
o zniesieniu prawa tworzącego w 1933 roku Niemiecki Kościół Ewangelicki.
Uchwałę nr 46, która w artykule 1 głosi likwidację (abolition) państwa
pruskiego wraz z jego rządem centralnym i wszystkimi podlegającymi mu
agencjami, poprzedza następujący wstęp:
„Państwo Pruskie, które od wczesnych czasów było nośnikiem
militaryzmu i reakcjonizmu w Niemczech, przestało de facto istnieć.
Kierując się zamiarem zachowania pokoju i bezpieczeństwa
ludów oraz pragnieniem zapewnienia przyszłej odbudowy życia
politycznego Niemiec na zasadach demokratycznych, Rada Kontroli
uchwala co następuje: (...)”3
Mimo swej lakoniczności tekst Uchwały nr 46 w wyraźny sposób wskazuje
na dobro ludu jako podstawę moralną legitymizującą decyzję o likwidacji
państwa pruskiego. Dobra, którymi są pokój i bezpieczeństwo i których
gwarantem ma być życie polityczne odbudowane na fundamencie struktur
demokratycznych. Co w takim razie kryje się za stwierdzeniem: „Państwo
Pruskie, które od wczesnych czasów było nośnikiem militaryzmu i reakcjonizmu
w Niemczech”? Czyżby jakieś właściwe państwu pruskiemu zaprzeczanie
ideałów „pokoju i bezpieczeństwa” było cechą „genetycznie” charakterystyczną,
dystynktywną jego historii? Czyżby historia ta stanowiła zadziwiająco
sprzeczny z dziejami innych narodów Europy wynaturzony wyjątek?
3 Allied Control Authority Germany, Enactments and Approved Papers, vol. 6, 1947,The Army Library, Washington, D.C., s. 28.
Genealogia deportacji wertykalnych

„I po tym, jak cały kraj przez pięć dni ciężko pobili i wiele tysięcy
ludzi zabili, przyszła wreszcie do nas starszyzna okręgów, która
uratowała się ucieczką i poprosili błagalnie o pokój.
Na to Rudolf, mistrz braci zakonnych, powiedział: żądacie teraz
pokoju, wy, którzy przez swoje wojny często psuliście nasz pokój?
Ale pokój nie zostanie wam dany poza tym od prawdziwego Twórcy
pokoju, (...) jeżeli więc dacie się ochrzcić i zechcecie wraz z nami
czcić jedynego Boga chrześcijan, to ofiarujemy wam ów pokój, który
On dał nam, który pozostawił swoim uczniom, żegnając ich, a my
przyjmiemy was do naszej wiecznej wspólnoty.
I podobało im się to słowo i natychmiast przysięgli przyjąć na
siebie wszystkie obowiązki chrześcijańskie z chrztem udzielonym
z Rygi”4.
Ten typowy dla kronik średniowiecznych, choć prawdopodobnie frapujący
także dla współczesnego chrześcijanina fragment pozwala nam w odniesieniu
do cytowanej wcześniej uchwały z 1947 roku ustanowić dwa punkty
odniesienia w procesie ewolucji myśli politycznej. Pierwszy (Uchwała nr 46)
jest wynikiem procesu, którego początkowym wyrazem jest drugi („chrzest
z Rygi”). Gwarantem „pokoju i bezpieczeństwa” w trzynastowiecznym
tekście jest „Bóg chrześcijan”, zaś w dokumencie z 1947 roku „zasady
demokratyczne”. W obu wypadkach warunkiem sine qua non jest „chrzest”
udzielony z Rygi bądź z Waszyngtonu, Londynu i Moskwy. O ile jednak
chrzest zaproponowany bałtyckim poganom przez mistrza zakonnego
Rudolfa oznaczał dla zwyciężonych zmianę radykalną – na nowy, nieznany,
obcy „ustrój”, o tyle aliancki „chrzest demokratyczny” nie stanowił dla
ówczesnych Niemiec aż tak olbrzymiej zmiany. Co więcej, jeśli można by
uznać przytoczony fragment z kroniki Henryka Łotysza za symboliczny
4 H. Łotysz, Kronika o podboju Inflant, księga 23, rozdział 7, w: H. Boockmann, Zakon Krzyżacki, Gdańsk Warszawa 2004, s. 79.

Grafika: Gustave Doré, The Crusades. Prayers for dead. Źródło: http://dore.artpassions.net

Aby zarysować pewne aspekty możliwej odpowiedzi na te pytania,
należałoby przyjrzeć się pokrótce historii narodzin państwa pruskiego oraz
niektórym przynajmniej procesom, które ją kształtowały. Zacznijmy od
przytoczenia fragmentu opisu innego aktu „likwidacji państwa” – narracji
o zakończeniu wojny prowadzonej w 1219 roku przez zjednoczony nieco
później z Zakonem Krzyżackim Zakon Kawalerów Mieczowych (Brüder der
Ritterschaft Christi):
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przykład deklaracji założycielskiej państwa krzyżackiego-pruskiego, to można
by również przyznać mu to samo znaczenie dla państwa nowoczesnego
w ogóle, w tym także dla dwudziestowiecznych demokracji liberalnych (oraz
„demokracji ludowych” z nadania Związku Sowieckiego), gdyż to właśnie
procesy mające miejsce w Europie począwszy od XII wieku są jego zaczynem.
Początki zlikwidowanego przez aliantów Freistaat Preußen nierozłącznie
związane są z dziejami Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu
Niemieckiego w Jerozolimie5 i wspólnie stanowią w szczególny sposób
przykład tworzenia tego, co rozumiemy przez „państwo nowoczesne” jako
idola (szerzej na ten temat pisałem w poprzednich numerach „Frondy”6).
Często używane w odniesieniu do Zakonu Krzyżackiego określenie „państwo
zakonne”, mimo że – jak na to słusznie wskazuje Hartmut Boockmann –
samo pojecie „państwo” jest nowożytne7, nabiera w tym wypadku nie tylko
znaczenia symbolicznego, ale ma również głęboki sens, który stanowi wręcz
jego organiczną zasadę. Brak naturalnych, ontologicznych, wspólnotowych
podstaw fenomenu państwa nowoczesnego (na co wskazywali chociażby
Bierdiajew8, Nisbet9 czy Cavanaugh10) w ostatnich latach znajduje swoje
odbicie również w definicjach państwa jako „budowli” stworzonej
z tożsamości kolektywnej „wykuwanej” aktami woli11. Jak zauważa
Christopher Clark: „Żadne nowożytne państwo w tak uderzający sposób
nie potwierdza tej perspektywy, co Prusy: były one zbitką różnorodnych
fragmentów terytoriów, pozbawionych granic naturalnych czy też własnej
kultury narodowej, dialektu czy kuchni. (...) Sercem i esencją tradycji
pruskiej był brak tradycji”12. I nieco dalej, wyjaśniając, że „państwo” należy
rozumieć jako formę duchowej świadomości w dziejach Prus, dodaje: „Jest
jedną z niezwykłych cech pruskiej formacji intelektualnej, iż świadomość
specyficznej pruskiej historii zawsze była przepleciona twierdzeniami
o legitymizacji i konieczności istnienia państwa”13. W tym miejscu zauważyć
jedynie należy, że nie są to cechy wyłącznie „państwa zakonnego-pruskiego”.
Odrzucenie tradycji leży u genezy nowoczesności, a kampanie legitymizacji
5 Łac. Ordo fratrum domus hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum in Jerusalem, Ordo Teutonicus; niem. Orden
der Brüder vom Deutschen Haus Sankt Mariens in Jerusalem.
6 A. Mrówczyński-Van Allen, Wyobraźnia teo-polityczna. Krok pierwszy: między Ikoną a idolem, „Fronda”, nr
53/2009; A. Mrówczynski-Van Allen, Wyobraźnia teo-polityczna. Krok drugi: nowa teologia polityczna, „Fronda”, nr
54/2010.
7 H. Boockmann, Zakon Krzyżacki, s. 7.
8 M. Bierdiajew, Niewola i wolność człowieka, Kęty 2003; M. Bierdiajew, Filozofia nierówności, Kęty 2006.
9 R.A. Nisbet, The Quest for Community, New York 1969.
10 W.T. Cavanaugh, Imaginación teo-política, Granada 2007.
11 O. Zimmer i L. Scales (red.), Power and the Nation in European History, Cambridge 2005.
12 C. Clark, Prusy. Powstanie i upadek 1600-1947, Warszawa 2009, s. 29.
13 Tamże, s. 30.
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i wykazywania konieczności „istnienia państwa” stanowią zasadniczą cześć
ideologii, kultów idola państwa nowożytnego.

Dla św. Hipolita udział chrześcijanina w wojnie
był takim samym grzechem jak prostytucja
czy handel niewolnikami.
U początków Zakonu Krzyżackiego również leżał ideał „pokoju
i bezpieczeństwa”. Nie możemy z dzisiejszej perspektywy posądzać
inicjatywy, by opiekować się rannymi krzyżowcami czy zwykłymi
pielgrzymami, o brak chrześcijańskich zasad i pobudek. Wiadomo, że jeszcze
przed końcem pierwszej połowy XII wieku w Jerozolimie powstał szpital
zorganizowany przez Niemców, który w szczególny sposób przeznaczony
był do opieki nad pątnikami pochodzenia niemieckiego. Dość szybko jednak
szpital ten został podporządkowany istniejącemu już zakonowi joannitów,
a wraz z upadkiem Jerozolimy w 1187 roku przestał istnieć. W czasie trzeciej
krucjaty niemieccy kupcy z Lubeki i Bremy założyli szpital polowy w Akce,
przeznaczony dla rannych w kampanii mającej na celu odbicie Jerozolimy
z rąk muzułmanów. Bractwo stworzone wokół hospicjum w Akce uległo
szybkim przemianom, a charytatywny charakter jego działalności zmienił się
w ideał polityczny. Jednym z instrumentów tego ostatniego stał się chrzest
pogan. Przyczyn takiej mutacji można upatrywać w dwóch zasadniczych
fenomenach. Pierwszy to ewolucja doktryny Kościoła w stosunku do wojny.
Drugi to narodziny podstaw teologicznych umożliwiających interpretację
władzy doczesnej jako swego rodzaju sacrum, narodziny świeckiej teologii
poprzedzającej ideę państwa.
Początek drugiego tysiąclecia był epoką diametralnej zmiany, jeśli chodzi
o stosunek do udziału chrześcijan w wojnach. Było to jedną z konsekwencji
procesu zapoczątkowanego przez decyzję o wolności wyznawania
chrześcijaństwa podjętą przez Konstantyna, która później przybrała
instytucjonalne formy. W pierwszych trzech wiekach chrześcijaństwa
używanie przemocy nawet wobec wrogów (a więc i udział w wojnach),
a także kult cesarza były potępiane bezwarunkowo, zarówno teologicznie,
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Grafika: Gustave Doré, The Crusades. Bohemnod mounts rampart of Antioch. Źródło: http://dore.artpassions.net
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jak i kanonicznie. Potępienie to szło w sposób integralny w parze z uznaniem
martyrologii jako najwyższego z możliwych świadectw wiary. Wszyscy
teologowie do początków IV wieku, od Arnobiusza do Orygenesa, od
Tertuliana do Laktancjusza, nie tylko potępiali udział w wojnie, ale głosili
również, że żaden chrześcijanin nie może służyć w armii nawet w czasach
pokoju. Dla św. Hipolita było to takim samym grzechem jak prostytucja czy
handel niewolnikami.
Podczas Synodu w Arles, zwołanego w 314 roku, a więc już po zwycięstwie
Konstantyna w bitwie przy Moście Mulwijskim (312 rok) i po wydaniu edyktu
mediolańskiego (313 rok) – ma miejsce pierwsza formalna wypowiedź Kościoła
dotycząca służby chrześcijan w armii imperialnej. I choć potwierdzono
zgodność z wiarą chrześcijańską decyzji o odmowie udziału w bezpośredniej
walce, to jednocześnie nie zakazano wstępowania do legionów, a nawet
potępiono dezercje. (Surowo zabraniano natomiast udziału w walce zbrojnej
kapłanom – synody w Rzymie w 386 roku i w Toledo w 400 roku w sposób
kategoryczny powtarzały ten zakaz, który został potwierdzony w następnych
stuleciach, np. podczas synodów w Akwizgranie w roku 789 i 802)14.
W 325 roku, w dwudziestą rocznicę swego panowania, Konstantyn wydał
rozkaz stracenia współimperatorów Licyniusza i Martyniana oraz zwołał
I Sobór Nicejski. Zredagowane w czasie jego obrad potępienie arianizmu
wraz z Wyznaniem Wiary to wydarzenia o wielkim znaczeniu w historii
Kościoła, które miały jednak również swoje konsekwencje polityczne.
Jest to bowiem pierwszy moment, kiedy chrześcijaństwo spotyka się
w nowej dla niego sytuacji z wyzwaniem, jakim jest polityka imperium.
To właśnie w tym przełomowym momencie historii, jak powiedział Ojciec
Święty Benedykt XVI15, pojawia się postać Euzebiusza, biskupa z Cezarei,
autora pierwszej Historii Kościelnej (Historia Ecclesiastica) – dzieła głęboko
naznaczonego scenami męczeństwa chrześcijan, których autor był świadkiem,
przez co stał się gorliwym orędownikiem idei cesarza jako gwaranta pokoju.
Jego myśl zajmie odtąd specyficzne miejsce w tym, co dziś nazywamy teologią
polityczną, której był, w pewnym sensie, prekursorem.
W konsekwencji tej nowej dla chrześcijaństwa sytuacji (udział w pośredni
lub bezpośredni sposób w polityce imperium) pojawiła się konieczność
artykulacji stosunku Kościoła wobec wojen, które, mimo przełomu
14 J. Flori, La guerra santa. La formación de la idea de cruzada en el Occidente cristiano, Madryd-Grenada 2003,
s. 56.
15 Audiencja Generalna, 13 czerwca 2007.
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konstantynowskiego, nie przestały przecież istnieć. Pomocna okazała się
rzymska koncepcja „wojny sprawiedliwej” Cycerona. Kierunek ten podjął
na nowo pod koniec IV wieku św. Ambroży, powołując się przy tym na

Wychodząc od Cycerona, św. Augustyn
wskazuje, że aby można mówić o „wojnie
sprawiedliwej”, musi ona mieć za swój
cel odzyskanie pokoju i naprawienie
niesprawiedliwości.
przykłady Mojżesza i Dawida, którzy kierując się wolą Bożą do kryterium
obrony, stosowali zasady konieczności i umiaru. Nieco później, bo na początku
V wieku, w sposób dogłębny zajął się tym ważkim dla chrześcijaństwa
zagadnieniem, wpisującym się zarazem w oczywisty sposób w jego myśl
na temat civitas – św. Augustyn. Zasadniczo biskup Hippony ustanowił dwa
wymogi, których spełnienie jest niezbędne, aby można było mówić o „wojnie
sprawiedliwej”. Pierwszy warunek (ius ad bellum) to sprawiedliwy powód
przystąpienia do wojny. Drugi (ius in bello) to sprawiedliwość w środkach
i metodach używanych w czasie walki zbrojnej.
Augustyn identyfikuje wojnę jako zło, przeciwko któremu trzeba
odpowiedzieć w sposób zdecydowany, uznaje jednak, że w specjalnych
warunkach może być ona „mniejszym złem”, umożliwiającym uniknięcie
„większego zła”. Wychodząc od początkowego pojęcia Cycerona „wojny
sprawiedliwej”, uściśla jego ramy, wskazując, że aby można mówić o „wojnie
sprawiedliwej”, musi ona mieć za swój cel odzyskanie pokoju i naprawienie
niesprawiedliwości oraz nie może być nigdy powodowana żądzą zdobycia
korzyści materialnych czy podboju nowych terytoriów. Święty nie odrzucał
przy tym jednak możliwości wyboru chrześcijańskiej odpowiedzi dobrem
na zło. Augustiańska idea „wojny sprawiedliwej” nie przeciwstawia się
„miłowaniu nieprzyjaciół”, nie zamyka drogi do męczeństwa. Po prostu
świadomie pozostawia niezbędną jej przestrzeń wolnego wyboru.
Przez następne stulecia toczył się długi proces zbliżania się dwóch
początkowo przeciwstawnych ideałów życia: zakonnika i rycerza, świętego
i wojownika. Od X wieku zaczął on zarysowywać się coraz wyraźniejszym
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kształtem w idei wojny w obronie wiary16. Wezwanie papieża Urbana II
do obrony Miejsc Świętych, które wygłosił w 1095 roku w Clermont, było
wyrazem początku nowej epoki w dziejach Kościoła i Europy.
Owoce rewolucji Konstantyna i rozwój naznaczonej myślą Euzebiusza
„teokracji bizantyjskiej” stały się widoczne w swej pierwszej, wschodniej
wersji o wiele wcześniej niż w rzymskiej części Europy, gdzie idea wojny
sprawiedliwej miała odegrać zasadniczą rolę w kształtowaniu myśli
politycznej. Jeszcze na długo przed pierwszą krucjatą wojny prowadzone
przez Bizancjum nabierały cech upodobniających je do późniejszych wypraw
krzyżowych. Odkąd chrześcijaństwo stało się wyznaniem oficjalnym
imperium, nie tylko stawało się użytecznym instrumentem politycznym,
ale również źródłem odpowiadających potrzebom cesarza artykulacji
ideologicznych. To chęć uwolnienia chrześcijan z Armenii stała się w 571
roku oficjalnym powodem wyprawy cesarza Justyna II przeciwko Persom.
Mająca miejsce pół wieku później wyprawa Herakliusza – pierwszego cesarza,
który przybrał tytuł basileusa – której celem było między innymi odbicie
z rąk Persów utraconej wcześniej Jerozolimy oraz odzyskanie relikwii Krzyża
Świętego, mogłaby być uznana ze pierwowzór krucjat. Warto przypomnieć,
że w tamtym czasie chrześcijańska wspólnota kulturowa między Wschodem
i Zachodem nie została jeszcze definitywnie zerwana17. Na przykład w Rzymie
na tronie Piotrowym między 685 a 741 rokiem zasiadali papieże pochodzenia
syryjskiego: Jan II, Sergiusz I, Syzyniusz, Konstantyn i Grzegorz III.
Drugim fenomenem, który stworzył podwaliny idei umożliwiającej
transformację charytatywnego bractwa szpitalnego w państwo
w nowoczesnym tego słowa znaczeniu (okres istnienia zakonu rycerskiego
okazał się jedynie etapem pośrednim), był proces sakralizacji władzy
jako takiej. O procesie tym, poprzedzającym narodziny idola państwa
nowożytnego, pisałem już szerzej w artykule Wyobraźnia teo-polityczna.
Krok pierwszy: między Ikoną a idolem18. Wskazałem wówczas na wpływ
dwunastowiecznej debaty teologicznej o Kościele jako ciele mistycznym
Chrystusa na powstanie średniowiecznej myśli politycznej (dzieło teologów
przemienionych w doktorów prawa na służbie władzy świeckiej) oraz
na narodziny idei królestwa-państwa jako immanentnej wersji definicji
16 C. Erdmann, The origins of the idea of crusade, Princeton 1977.
17 C. Dawson, Los origenes de Europa, Madryd 2007, s. 65.
18 A. Mrówczynski-Van Allen, Wyobraźnia teo-polityczna. Krok pierwszy: między Ikoną a idolem, „Fronda”, nr
53/2009.
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teologicznych. Warto przypomnieć w tym kontekście – co zauważył
Eric Voegelin, analizując choćby myśl Johna Fortescue o przeniesieniu
teologicznego pojęcia corpus mysticum na ideę świeckiego królestwa – że
zarysowała się ewolucja w kierunku takiego typu społeczności politycznej,
który zastąpi nie tylko Imperium, ale również Kościół. Na zasadzie analogii:
tak jak transcendentny Logos Chrystusa żyje w członach chrześcijańskiego
corpus mysticum, tak w społeczeństwach postfeudalnych działa immanentny
logos w postaci intencio populi19. Ernst Kantorowicz, przytaczając Henri
De Lubaca, pisze: „Kiedy w XII wieku Kościół ustanowił się, wraz ze swoją
biurokracją, jako ciało mistyczne Chrystusa, sekularna część cywilizacji
chrześcijańskiej ogłosiła się świętym Imperium”20. Z początkiem XIII stulecia
zerwanie z wizją civitas Dei św. Augustyna i jego wizją historii jako
peregrinatio – stało się początkiem nowego sposobu interpretacji dziejów.
Joachim z Fiore wprowadził ideę deterministycznej i podzielonej na konkretne
etapy rozwoju historii: wiek Ojca, wiek Syna i wiek Ducha Świętego. Wpływ
jego myśli znajdzie swój wyraz w historiozofii Comte’a, Hegla i Marksa.
Tak pokrótce zarysowane tło pozwala nam dostrzec zasadniczą różnicę
między pierwszymi zakonami rycerskimi powstałymi w wyniku ewolucji
myśli chrześcijańskiej na temat wojny, ukoronowanej na początku XII
wieku rozprawą św. Bernarda z Clairvaux De laude novae militiae, a szybkim
i imponującym, mimo skromnych początków, rozwojem potęgi Zakonu
Krzyżackiego. Jego narodowościowy, niemiecki charakter sprawił, że
cesarz Henryk VI Hohenstauf zdał sobie doskonale sprawę z możliwości
politycznych, jakie oferowała mu kontrola nad zakonem i objął go specjalną
opieką. Pozwolenie na wybór wielkiego mistrza poza kontrolą jakiegokolwiek
biskupa, otrzymane w 1196 roku, było przywilejem papieskim o wielkim
znaczeniu. Po śmierci cesarza, zebrani w Akce w 1198 roku najważniejsi
przedstawiciele krzyżowców niemieckich zwrócili się do papieża z petycją
o nadanie Zakonowi Krzyżackiemu charakteru zakonu rycerskiego.
Z wypracowaniem reguły, na jakiej miałaby się opierać ich działalność, nie
mieli większego problemu: zasady opieki nad pielgrzymami i krzyżowcami
w szpitalach pobrali bezpośrednio z reguły joannitów, a normy zakonu
powołanego do walki w obronie chrześcijaństwa z reguły templariuszy.
Wkrótce otrzymali pozytywną odpowiedź. W roku 1199 papież Innocenty
III nadał Zakonowi Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego
w Jerozolimie prawa zakonu rycerskiego.
19 E. Voegelin, La nueva ciencia de la politica.Una intraduccion, Buenos Aires 2006, s. 59-60.
20 E. Kantorowicz, Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teologia politica medieval, Madryt 1985, s. 129.
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Kiedy po okresie walk o tron cesarski zasiadł na nim Fryderyk II, a wielkim
mistrzem został jeden z jego najbliższych doradców, Hermann von Salza, siła
i znaczenie zakonu niemieckiego zaczęły rosnąć w błyskawicznym tempie. Jak
zauważa Hartmut Boockmann, już od samych początków za procesem tym

Narodowościowy charakter Zakonu
Krzyżackiego sprawił, że cesarz Henryk VI
Hohenstauf zdał sobie doskonale sprawę
z możliwości politycznych, jakie oferowała
mu kontrola nad zakonem i objął go
specjalną opieką.
musiały kryć się wielkie interesy polityczne21. I to właśnie ten szczególnie
wyrazisty akcent polityczny odróżniał Zakon Krzyżacki od Zakonu Joannitów,
a nawet od Zakonu Templariuszy – te na początku XIII wieku należały do
zmierzającej już ku wymarciu Europy chrześcijańskiej pierwszego tysiąclecia.
Zakon Krzyżacki jako twór polityczny należał do Europy drugiego tysiąclecia.
Kiedy templariusze, podążając za zawołaniem Deus vult (Bóg tak chce),
odchodzili w przeszłość, krzyżacy wkraczali w historię drogą wyznaczaną
już przez „inną wolę”, dla której chrześcijaństwo było tylko instrumentem,
a której symbolicznym uwieńczeniem miało być już inne hasło: Gott mit uns.
Zakon Krzyżacki, choć ustanowiony został na zasadach obu starszych
zakonów rycerskich, to jednak nie trzymał się „niewolniczo” ich reguł, lecz
dostosowywał je nieustannie do własnych potrzeb22. Obserwując początki
jego rozwoju, trudno odmówić wielkiemu mistrzowi Hermannowi von
Salza genialnego zmysłu politycznego. W odróżnieniu od innych wspólnot
zakonnych, ta kierowała się o wiele bardziej dalekosiężnym celem, jakim
było „nabycie zamkniętego władztwa terytorialnego, stworzenie, używając
ahistorycznego określenia, państwa zakonnego”23. Powstały w Ziemi
Świętej zakon szybko zaczął nabywać posiadłości poza Palestyną: na terenie
21 H. Boockmann, Zakon Krzyżacki, s. 20.
22 K. Militzer, Historia zakonu krzyżackiego, Kraków 2007, s. 37.
23 H. Boockmann, Zakon Krzyżacki, s. 50-51.
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24 K. Militzer, Historia zakonu krzyżackiego, s. 43.
25 Tamże, s. 101.

Grafika: Gustave Doré, The Crusades. Crusaders on the Nile. Źródło: http://dore.artpassions.net

Rzeszy, w strefie Morza Śródziemnego, w Siedmiogrodzie, a również na
krótko w Armenii. Po upadku Akki w 1291 roku, niewiele troszcząc się o los
uciekinierów z Ziemi Świętej i nie idąc śladami templariuszy oraz joannitów24,
zakon przeniósł swój Dom Główny zamiast na Cypr do Wenecji, wskazując
tym samym na kierunek, w jakim z rosnącym zainteresowaniem spoglądał
już wcześniej Hermann von Salza. To on przecież już w 1226 roku przyjął
przedstawiciela księcia Konrada Mazowieckiego, który wzywał zakon do
obrony jego północnych granic przed atakami pogańskich Prusów. Kolejne
negocjacje, które przyniosły oddanie krzyżakom Ziemi Chełmińskiej, a także
dwie bulle – papieska z Rieti (1234) i cesarska z Rimini (1235) – zabezpieczyły
prawa posiadania zakonu i stwarzały mu podstawy do dalszej ekspansji.
I chociaż część podbitych ziem krzyżacy musieli przekazywać biskupom,
pozostawali władcami dominującymi również na terytoriach biskupich
i kapituł katedralnych. Zakon – jak pisze Klaus Militzer – „w odróżnieniu od
małych terytoriów zakonnych w Rzeszy, w Prusach mógł rozbudowywać
władztwo nad krajem o wielkiej powierzchni, przed którym musieli
ugiąć się również biskupi i kapituły katedralne”25. Decyzja przeniesienia
siedziby wielkich mistrzów do Malborka, którego budowę rozpoczęto
w 1278 roku, była już jedynie kwestią czasu. Podjęto ją w roku 1309. W ten
sposób umacniano kontrolę zakonu nad nowymi terytoriami, zmieniano
jego geopolityczną pozycję wobec cesarstwa i papiestwa oraz odnawiano
podstawowy argument legitymizujący jego istnienie: konieczność walki
z poganami.
Od tego momentu Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu
Niemieckiego w Jerozolimie wszedł już w orbitę bezpośredniego
zainteresowania dominujących dynastii Rzeszy Niemieckiej oraz rozpoczął
okres rozwoju gospodarczego, ekspansji terytorialnej i konfliktów ze swoim
południowym sąsiadem: Królestwem Polski. Wydarzenia, które nastąpiły
pod koniec XIV wieku – chrzest przyjęty przez litewskiego księcia Jagiełłę,
jego ślub z Jadwigą, w końcu koronacja na króla Polski – oznaczały dla
krzyżaków nie tylko powstanie konkurencyjnej potęgi militarnej, ale przede
wszystkim podważenie samego sensu istnienia zakonu. Nie było już kogo
„nawracać”. Odpowiedzią na zaproszenie wielkiego mistrza jako ojca
chrzestnego na krakowskie uroczystości z 1386 roku był atak krzyżacki
na Litwę. Bitwa grunwaldzka stała się wyrazem nieuniknionej dla zakonu
„ucieczki do przodu” w poszukiwaniu nowej tożsamości. Nie bez podstaw
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przecież w 1415 roku na soborze w Konstancji „uczeni juryści króla polskiego
wystąpili z argumentacją prawną, w myśl której Zakon i państwo krzyżackie
powinny zostać rozwiązane, tak jak przed ponad stu laty rozwiązano zakon
templariuszy”26. Różnica polegała na tym, że choć twór ten nie był jeszcze
państwem w rozumieniu nowoczesnym, to jednak nie był też już zakonem
nawet w rozumieniu dogasającego właśnie średniowiecza.
Interesującym novum soboru w Konstancji był jego charakter dyskusji
naukowej, która nie opierała się na wyliczaniu rzekomych krzywd
poniesionych przez obie strony, ale sprowadzała się do przedstawiania

Chrzest przyjęty przez Jagiełłę, jego ślub
z Jadwigą, koronacja na króla Polski –
oznaczały dla krzyżaków nie tylko powstanie
konkurencyjnej potęgi militarnej, ale przede
wszystkim podważenie samego sensu istnienia
zakonu. Nie było już kogo „nawracać”.
zasadniczych argumentów z obszaru prawa kanonicznego. W następujących
później po sobie traktatach pokojowych pojawił się kolejny nowy fenomen:
ich gwarantami były stany pruskie, uznane w ten sposób za czynnik
uczestniczący w sprawowaniu władzy. Choć założony w 1440 roku Związek
Pruski zasadniczo był skierowany przeciwko władzy zakonu jako takiego,
a wywołane przez niego powstanie rozpoczynające wojnę trzynastoletnią
spowodowało utratę zachodnich części terytorium krzyżackiego (wraz
z Malborkiem), to jednak sam fakt organizacji Związku Pruskiego wskazuje
już na istnienie grup „poddanych” zdolnych „nadać kształt organizacyjny
swojej woli politycznej”27. Intencio populi wkroczyło na scenę, zaświadczając,
że proces „państwotwórczy” mógł dalej toczyć się swoimi drogami,
dostarczając nieuchronnie chylącemu się ku upadkowi zakonowi rycerskiemu
podstawę legitymizującą jego nową formę.
Drugim czynnikiem, który miał wpływ na kształt przyszłego państwa
pruskiego, był proces powstawania wielkich posiadłości ziemskich. Zakon,
26 H. Boockmann, Zakon Krzyżacki, s. 129.
27 Tamże, s. 154.
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nie mogąc sprostać długom zaciągniętym wobec dowodzących wojsk
zaciężnych, oddawał im – najpierw w zastaw a później po prostu w zamian
za niewypłacony żołd – znaczną część swych ziem. Administracja zakonu, już
z nową stolicą w Królewcu, ulegała szybkim przemianom. W utworzonym
w roku 1507 Sądzie Najwyższym zasiadali już przedstawiciele stanów, mimo
że było to sprzeczne z nadal obowiązującym prawem kanonicznym.
Procesy wewnętrzne i zewnętrzna sytuacja polityczna – wiążąca się ze
spadkiem poparcia w Rzeszy oraz wzrostem nacisku Polski na likwidację
zakonu – wymagały od władz w Królewcu niezwłocznego podejmowania

Albrecht, syn Fryderyka Hohenzollerna
i Zofii Jagiellonki, w wieku 21 lat stał się
najmłodszym wielkim mistrzem w historii
zakonu krzyżackiego.
zasadniczych decyzji. Jedną z nich był wybór wielkiego mistrza, zdolnego
sprostać oczekującym go zadaniom, których sens polegał na zmianie statusu
państwa i przekształceniu terytorium zakonu w księstwo świeckie.
Pierwszy wybór, który padł na potomka saskiej rodziny królewskiej
Fryderyka, okazał się chybiony. Po jego przedwczesnej śmierci w 1510 roku
negocjacje polityczne doprowadziły do zgody na wybór Albrechta von
Brandenburg-Ansbacha, pochodzącego z rodziny brandenburskich elektorów
należących do jednej z linii rodu Hohenzollernów. Ważnym dla tego wyboru
był również fakt, że Albrecht był synem Fryderyka Hohenzollerna i Zofii
Jagiellonki – córki Kazimierza Jagiellończyka, czyli siostrzeńcem króla Polski
Zygmunta Starego. Cztery miesiące po obłóczynach, czyli formalnym przyjęciu
do zakonu, które miało miejsce w lutym 1511 roku, Albrecht w wieku 21
lat stał się najmłodszym wielkim mistrzem w historii zakonu krzyżackiego.
Wkrótce potem jego ojciec Fryderyk uroczyście wręczył mu Order Zakonu
Łabędzia (Schwanenorden), którego dewizą było zawołanie: Gott mit uns.
Początki rządów Hohenzollerna okazały się łańcuchem politycznych
porażek. Młody władca wywołał nową wojnę z Polską, która doprowadziła do
katastrofy finansowej i osamotnienia politycznego zakonu. Mistrz zakonny
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powrócił zrujnowany do Frankonii, brał pod uwagę możliwość wstąpienia
do cesarskich lub papieskich wojsk zaciężnych, a nawet na służbę u króla
Francji, szukał też szczęścia w grach hazardowych. Kiedy wydawało się,
że Albrecht nie spełni pokładanych w nim nadziei, na jego drodze pojawił
się Marcin Luter. Nauczanie niemieckiego reformatora do tego stopnia
zwróciło uwagę Albrechta, że niezwłocznie skontaktował się z nim, prosząc
o zreformowanie reguły Zakonu Krzyżackiego. Luter odpowiedział, wzywając
do odrzucenia celibatu i przyjęcia stanu świeckiego. Po osobistym spotkaniu
obu mężczyzn, do którego doszło w 1523 roku, Luter doradzał przekształcenie
zakonu w świeckie księstwo. Wkrótce potem w Królewcu pojawili się zaufani
kaznodzieje luterańscy. Okazało się, że teren ten był wyjątkowo podatny
na nauki antypapieskiego reformatora. Biskup sambijski Georg von Polentz
w 1524 roku przeszedł oficjalnie na luteranizm, tworząc w Królewcu pierwszą
tej rangi oficjalną strukturę luterańską w Europie. Bracia zakonni bez
większych sprzeciwów przyjęli nową wiarę i stanowiska kościelne przechrzcili
na urzędy.
W 1525 roku Albrecht Hohenzollern złożył przed Zygmuntem I na rynku
krakowskim uroczysty hołd jako świecki już luterański książę Prus i lennik
Królestwa Polskiego. Ten akt nowo powstałym Prusom Książęcym dawał
ostatecznie prawomocność formalnej transformacji, ustanawiając je na
poziomie równorzędnym z innymi współczesnymi mu księstwami. W ten
sposób przyszłe Freistaat Preußen znów pokazało, że jego natura polityczna
była jego właściwym modus vievndi. Ta sama zdolność transformacji
podporządkowanych aktom woli politycznej, która pozwoliła na przyjęcie
we właściwym momencie statutów innych zakonów, jak i obranie kierunku
ekspansji pozwalającego na rozwój terytorialny, sprawiła, że to, co wydawało
się podstawą konstytutywną zakonu (czyli służba Kościołowi katolickiemu,
bezpośrednia zależność od papieża i walka z poganami), okazało się jedynie
dość prostym do zmiany szyldem. Zmiana ta jednak o tyle nie była łatwa,
o ile wymagała znalezienia nowej idei legitymizującej. Potrzebna była
nowa ideologia zdolna odpowiedzieć wymogom historycznego momentu.
Luteranizm, a później kalwinizm, nie tylko świetnie wywiązały się z tego
zadania, ale pozwoliły również na stworzenie warunków koniecznych dla
powstania następnej ideologii – ideologii liberalnej państwa nowoczesnego.
To, że Zakon Krzyżacki ciągle istniał (a nawet istnieje do dziś), jest jedynie
faktem ubocznym, gdyż o ile zakon jako taki mógł istnieć bez Prus, to
państwo pruskie, którego dotyczy Uchwała nr 46, mogło w ogóle zaistnieć
tylko dzięki specyficznej historii Zakonu Krzyżackiego. Ostatni wielki mistrz
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zakonu w Prusach bez trudu znalazł swoje miejsce wśród odrodzeniowej
elity europejskiej, stając się nawet jednym z przodujących jej przedstawicieli.
Założył uniwersytet w Królewcu, był mecenasem artystów, dzięki jego
wsparciu Stanisław Murzynowski dokonał pierwszego przekładu Nowego
Testamentu na język polski. W Królewcu przebywał jako dworzanin syn
Mikołaja Reja, a Jan Kochanowski w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych XVI
wieku był gościem na dworze Albrechta (przypuszczalnie wówczas napisał
hymn Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary). Być może również należy
mu się tytuł jednego z pierwszych ekologistów, gdyż w roku 1543 zalecił
ochronę dzikich koni. Jednak insygnium, o jakim prawdopodobnie marzył,
była korona króla Polski.
Historia potoczyła się jednak inaczej. W końcu XVI wieku jego wnuk
Joachim Fryderyk Hohenzollern połączył Prusy z Brandenburgią, a już
w końcu XVII stulecia Brandenburgia-Prusy były największym księstwem
Rzeszy Niemieckiej. Wysiłki wielu lat polityki zagranicznej zostały w 1701
roku ukoronowane ceremonią... koronacji Fryderyka I na króla Prus
(początkowo „w Prusach”). Aktu dokonał sam Fryderyk, własnymi rękami
nałożył sobie koronę, przyjął hołd poddanych, a następnie udał się do komnat
małżonki Zofii Charlotty Hanowerskiej i nałożył na jej skronie koronę. Dopiero
po tym para już królewska przeszła do kościoła zamku królewieckiego, gdzie
oczekiwali ją dwaj biskupi, luterański i kalwiński, by dopełnić ceremonii
aktem namaszczenia28. „Tak więc w tym decydującym momencie – jak trafnie
zauważa Stanisław Salomonowicz – król zaznaczył wyższość władzy świeckiej
nad kościelną”29. Pokazywał, czyja wola ustanawia porządek doczesny i kto
musi być jej podporządkowany. Jako dewizę dla nowo powstałego królestwa
monarcha wybrał znane już hasło: Gott mit uns.
Rola polityczna Prus w ciągu następnych 250 lat historii powszechnej
jest znana. Nie można traktować jej jako marginalnego czynnika w dziejach
nowoczesności. Prusy były jej współtwórcą i aktywnym aktorem. Berlin
i Królewiec zamieniły się w jedne z najważniejszych centrów kultury
i myśli nowożytnej Europy – kultury i myśli współtworzących jednocześnie
proces tego ciągłego poszukiwania tożsamości, o którym wspominaliśmy
na wstępie. Być może dopiero perspektywa dwudziestego wieku przyniosła
możliwość zbliżenia się do analizy fenomenów wspólnych narodzin państw
28 C. Clark, Prusy. Powstanie i upadek 1600-1947, s. 87.
29 S. Salomonowicz, Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa, Warszawa 2004, s. 108.
Genealogia deportacji wertykalnych

nowoczesnych. Zakon Krzyżacki i Prusy były prawdopodobnie ich szczególnie
wyraźnym przykładem, nie były jednak dziwnym wyjątkiem.
Spoglądając na historię z tej perspektywy, Georges Brernanos w 1945
roku pisał, że choć jeszcze w XV wieku Christianitas francuska utrzymywała
się przy życiu, to znaczy, zachowywały się jeszcze instytucje właściwe
społeczności chrześcijańskiej, jej zwyczaje, tradycyjne pojęcie życia, śmierci,
honoru i szczęścia, to jednak polityka stawała się coraz bardziej pogańska.
„U szczytu Christianitas, Polityka sekretnie odbudowywała pogańskie idole
Państwa, Narodu, Własności i ius utendi et abutendi30 Prawa rzymskiego”31. Te
idole na przestrzeni historii miały w procesie wypracowywania specyficznych
procesów tożsamości i legitymizacji (gnostyckich religii immanentnych – jak
powiedziałby Voegelin) swoje własne ceremonie „specyficznych chrztów”.
Przytoczony na wstępie opis „chrztu z Rygi” powtarzał się, z pewnymi
modyfikacjami, w rożnych momentach historii w innych miejscach Europy.
W 1794 roku w rewolucyjnej Francji mieszkańcy Nantes uznani za wrogów
rewolucji, w znacznej części kapłani katoliccy, byli związywani i wrzucani do
wód Loary. Ten proceder, urzędowo określany jako „humanitarne rozwiązanie
problemu epidemii i przeludnienia więzień”, republikanie nazywali
„deportacją wertykalną” lub „chrztem patriotycznym”32.
Na początku cytowanego przed chwilą tekstu La france contre les robots,
Bernanos wskazuje, że tym, co stanowi wspólną cechę współczesnych
cywilizacji kapitalistycznych, jest duch, który je ożywia, typ człowieka, który
stworzyła.
„Jest absurdem mówić o dyktaturach jako o potworach, co
spadły z księżyca, czy z jakiejś jeszcze innej bardziej odległej
planety, w pokojowy demokratyczny świat. Gdyby klimat
świata nowoczesnego nie był sprzyjający dla tych potworów, nie
widzielibyśmy we Włoszech, w Niemczech, w Hiszpanii, w Rosji
milionów ludzi oddających się ciałem i duchem półbogom i we
wszystkich pozostałych częściach świata – we Francji, Anglii,
Stanach Zjednoczonych – następnych milionów ludzi, publicznie czy
w sekrecie współuczestniczących w tym nowym kulcie idola”33.
30 Łac. ius utendi et abutendi, „prawo używania i nadużywania”, w prawie rzymskim była wyrazem absolutnego charakteru prawa własności, czyli prawa do używania i nawet nadużywania własności prywatnych. To dominium człowieka w stosunku do świata i zarazem jego antropologiczna interpretacja zapoczątkowana przez Dunsa
Szkota, od XIII wieku została rozwinięta przez nominalistów.
31 G. Bernanos, La france contre les robots. Suivi de Textes inedits, Paryż 1970, s. 55.
32 M. Burleigh, Poder terrenal. Religión y política en Europa, Madryd 2005, s. 126.
33 G. Bernanos, La france contre les robots. Suivi de Textes inedits, Paryż 1970, s. 23.
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Kilkadziesiąt lat przed Bernanosem, na początku XX wieku, już po
wybuchu I wojny światowej, Sergiusz Bułgakow wypowiedział podobną
obserwację, zaznaczając, że przyczyn jej nie należy szukać w czysto
lokalnych uwarunkowaniach germańskich. Wręcz przeciwnie: to właśnie
duch nowoczesnej Europy, wzbogacony jedynie przez właściwe Niemcom
cechy narodowe, wyraził się z całą swoją mocą w Wielkiej Wojnie. „Europa
minus Niemcy” jako wynik wojny – pisał Bułgakow – jest naiwnym
samooszustwem34. Podobnie stwierdzał Włodzimierz Ern: „Jeśli Niemcy
nie są Europą, to Europy nie ma wcale”. Jego zdaniem Niemcy byli jedynie
konsekwentnym i twórczym z konieczności (zmuszała ich do tego ciągła
konieczność poszukiwania tożsamości) współuczestnikiem głównych
tendencji myśli i kultury europejskiej. To w nich, zdaniem Erna, znalazł swój
pełny wyraz nowożytny europejski materializm, relatywizm, makiawelizm,
pozytywizm, darwinizm społeczny czy wreszcie antykatolicyzm. Ern,
starając się jeszcze dogłębniej zrozumieć problem, dostrzegał linie procesu
rozpoczynającego się u Lutra i kulminującego w filozofii Kanta – myśli, która
ukształtowała tożsamość kulturową Prus a następnie Niemiec.
„Jestem przekonany – mówił w swojej słynnej konferencji Od
Kanta do Kruppa – po pierwsze, że burzliwy zryw germanizmu
został z góry przesądzony przez Kantowską analitykę. Jestem
przekonany, po drugie, że broń Kruppa przepełniona jest głęboką
filozoficznością. Jestem przekonany, po trzecie, że wewnętrzna
transkrypcja germańskiego ducha filozofii Kanta zbiega się
prawidłowo i nieuchronnie z zewnętrzną transkrypcją tego samego
ducha germańskiego w orężu Kruppa”35.
Słowa Erna znalazły, zaskakująco chyba nawet dla niego samego, szybkie
i definitywne potwierdzenie, kiedy to Uniwersytet w Bonn przyznał zięciowi
Fryderyka Alfreda Kruppa, Gustawowi von Bohlen, w tym czasie właścicielowi
zakładów Krupp-Werke oraz jego dyrektorowi generalnemu Alfredowi
Hugenbergowi – tytuły doktora honoris causa... filozofii36.
34 S. Bulgakow, Wojna i russkoje samosoznanije, w: Trudy po socjologi i tielologii, t. II, Moskwa 1997, s. 166.
35 V. Ern, Od Kanta do Kruppa, w: Niemarksistowska filozofia rosyjska, red. L. Kiejzik, Łódź 2002, s. 241-249.
36 M. Bohun, Oczyszczeni przez burze. Włodzimierz Ern i moskiewscy neosłowianofile wobec pierwszej wojny światowej, Kraków 2008, s. 93.
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Grafika: Gustave Doré, The Crusades. Priests exhorting crusaders. Źródło: http://dore.artpassions.net

Można by w tym momencie przedstawić modną tezę, że Niemcy to
przecież nie Prusy. Taka myśl leży też u podstaw Uchwały nr 46. W jakimś
stopniu jakaś część Niemiec (oby wytrwała!) z pewnością nie jest Prusami.
Ale to nie na tej części opierała się idea „chrztu Uchwały nr 46”. Powracająca
w ostatnich latach dyskusja o Prusach jako historycznym elemencie
współczesnych Niemiec jest jedynie jedną spośród innych, które wskazują,
że typowo pruski dylemat tożsamościowy jest nadal fundamentalną cechą
Niemiec. Można by dziś powiedzieć, parafrazując Erna, że jeśli „Niemcy to
nie Prusy, to Niemiec nie ma wcale”, a to dlatego, że wciąż zawierają się
one w tym samym fenomenie, którego państwo pruskie i stworzona wokół
niego Rzesza Niemiecka stanowiły paradygmatyczny przykład – fenomenie
państwa nowożytnego. Uczestniczą wciąż w tej samej rewolucji ducha, której
przywódcami są, według Bierdiajewa, Luter i Kant. W Sensie twórczości rosyjski
filozof pisał:
„Luter i Kant są wielkimi barbarzyńcami. Krytycyzm myśli
niemieckiej jest owocem barbarzyństwa nie chcącego znać
organicznego i metaosobowego dziedziczenia wszelkiej kultury
i wszelkiej myśli. W istocie bowiem protestantyzm odrzucił nie
tylko świętą tradycję Kościoła, ale także świętą tradycję kultury.
Niemiecki indywidualizm i niemiecki krytycyzm zrywają z wszelką
tradycją, zaczynają od barbarzyńskiego buntu przeciwko tradycji,
a przecież każda kultura bazuje na tradycji”37.
Jeśli pozwolimy sobie w tym miejscu na mały eksperyment i w powyższym
cytacie słowo „Niemcy” zastąpimy sformułowaniem „państwo nowożytne”,
a „protestantyzm” „demokracją neoliberalną”, być może otrzymamy
przybliżoną definicję tego, co kryje się w Uchwale nr 46 za pojęciem
„zasad demokratycznych”, które mają gwarantować „zachowanie pokoju
i bezpieczeństwa”, i będziemy musieli dojść do wniosku, że symbolicznym
skazanym na „likwidację” a jednocześnie gwarantem nowego etapu „pokoju
i bezpieczeństwa” jest ten sam Kant. Przecież to, co Leszek Kołakowski
określił jako „powracające nieustannie filozoficzne marzenie Niemiec”,
polegające na tym, by „odkryć Boga bez Boga, odnaleźć fundament świecki
37 M. Bierdiajew, Sens twórczości, Kęty 2001, s. 270.
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i transcendentalny poznawczej i moralnej pewności”38 – jest marzeniem
założycielskim państwa nowożytnego w ogóle. Marzeniem, które
w demokratycznej „Współczesnej Europie” jest już od lat realnym koszmarem.
„Państwa totalitarne – powróćmy na koniec raz jeszcze do
Bernanosa – przedwcześnie dojrzałe enfants terribles Cywilizacji
Maszyn, próbowały rozwiązać [ten] problem brutalnie, jednym
ciosem. Inne nacje drżały w pragnieniu naśladowania ich, ale ich
ewolucja w kierunku dyktatury okazała się spowolniona faktem,
że zmuszone po Monachium do wejścia w wojnę z hitleryzmem
i faszyzmem, musiały zrobić z idei demokracji – czy im się to
podobało, czy nie – zasadniczy element, albo dokładniej, jedyny
element swojej propagandy”39.
Współczesne dyktatury „demonokantyczne”, jak na przykład Hiszpania,
są jedynie logiczną konsekwencją pewnych przesłanek właściwych kulturze
nowoczesnej, wspólnych dla ideologii socjalistycznych, komunistycznych,
liberalnych czy konserwatywnych, zamkniętych we wspólnej celi moralności
abstrakcyjnej i nie mniej abstrakcyjnego rozumu sekularnego. Żeby wydobyć
się z tej celi, potrzebna byłaby rewolucja w interpretacji historii cywilizacji
zachodniej rozwijanej przez wieki. Jak pisze Voegelin, „rewolucja o tak
ogromnej skali znalazłaby opór ze strony przedstawicieli postępu, którzy
nagle znaleźliby się na pozycji ciemnogrodzkich irracjonalistów”40. Bo
przecież nawet przyznając klęskę nowożytnego projektu, tacy prorocy
postnowoczesnego odrodzenia, jak Jürgen Habermas czy Jacques Derrida, jako
źródło rozwiązań są zdolni wskazać jedynie na... Kanta41 – źródło rozwiązań
w gruncie rzecz dość schematycznych i symptomatycznych dla rozwoju
molocha: rozwinięcie, rozszerzenie i umocnienie prawa międzynarodowego,
„konstytucji doskonałej”.
„Problem ustanowienia doskonałej Konstytucji cywilnej – pisał Kant
na łamach Berlinische Monatsschrift w listopadzie 1784 roku – zależy od
problemu zależności stosunku zewnętrznego pomiędzy państwami od prawa,
i tego pierwszego problemu nie można rozwiązać bez rozwiązania tego
ostatniego”42. Ta zależność od prawa (gesetzmäßig), ustanowionego w sposób
38 L. Kołakowski, Reprodukcja kulturalna i zapominanie, w: Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań,
Kraków 2006, s. 80.
39 G. Bernanos, La france contre les robots. Suivi de Textes inedits, s. 126.
40 E. Voegelin, La nueva ciencia de la politica. Una intraduccion, s. 38.
41 J. Habermas, El Occidente escindido, Trotta 2006, s. 45.
42 I. Kant, Idee zu einer Algemainen Geshichte, w: Werke in VI Bänden, W. Weischedel, vol. IV, s. 41.

uniwersalny dla wszystkich, zdaniem Habermasa, rozwiąże również problemy
ewentualnego „despotyzmu”, pod warunkiem oczywiście, że bazą takiego
prawa będzie „proces republikański wyważonego tworzenia opinii i woli ze
strony wszystkich możliwych zainteresowanych”43. Tylko kto ma decydować
o tym, przez kogo i jaką opinię oraz jaką wolę należy „tworzyć”? Kim są owi
„wszyscy możliwi zainteresowani”? A jeżeli ktoś nie jest zainteresowany?
Tak więc, według Habermasa, rozwiązaniem ma być uniwersalizacja tego,
co „likwidowała” Uchwała nr 46: Freistaat Preußen. Jeden wielki „Freistaat
Europa”. Wobec tego może okazać się, że Zakon Krzyżacki Hermanna von
Salza i Albrechta Hohenzollerna wcale nie został zlikwidowany, czy też nie
przetrwał jedynie w szczątkowej formie rezydując w jakiejś wiedeńskiej
kamienicy, tylko znów uległ zewnętrznej transformacji.
A „chrzest”, jakiego udziela dziś z rąk spadkobierców sygnatariuszy
Uchwały nr 46, przychodzi teraz nie z Rygi a z Brukseli, i jest „chrztem
krwi” sprawnie połączonym z „deportacją wertykalną” dokonywaną już
w łonie matek. █

43 J. Habermas, El Occidente escindido, s. 120.

Istotą Kulturkampfu, czyli swoistej wojny kulturowej,
politycznej i społecznej przeciw katolicyzmowi, było
przeciwstawienie państwa Kościołowi, a właściwie
ubóstwienie państwa. Okazało się, że przejmuje ono
prerogatywy boskie, jest wszechmocne, nieomylne
i wymaga od obywateli pełnego posłuszeństwa.
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Grzegorz Kucharczyk,
Kulturkampf. Walka Berlina
z katolicyzmem 1848-1918,
Fronda, Warszawa 2009.

Jak to możliwe, że holocaust miał miejsce w środku
chrześcijańskiej Europy? Jak to możliwe, że w kraju, który od ponad
tysiąca lat był żłobiony przez nauki Chrystusa, doszło do tak makabrycznej
zbrodni ludobójstwa? Jak to możliwe, że żołnierze noszący na klamrach
pasków dumny napis Gott mit uns dopuszczali się najgorszych potworności?
Odpowiedzi na te pytania pozwala udzielić praca historyczna Grzegorza
Kucharczyka Kulturkampf, nosząca podtytuł Walka Berlina z katolicyzmem 1848-1918. Chociaż opowiada ona w dużej mierze o wydarzeniach z XIX wieku, to
jednak pozwala lepiej zrozumieć to, co wydarzyło się w XX stuleciu.
Konstatacja, jaka wyłania się z lektury tej książki, musi prowadzić do
wniosku, że XIX-wieczne Królestwo Prus, a następnie II Rzesza Niemiecka,
a więc państwa, które poprzedziły nastanie dyktatury Adolfa Hitlera
i przygotowały pod nią ideowy grunt, nie były krajami katolickimi, a w dużym
stopniu nawet chrześcijańskimi. W omawianym przez Kucharczyka okresie
katolicyzm był bardzo mocno zwalczany przez władze i autorytety publiczne,
najpierw w Prusach, a potem w zjednoczonych Niemczech. W owej walce
z Kościołem uczestniczyły nie tylko siły nacjonalistyczne, które zarzucały
katolikom nielojalność wobec państwa niemieckiego a lojalność wobec
papieża i Stolicy Apostolskiej, ale także formacje protestanckie i liberalne.
Podstawowa powinna być wierność wobec państwa a nie wobec Boga.
W przypadku konfliktu sumienia, gdy państwo mówi jedno, a religia
coś odwrotnego, wówczas obywatel Niemiec powinien bezwzględnie
podporządkować się władzom państwowym. Kiedy słyszymy jakże liczne
usprawiedliwienia nazistowskich zbrodniarzy, przekonujących, że „ja tylko
wykonywałem rozkazy”, skłonni jesteśmy traktować je jako łatwą wymówkę.
Tymczasem są one skutkiem długotrwałego procesu kształtowania umysłów,
który zaczął się już na długo przed dojściem Hitlera do władzy.

Na dobrą sprawę jego źródeł należałoby upatrywać u początków
reformacji. W średniowieczu największym autorytetem duchowym
był Kościół, traktowany jako mistyczne Ciało Chrystusa, instytucja
o charakterze Boskim, prowadząca ludzi do zbawienia, a więc posiadająca
klucze do Królestwa Niebieskiego. Protestantyzm, który doprowadził do
podporządkowania władzy duchowej świeckim królom i książętom, pokazał
tym samym, że istnieje jednak instancja nadrzędna wobec Kościoła – jest nią
państwo. To właśnie ono wciela w siebie najwyższy ideał nadprzyrodzony,
dlatego jemu winniśmy okazywać bezwzględne posłuszeństwo.
Tego typu sposób myślenia był niezwykle rozpowszechniony wśród
przedstawicieli niemieckiego protestantyzmu drugiej połowy XIX wieku,
zwalczających zdecydowanie katolicyzm. Jeden z najbardziej wpływowych
teologów ewangelickich tamtych czasów, profesor uniwersytetu
w Heidelbergu Heinrich Bassermann tak pisał w 1874 roku: „My, protestanci,
pojmujemy państwo inaczej niż XI-wieczni papieże. Dla nas państwo to nie
tylko miejsce zamieszkania bezbożnych i żądnych władzy ludzi. Dla nas jest
ono samo w sobie moralnym i boskim ładem. A nawet najwyższym ładem
moralnym, jaki kiedykolwiek istniał na ziemi. Dlatego właśnie państwo
musi podporządkować sobie każdą inną wspólnotę, na podobieństwo
ogniw w łańcuchu”. Nic więc dziwnego, że państwo jako twór doskonalszy
powinno podporządkować sobie także Kościół. „Państwo bowiem – jak
utrzymywał Bassermann – obejmuje całą pełnię moralnych i duchowych dóbr,
błogosławieństw i zobowiązań, i dlatego też niesie ze sobą boską myśl”.
Gdy spogląda się na mapę Niemiec z zaznaczonym na nich poparciem
dla NSDAP podczas wyborów w 1933 roku, od razu rzuca się w oczy
wysoki stopień akceptacji dla nazistów w landach zdominowanych przez
protestantów. Głoszona latami zasada o wyższości państwa nad Kościołem
musiała przynieść efekty.
Inną siłą, która zwalczała katolicyzm najpierw w Prusach, a później
w zjednoczonych Niemczech, byli liberałowie. Oni z kolei motywowani byli
ideologią oświeceniową, traktującą katolicyzm jako obskurantyzm i zabobon,
który należy zwalczać wszelkimi możliwymi środkami. Odwoływano się
przy tym do filozofii Kanta, od którego wywodzono przekonanie, że człowiek
nie odkrywa praw moralnych, ale sam je stwarza. Tak więc to nie Bóg, jak
utrzymują katolicy, ale sam człowiek decyduje o tym, co jest dobre, a co
złe – to on stwarza normy, zasady i reguły, a więc wszystko zależne jest od
ludzkiego „ja”. W kontekście zbiorowym owo „ja” zamienia się w „my”,
którego wyrazem staje się państwo. W czasach hitlerowskich było to państwo

rasistowskie, o czym przypominał główny ideolog nazizmu Alfred Rosenberg,
prezentując swoistą odmianę kantyzmu: „Prawem jest to, co Aryjczycy
uznają za prawo. Bezprawiem jest to, co potępią”. Liberałowie popierali
wzmocnienie państwa, gdyż uważali, że tylko w jego ramach możliwe
będzie urzeczywistnienie ich ideałów. W tym kontekście katolicyzm ze swym
nauczaniem dogmatycznym, niewzruszoną etyką absolutną oraz głoszeniem
nierozerwalnego związku między moralnością a polityką – był przez nich
bardzo mocno atakowany.
Można bez przesady powiedzieć, że od połowy XIX wieku Kościół
katolicki był wrogiem publicznym numer jeden, najpierw w Prusach,
a potem w Rzeszy niemieckiej. Kucharczyk w swej książce wymienia szereg
prześladowań, represji i szykan, jakim przez dziesięciolecia przez władze
w Berlinie poddawani byli katolicy. Traktowano ich jak obywateli drugiej
kategorii, uważano za największe zagrożenie dla niemieckiej kultury, wolności
i obyczajów. Był to bowiem czas budowania nowoczesnej tożsamości
narodowej Niemców, opartej na przekonaniu o nadrzędnej, niemal absolutnej
roli państwa. Już sama obecność Kościoła była przeszkodą we wznoszeniu tej
monolitycznej budowli, podważała bowiem lojalność wobec państwa.
Istotą Kulturkampfu, czyli swoistej wojny kulturowej, politycznej
i społecznej przeciw katolicyzmowi, było przeciwstawienie państwa
Kościołowi, a właściwie ubóstwienie państwa. Okazało się, że przejmuje ono
prerogatywy boskie, jest wszechmocne, nieomylne i wymaga od obywateli
pełnego posłuszeństwa. Można powiedzieć, że wysuwa wobec swoich
obywateli roszczenia teokratyczne, gdyż rości sobie prawo do wiązania
ludzkich sumień. To właśnie ten wpływ myśli liberalnej, nacjonalistycznej
i protestanckiej, akcentujący posłuszeństwo państwu, a nie własnemu
sumieniu czy niezmiennym normom moralnym, spowodował wychowanie
całych pokoleń Niemców, dla których to państwo będzie podstawowym
punktem odniesienia. To ono zastąpi Boga i zagłuszy głos sumienia.
Nieprzypadkowo w zakończeniu swej książki Grzegorz Kucharczyk
pisze, że bez Kulturkampfu nie byłoby Mein Kampfu, bez Bismarcka i wojny
z Kościołem nie byłoby hitleryzmu i zbrodni II wojny światowej. Odwołując
się do Richarda Weavera, który powtarzał, że idee mają konsekwencje, można
powiedzieć, że skutkiem ubóstwienia państwa i ograniczania wpływów
Kościoła stało się zwycięstwo narodowego socjalizmu. Po lekturze pracy
Kucharczyka przestaje zdumiewać fakt, że hitleryzm mógł narodzić się
w Niemczech. █

Czerwona książeczka
Adolfa Hitlera,
czyli Mein Kampf jako
lewicowy manifest
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Narodowy socjalizm Adolfa Hitlera należy
wielobarwnej
rodziny
różnorodnych
socjalizmów. Z pewnością jednak bliżej mu
do współczesnego welfare state – „państwa
dobrobytu” niż do socjalizmu utopijnego
czy marksistowskiego. Można nawet uznać,
że Hitler był jednym z „ojców chrzestnych”
państwa opiekuńczego, które nie tylko rozdaje
wypracowany dobrobyt, ale także szeroko
interweniuje w jego wytworzenie.
Rozumiem każdego socjaldemokratę i komunistę w jego wewnętrznym
obrzydzeniu do partii mieszczańskich.
Adolf Hitler (z przemówienia 20 listopada 1929 roku)
Czyż istnieje wspanialszy, piękniejszy socjalizm i prawdziwsza
demokracja niż narodowy socjalizm?
Adolf Hitler (z przemówienia 30 stycznia 1937 roku)
Moja ówczesna partia składała się w 90 proc. z ludzi lewicy.
Adolf Hitler (wypowiedź z 30 listopada 1941 roku)

O socjalistycznym światopoglądzie Adolfa
Hitlera może przekonać się każdy, kto przeczyta
jego Mein Kampf. Od 2015 roku stanie się to
łatwiejsze, gdyż wówczas rządowi bawarskiemu
wygasają wyłączne prawa do wydawania tej książki.
Oznacza to, że każdy, kto będzie miał ochotę, będzie
mógł opublikować opus magnum Hitlera, a także bez
przeszkód prawnych je przetłumaczyć. Każdy – zarówno
jego współcześni ogoleni apologeci, jak i historycy
zajmujący się ideową spuścizną narodowego socjalizmu.
Do tej pory mieli bowiem mocno ograniczony dostęp do
tego wydawnictwa.

Ponieważ Adolf Hitler aż do swojej śmierci był zameldowany
w Monachium, cały jego majątek przeszedł na własność Wolnego Państwa
Bawarii. W ramach tego mienia znajdowały się także prawa autorskie do
Mein Kampf. Rząd bawarski wpisał tę lekturę na listę ksiąg zakazanych
o zaostrzonym rygorze i ściga prawnie każdego, kto odważy się ją
w jakiejkolwiek formie opublikować. Warto w tym kontekście dodać, że
podobnymi działaniami nie objęto nigdy żadnych pism Józefa Stalina czy
Włodzimierza Lenina. W efekcie Mein Kampf zdobył status białego kruka,
zepchniętego do antykwarycznego podziemia, zaś tłumacze nie mogli czerpać
z niemieckojęzycznego oryginału, a jedynie z wersji anglojęzycznej, wydanej
jeszcze przed II wojną światową.
W Polsce ukazały się do tej pory dwa tłumaczenia Mein Kampf – trudno
dostępne, szczególnie, że Wydawnictwo Książki Niezwykłej, które odważyło
się opublikować wersję przełożoną z oryginału, zostało pozwane przez
rząd Bawarii za naruszenie praw autorskich. I choć pojawienie się Internetu
zmieniło tę sytuację, to jednak nadal zainteresowani lekturą muszą przedrzeć
się przez liczne strony neonazistowskie lub okultystyczne, by w końcu móc
ściągnąć na swój twardy dysk plik z książką.
Wkrótce jednak sytuacja ta się zmieni. Zatem już teraz, gdy zbliża się
nieuchronnie okres prawnego przemilczania Mein Kampf, niemieccy historycy
głowią się, co zrobić, by monopolu na tę publikację nie przejęli neonaziści.
Naukowcy przygotowują więc pod patronatem Instytutu Historycznego
z Monachium krytyczne wydanie książki Hitlera, opatrzone licznymi
komentarzami, dzięki którym czytelnik nie padnie ofiarą manipulacji post
mortem ze strony Adolfa Hitlera. Chcą zdążyć z masowym wydaniem przed
rokiem 2015, zanim legalna publikacja stanie się możliwa dla każdego.
Pojawia się jednak pytanie: dlaczego rząd Bawarii tak długo nie pozwalał na
ponowną publikację książki Hitlera? Odpowiedź wydaje się oczywista: chodziło
o to, by Niemcy nigdy nie wrócili do jej lektury. By publikacja, która zatruła
umysły narodu filozofów, nie doprowadziła ponownie do krwawej rzezi. By nie
tworzyła kolejnych zastępów fanatycznych SS-manów i żołnierzy Wehrmachtu
gotowych umierać w celu zdobycia Lebensraumu dla swojego narodu.
Teza ta wydaje się być słuszna, ale trudno wyobrazić sobie, by
pojedyncza książka miała aż tak wielkie oddziaływanie na masy. Popularność
socjaldemokracji na Zachodzie nie wynikała z dogmatycznego trzymania
się przykazań wiary stworzonej przez Karola Marksa, który choćby
w Krytyce programu gotajskiego atakował zbytnie zbaczanie z jedynej
właściwej drogi niemieckiego ruchu robotniczego. Wynikała ona raczej
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z faktycznego reformizmu socjaldemokratów i ich układów ze związkami
zawodowymi. Manifest Komunistyczny, Kapitał, czy Ideologia niemiecka
posłużyły do stworzenia jednolitej wiary marksistowskiej, ale dopiero zostały
rozpowszechnione w zwulgaryzowanej wersji przez Lenina i Stalina oraz
wykorzystane jako źródła cytatów z dzieł, do których nikt nie sięga. A i one
mają tę przewagę nad Mein Kampf, że mimo wielu błędów i wieloznaczności,
stanowią przynajmniej podstawę, na której można było budować w miarę
spójny światopogląd.
W odróżnieniu od prac Marksa książka Hitlera jest bałaganiarskim
połączeniem jego autobiografii z historią i założeniami organizacyjnymi
Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej, antysemickimi
sloganami, krótkoterminowymi poglądami na temat skutków traktatu
wersalskiego oraz krytycznymi uwagami wobec marksizmu. W dodatku Mein
Kampf stanowi zapis sprytnego planu politycznego pokazującego, w jaki
sposób zdobyć władzę. Nic dziwnego, że książka wodza Trzeciej Rzeszy służy
dziś Hindusom jako... podręcznik biznesu.
Stawiam tezę, iż Mein Kampf przez całe dziesięciolecia był zakazany
z innego powodu niż się to oficjalnie przedstawia. Obowiązujący po
II wojnie światowej paradygmat niemieckiego rozrachunku z przeszłością
klasyfikuje hitleryzm jako fenomen „skrajnej prawicy”. Tymczasem lektura
książki Adolfa Hitlera mogłaby pokazać czarno na białym, że narodowy
socjalizm był zjawiskiem lewicowym. Mało tego, mogłoby się okazać,
że dzisiejsza niemiecka socjaldemokracja nie różni się wcale – w sferze
programu społeczno-gospodarczego – od rzekomo „skrajnie prawicowego”
Adolfa Hitlera. Gdy bowiem zapoznamy się z tymi niewieloma fragmentami
Mein Kampf, które mówią na temat ekonomicznych poglądów narodowych
socjalistów, a także z programem samej NSDAP, to okaże się, że skądś już te
postulaty dobrze znamy.
Hitler wyraźnie zainteresowany był kwestią społeczną i martwił
go fakt socjalnego zaniedbania robotników, którzy ze względu na swą
liczebność stanowili trzon narodu. Zarzucał ugrupowaniom narodowym,
że odrzucały większość postulatów związków zawodowych i socjalistów,
będąc przedstawicielami politycznych interesów posiadaczy ziemskich
i kapitalistów. W Mein Kampf pisał: „Obecny rozwój ekonomiczny prowadzi do
zmian w socjalnym rozwarstwieniu narodu. Gdy drobny przemysł stopniowo
obumiera, robotnik ma coraz rzadziej możliwość bezpiecznej egzystencji,
Czerwona książeczka Adolfa Hitlera

nawet skromnej, i w sposób widoczny staje się proletariuszem. Rezultatem
tego jest «robotnik fabryczny», którego cechą charakterystyczną jest brak
zdolności do podjęcia życia, jako jednostki”.
W robotnikach widział Hitler grupę społecznie upośledzoną. Dlatego głosił
konieczność zakładania narodowosocjalistycznych związków zawodowych,
które „powinny służyć obronie i reprezentacji robotników”. „Nie ma takich
rzeczy jak nacjonalizm wyróżniający jakąś klasę. Być dumnym ze swojego
narodu można wtedy, jeżeli nie ma klasy, która by zawstydzała; ale naród,
którego połowa jest w biedzie, wyczerpany troską czy rzeczywiście
skorumpowany, przedstawia tak zły obraz, że nikt nie może czuć się z niego
dumny” – pisał w innym miejscu.
Hitler, podobnie jak Marks, postawił na robotników, by uzyskać
władzę i odcisnąć swoje piętno na historii świata. Zasadniczo różnił się
jednak zarówno od autora Kapitału, jak i jego duchowych uczniów, czy to
komunistycznych ortodoksów, czy też reformistów, którzy z czasem stali
się siłą przewodnią socjaldemokracji. Zauważył bowiem, że robotnicy
nie chcą zgodnego z „nieuchronną koniecznością dziejową” dążenia do
komunistycznego raju. Chcą pracy, chleba i bezpieczeństwa socjalnego. Nic
więc dziwnego, że program NSDAP wychodził naprzeciw tym robotniczym
oczekiwaniom.
Oto niektóre z najważniejszych punktów programu niemieckiej partii
narodowych socjalistów:
1) „ożywienie przemysłu i poprawa warunków życia obywateli państwa” (pkt 7),
2) „niehonorowanie dochodów nie osiągniętych przez pracę” (pkt 11),
3) „nacjonalizacja wszelkich przedsięwzięć, które dotychczas ukształtowały
się w formie kompanii (trustów)” (pkt 13),
4) „wszechstronne zabezpieczenie socjalne dla ludzi w wieku emerytalnym”
(pkt 15),
5) „reforma własności ziemskiej zgodnie z naszymi narodowymi potrzebami,
uchwalenie prawa konfiskaty ziemi na cele społeczne bez odszkodowania,
zniesienie odsetek od pożyczek przeznaczonych na rolnictwo oraz
zapobieganie wszelkim spekulacjom ziemią” (pkt 17),
6) „dbałość państwa o utalentowane dzieci ubogich rodziców, bez względu
na ich kategorię społeczną czy zawód. Państwo jest zobowiązane kształcić
je na swój koszt” (pkt 20),
7) „obowiązek troski państwa o podniesienie poziomu zdrowia narodu
przez objęcie opieką matki i dziecka, zakazanie pracy dzieciom, wzrost
sprawności fizycznej przez ustanowienie w szkołach na mocy prawa
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obowiązku ćwiczeń gimnastycznych i uprawiania sportu, a także przez
udzielenie szerokiego poparcia klubom zajmującym się rozwojem
fizycznym młodzieży” (pkt 21).
W programie NSDAP widzimy więc i politykę antymonopolową,
i obowiązkowe emerytury, i państwową edukację z centralistycznym
programem szkolnym. Nic więc dziwnego, że reżim Hitlera opierał się
w większości na poparciu mas robotniczych, związków zawodowych
a zwłaszcza dawnego elektoratu socjaldemokratów i komunistów, który
przeszedł do narodowych socjalistów. Przez większość czasu polityka
gospodarcza III Rzeszy nie różniła się zresztą właściwie od tej, jaka była
prowadzona w innych państwach Zachodu – oprócz jednego: była bardziej
socjalistyczna. Hitlera można więc zaliczyć do ojców współczesnego
welfare state – opiekuńczego państwa dobrobytu, które nie tylko rozdaje
wypracowany dobrobyt, ale także szeroko interweniuje w jego wytworzenie.
Warto też pamiętać, że to właśnie na hitlerowskich metodach zwalczania
Wielkiego Kryzysu wzorowany był rooseveltowski New Deal, a nie odwrotnie.
Götz Aly w swej książce Ludowe państwo Hitlera udowadnia, że Trzecia
Rzesza była pierwszym socjalnym państwem na świecie. To właśnie narodowi
socjaliści wprowadzili obowiązkowe ubezpieczenia samochodowe, zasiłki
dla dzieci, wspólne rozliczanie podatków przez małżeństwa, płatny urlop
wypoczynkowy, ochronę najuboższych przed egzekucją komornika, przepisy
chroniące przyrodę itp. Wiele z tych rozwiązań było pionierskich w skali
światowej.
Tak więc współcześni zwolennicy „państwa dobrobytu” mają twardy
orzech do zgryzienia. Powszechny dostęp do Mein Kampf może bowiem
wykazać, że mają oni z Adolfem Hitlerem więcej wspólnego niż skłonni byliby
uważać. Może się też okazać, że ich wyborcy dojdą do wniosku, iż także inne
poglądy Führera były słuszne. A to byłoby rzeczywiście niebezpieczne. █
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OPIEKUNOGRODOW
KGB Kongidest - Cele KGB w Tartu
1 lipca 2010
Współczesne muzea, by zainteresować
historią, muszą bez wątpienia oddziaływać
na emocje. Nie warto się nawet łudzić, że
młodzi ludzie, ale pewnie też i wiele starszych
osób, będą sięgać po opasłe tomy opracowane
przez najznakomitszych nawet historyków. Te
zawsze będą domeną nielicznych pasjonatów
bądź specjalistów z danej dziedziny. Pisane
suchym, pozornie nudnym, pozbawionym emocji
językiem, historią nie zainteresują przeciętnego
obywatela nawet najdojrzalszej demokracji.
Zrozumieli to twórcy Terror Haza w Budapeszcie,
Muzeum Powstania Warszawskiego, a także
Muzeum – Cele KGB w Tartu.
Zwiedzający czy to Terror Haza w Budapeszcie,
czy Muzeum Powstania Warszawskiego, grozę
przedstawianych minionych wydarzeń odczuwa
całym sobą, każdym włóknem swoich nerwów.
Wydobywające się z ukrytych głośników histeryczne
wrzaski Strzałokrzyżowców; równe, miarowe kroki
maszerujących warszawskimi ulicami żołnierzy
niemieckich; sala rozpraw, w której odbywały
się procesy pokazowe wrogów ludu w latach 50.

W kompletnie sterroryzowanym
Budapeszcie, cała wyklejona gazetami
z epoki; zdjęcie na całą ścianę, z którego
spogląda dobry, wzorowy ojciec rodziny,
z przemiłymi dziećmi i uroczą żoną –
uśmiechający się łagodnie Hans Frank;
odręcznie wypisane kartki, za pomocą
których po Powstaniu Warszawskim
poszukiwały się rodziny; zalane
w plastikowej masie akty ekshumacji;
długi stół przykryty czerwonym
płótnem, od którego dopiero co odeszli
Strzałokrzyżowcy. Obrazy, odgłosy, emocje,
które zapadają w pamięć dosłownie
na zawsze.

Tagi:
dzieci,
krzyż,
glebogryzarka

Podobnie jest w Muzeum urządzonym w dawnych
celach KGB w Tartu. Z zewnątrz zupełnie niepozorny
budynek, szarobrunatny, modernistyczny, bodaj
4-kondygnacyjny, wzniesiony tuż przed II wojną
światową, którego architektura po dokładniejszym
przyjrzeniu się wydaje się nawet interesująca. Jego
właściciel podzielił los wielu Estończyków po 1944 r. –
został wysłany na Syberię, a kamienicę przejęły władze
komunistyczne. Obok tego modernistycznego budynku
przechodziliśmy kilkakrotnie, nie zwracając nań jednak
uwagi. Stoi przy dość ruchliwej ulicy, na frontowej ścianie
liczne szyldy firm, mających tu swoje siedziby, a wśród tych
szyldów jeden niczym szczególnym się nie wyróżniający,
informujący właśnie o Muzeum. Na lewo za drzwiami
wejściowymi, zupełnie normalne, współczesne wejście do
piwnicy, jak w wielu blokach mieszkalnych, zwyczajne tak,
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że aż nie sposób uwierzyć, iż tym wejściem około 60 lat temu
wprowadzano i wyprowadzano – jeśli wyprowadzano – setki,
bądź tysiące zatrzymanych rzeczywistych i domniemanych
wrogów władzy sowieckiej. Po schodkach, krótkim korytarzem
schodzimy w dół, kustoszka muzeum zaprasza nas do kasy,
której można nie dostrzec.
By chcieć dokładnie zwiedzić Muzeum, czytając opisy
wszystkich eksponatów, korzystając z multimediów,
należałoby na to poświęcić około 3 godzin, a może
nawet więcej, choć to ledwie 8, może 9 pomieszczeń.
Dość nisko zawieszone stropy korytarzy i cel, wąskie,
ciasne, klaustrofobiczne cele bez okienek. Wchodząc
do kilku z nich nawet przy otwartych drzwiach, nie
sposób nie poczuć duszności i nie odczuć grozy miejsca.
Uświadamiamy sobie, jak wielką odwagą, wytrwałością
i determinacją musieli się wykazać ci, którzy się nie
poddali, których bezpośrednio stąd wysyłano do Gułagu,
gdy odmawiali współpracy z nową władzą, bądź których
chowano na dziedzińcu – na co wskazują przerażające
zdjęcia ekshumowanych ofiar.
Pomieszczenie, w którym przesłuchiwano zatrzymanych,
skrajnie puste, proste i surowe. Wyrastająca ni stąd ni zowąd
– na końcu korytarza, niewidoczna z odległości kilku metrów,
za lekko uchylonymi drzwiami celi – figura enkawudzisty
w mundurze i czapce, o wściekłym wyrazie twarzy, szalenie
sugestywna, wywołująca przeszywające dreszcze. Dwie
izolatki o wymiarach metr na metr i około dwóch metrów
wysokości. W jednej z nich kolejna figura przedstawiająca
umęczonego więźnia w czarnych spodniach
i białej koszuli, bez oczu, bez ust, o nieznacznie
tylko zarysowanych rysach twarzy.
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Wszechobecna groza, ciasnota,
duszność, miejsce, które nigdy nie
pozwoli o sobie zapomnieć.
Oby powstawało więcej takich
muzeów, tworzących warunki
do zrozumienia tego, do czego człowiek
w swej naturze jest zdolny, oraz
uzmysławiających, iż czasy największego
barbarzyństwa wcale nie są tak odległe,
a jego powtórzenie się wcale nie jest
znowuż takie nierealne.

STEFAN SĘKOWSKI
Żądam refundacji
zapłodnienia metodą
naturalną
7 lipca 2010
Podatnicy mają płacić za metodę in vitro, gdyż każdy
człowiek ma prawo do szczęścia i posiadania dziecka,
a nie wszystkich na to stać. Tymczasem okazuje się, że
spłodzenie potomka tradycyjnymi metodami jest także
bardzo drogie.
Nasze obliczenia zacznijmy ab ovo, czyli od początku.
By móc cieszyć się upragnionym dzieckiem, trzeba się
o nie postarać. Nic nie dadzą najbardziej intensywne
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działania obojga małżonków, jeśli trudzą się przez cały czas,
bez względu na aktualną fazę cyklu kobiety. By para nie szła
w gwizdek, trzeba ustalić, kiedy przyszła mama będzie miała
swoje dni płodne. W tym pomoże nam podręcznik naturalnego
planowania rodziny lub monitor dni płodnych i niepłodnych.
Szacowany koszt: 40-400 zł.
Kiedy już wiemy, w jakich dniach najlepiej starać się
o potomka, można przejść do rzeczy. Jednak z celem mija się
najprostsze rozwiązanie. Po pierwsze, rozpocząć życie nowego
człowieka na chybcika po prostu nie wypada. Po drugie, bardzo
ważnym powodem, dla którego kobiety często nie mogą zajść
w ciążę (gdy się stara; gdy nie, może być wręcz odwrotnie), jest
stres i obawa, że starania będą co prawda bardzo przyjemne,
ale mało owocne. W efekcie oczekiwanie na dziecko przeciąga
się, co oczywiście wzmaga dyskomfort małżonków. Krąg się
zamyka.
By przyszli tata i mama byli podczas „sedna sprawy” w jak
najlepszym stanie psychicznym, warto, by tego dnia gdzieś
razem wyszli – tym bardziej że jest okazja, by świętować. I tu
zaczynają się schody, bowiem dobry garnitur (nie możemy
„tego dnia” wyglądać jak kloszard!) może kosztować nawet
1000 zł. Jednak rozsądnie dysponując środkami, mężczyzna może
zmieścić się w tej sumie, kupując także krawat, buty i koszulę.
O bieliźnie i skarpetkach, tak ważnych w omawianym temacie,
nie wspominając.
Tę sumę mnożymy przez dwa, bowiem koleżanka małżonka
także musi być w coś ubrana (na razie). Jedziemy więc do dobrej
restauracji – taksówką (20-50 zł w jedną stronę). Obdarowana
pięknymi kwiatami kobieta (co najmniej 15 zł, jeśli ograniczymy
się do skromnego bukieciku z trzech róż) chętnie wybierze coś
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smacznego z menu (50-100 zł). Podobnie mężczyzna. Istnieje
spór w doktrynie, czy należy także kupić butelkę szampana
(150 zł) – alkohol nie wpływa zbyt dobrze na płodność, zarówno
mężczyzny, jak i kobiety – z drugiej strony lampka dobrego
trunku chyba jeszcze nikomu nie zaszkodziła…
I tak po uroczystej kolacji szczęśliwi małżonkowie mogą
wrócić do domu, by dalej cieszyć się swoim wyczekiwanym,
na razie, rodzicielstwem. Gdzie? By nie wchodzić w szczegóły,
ograniczę się jedynie do suchej informacji, iż solidne łóżko
z wygodnym materacem (o pościeli nie wspominając) może
kosztować nawet 1500 zł, jeśli specjalnie nie wybrzydzamy.
Nic nie wpływa tak dobrze na rozbudzenie zmysłów, jak
romantyczna muzyka sącząca się w tle. 60 zł za płytę.
Jak nic wychodzi ok. 4000 złotych. To tylko szacunkowe
koszty nie uwzględniające wielu istotnych elementów
nie uwłaczającego ludzkiej godności procesu płodzenia
potomstwa.
Ktoś może stwierdzić, że przesadziłem
z proponowanymi sumami. Ależ skąd, dzieci kosztują
i warto uświadamiać sobie to jeszcze zanim pojawią się
na świecie. Szczególnie, jeśli to podatnicy płacą za nasze
„prawo do szczęścia”.
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GRZEGORZ DIŁANIAN
Libera, kultura ponowoczesna
i ćwierćwiecze ARMII
7 lipca 2010
Antoni Libera w eseju Kim jest artysta w dzisiejszym
świecie?, umieszczonym na portalu „Teologii Politycznej”,
tak zdiagnozował aktualny stan kultury zachodniej:
„Współczesną kulturą zdają się rządzić dwie sprzężone
ze sobą siły i uruchomione przez nie mechanizmy: pogoń
za zyskiem i pogoń za nowością. Twórcy uzależnieni są od
publiczności, która płaci, ta zaś ma takie potrzeby i gusta
estetyczne, jakie ma. Dlatego też artyści tworząc nowe dzieła,
na ogół nieświadomie dostosowują się do wymagań rynku.
Tworzą tak, aby zyskać popularność i pieniądze, aby osiągnąć
sukces, który jest innym fetyszem współczesnego świata”.
Tłumacz dzieł Becketta
w myśleniu o sztuce daleki jest
od takiej postawy. Jemu bliżej do
tego, co jest obecne w kulturze
europejskiej od starożytności,
a czemu najlepszy wyraz dał
Arystoteles w Poetyce. Libera
mówi niemal wprost, że sztuka
bez wymiaru oczyszczającego
i profetycznego sztuką nie jest,
raczej jej karykaturą.
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Szkoda, że tak niewielu mainstreamowych
artystów pozostaje wiernych temu podejściu.
(Swoją drogą, czy to jest właściwie możliwe:
być w „głównym nurcie”, a jednocześnie
niebanalnie mówić o sprawach niebanalnych?)
Wydaje się, że dawno zapomnieli o tym, o czym
pisał Władysław Tatarkiewicz, wyśmienity
historyk filozofii i niemniej znakomity estetyk.
W Dziejach sześciu pojęć zauważył on, że
„dzieło sztuki jest odtworzeniem rzeczy bądź
konstrukcją form, bądź wyrażaniem przeżyć,
jednakże tylko takim odtworzeniem, taką
konstrukcją, takim wyrazem, jakie są zdolne
zachwycać, bądź wzruszać, bądź wstrząsać”.
A wszystko to w odniesieniu do „piękna, które
zbawia”.
Na przekór tym „światowym tendencjom”
wpadają mi ostatnio w ręce dzieła artystów,
którzy pozostają twórczo wierni przekonaniu,
że sztuka musi odnosić nas do sfery sacrum,
a przynajmniej powinna opierać się na spójnej
wizji metafizycznej. Wystarczy wspomnieć płyty
Karoliny Cichej, 52UM-u czy Lao Che. Nie zawsze
mi po światopoglądowej drodze z tymi muzykami,
ale niewątpliwie otwierają oni na rzeczywistość
piękna i dobra, a na życie człowieka patrzą przez
egzystencjalno-eschatologiczne okulary.
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Podobnie – i to od 25 lat – czyni Armia. Budzyński
i s-ka wychwytują i odtwarzają takie aspekty
rzeczywistości widzialnej, a częściej niewidzialnej,
na które współczesny człowiek jest totalnie zamknięty.
Konstruują takie formy, które zachowując więź
z arcydziełami arcymistrzów, są niebanalnym novum.
Kreują formy. Nie kalkują, ani nie kalkulują. Wyrażają
przeżycia autentyczne, nie zaś takie, na które jest
zapotrzebowanie. I to wyrażają językiem nieuwikłanym
w konteksty społeczno-polityczne, ale uniwersalnym,
choć zakorzenionym w europejskiej kulturze czasów
przedmodernistycznych.
Właśnie dlatego słucham tego zespołu poezji śpiewanej…

LAURA_KINGA
Panie, nie dawaj krzyża ponad
nasze siły
8 lipca 2010
Piszę w stanie pewnego rodzaju żałoby.
Odczuwam smutek i tęsknotę po kolejnym
utraconym dziecku. Bóg znowu powołał nasze
dziecko do siebie. Trzecie dziecko powołał do
siebie pomiędzy 15. a 18. tygodniem ciąży.
Czwarte w tym samym czasie. Lekarze nie
wiedzą dlaczego.
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Oboje dzieci widziałam po urodzeniu. Były bardzo
piękne. Mali ludzie. W tamtym roku chłopiec, w tym roku
(z dużą pewnością) dziewczynka.
W ciąży czułam się czasami bardzo źle, ale do
14. tygodnia ciąży dziecko rozwijało się dobrze.
Potem Bóg zabrał do siebie.
To czwarte dziecko było ze mną po
porodzie dłużej niż trzecie. Piękne dziecko.
Główka, małe rączki i nóżki. Nasze dziecko.
Tęsknię.
Mam lęki, że Bóg może zechce zabrać i te
żyjące dzieci …, albo że ja umrę lub mąż. Boże,
proszę, miej miłosierdzie.
Boję się kolejnej ciąży – ciężko jest rodzić
ze świadomością, że urodzi się martwe dziecko.
Nie chce już tego przechodzić. Mimo to
jeśli Bóg da życie, przyjmiemy z radością, ale
i obawą …
(Myślimy o adopcji. Zobaczymy, czy Bóg pozwoli…
Jego drogi nie są naszymi drogami. Człowiek sobie
planuje, a wychodzi inaczej.)
Cała nasza czwórka czekała. Modliliśmy się
o życie i zdrowie, a Bóg zabrał. Dlaczego?
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Pragnęliśmy dobra tego dziecko. Pragnęliśmy Boga – jak dla
wszystkich naszych dzieci.
Boże, wierzę, że nasze dzieci są u Ciebie i tak jest dla nich lepiej.
Ten wiersz napisałam dla naszego trzeciego dziecka. A teraz
umieszczam dla czwartego.
Gdy wieczorem śpiewam Twojemu rodzeństwu różaniec,
zamykam oczy, biorę Cię za rękę i odprowadzam Cię do
Jezusa.
Idziemy starą, kamienistą drogą, wszystko dokoła tonie
w słońcu.
Nie słyszę śpiewu ptaków – tam nie ma ptaków, słyszę za to
piękną muzykę.
Trzymam Cię za rękę, bo jesteś jeszcze bardzo malutką
dziewczynką –
– małą dziewczynką podobną do siostry.
Na Twojej twarzy jest uśmiech, bo mama prowadzi Cię do
Kogoś, kto kocha.
Mama prowadzi Cię do najlepszego Ojca, do Króla
Wszechświata.
Nie bój się tych ludzi, którzy stoją przy drodze i śmieją się
z mojej nadziei.
Nie bój się. Idziemy dalej.
W dali dostrzegamy Boga. Kiedyś bałam się, że Cię odrzuci,
ale już się nie boję, bo wiem, że On kocha wszystkie dzieci.
Zobacz, Jezus jest uśmiechnięty i wyciąga do Ciebie ręce.
Biegnij.
Puszczasz moją dłoń i biegniesz do Niego, a On bierze Cię
w ramiona.
Machasz mi rączką na pożegnanie, odchodzisz.
Nie martw się, ja nie płaczę.
Jutro też Cię tu przyprowadzę.
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Pojutrze też.
Ale Ty nigdy ze mną nie wracasz…
Nie martw się, ja już nie płaczę.
Twoje rodzeństwo i tata otarli mi łzy.
…
Kiedyś było mi smutno,
że twój braciszek jest tam sam, bez nas,
ale teraz ma ciebie.
Jesteście razem. Tak powiedział tatuś.

MAMUCHA
Pewien chłopiec z zespołem Downa
(historia prawdziwa)
9 lipca 2010
Dziewczynki chciały braciszka. Cała rodzina wyczekiwała
niecierpliwie, kiedy dzidziuś przyjdzie na świat. I wreszcie –
jest! Jest braciszek! Tylko dlaczego na twarzy ojca pojawił się
wyraz jakiejś ciężkiej troski? Dlaczego mama przywieziona
ze szpitala z zawiniątkiem na rękach miała wciąż czerwone,
załzawione oczy? A przecież chłopczyk od początku był
uroczy. Leżał – maleńki i cichutki, tak mało absorbujący
swoją osóbką. Siostry nie zauważały, że braciszek różni
się nieco od innych dzieci. Już wiedziały, że jest chory, ale
wciąż nie potrafiły dostrzec objawów tej dziwnej choroby.
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Dumnie woziły braciszka i nie rozumiały min niektórych
zaglądających do wózka ludzi. No, tak – braciszek powinien
już chodzić, a nie chodzi; powinien już mówić, a zaledwie
pokazuje palcem. Siostrzyczka koleżanki, choć młodsza, biega,
skacze i paple bez ustanku, a braciszek właśnie zaczął stawiać
pierwsze kroki i powiedział wreszcie: „mama”.
Zespół Downa – tak nazywa się choroba braciszka i dziewczynki
coraz częściej słyszały to określenie. A braciszek rósł i powolutku,
powolutku, uczył się świata. A jak wesoło się bawił! A jak kochał
mamę, tatę i obie siostry – przytulał często każdego po kolei.
Siostry chętnie zabierały go na spacery, bo żadne inne dziecko
nie cieszyło się tak żywiołowo z biegania po parku. Czasem, co
prawda, pojawiały się niezbyt miłe komentarze: „O, dzieciak
z Downem!” albo: „Patrzcie, upośledzone dziecko!”. No tak, ludzie
zauważali chorobę braciszka i znali jej nazwę. Dziewczynki
niekiedy same o tym mówiły: „To nasz brat. On ma chorobę
Downa”. Okoliczne dzieci polubiły braciszka i nawet zapraszały
go do zabawy. Nikt już nie rozpaczał, że chłopczyk jest inny. Cała
rodzina tym bardziej go kochała.
Pewnego dnia starsza z sióstr miała w szkole pogadankę
z zakresu wiedzy o życiu w rodzinie. Pani nauczycielka
rozmawiała z ósmoklasistami (było to sporo lat temu)
bardzo otwarcie: „Czasem zdarzają się takie przykre sprawy
jak aborcja. Jest to oczywiście wielkie zło i nie można
lekkomyślnie do niego dopuszczać. Bywają jednak sytuacje,
gdy aborcja może być dobrem. Wyobraźcie sobie, że badania
wykazują u płodu zespół Downa. Jaki to ciężki los dla
rodziców i dla takiego dziecka, którego życie byłoby jednym
wielkim cierpieniem! I w takim wypadku właśnie – aborcja
staje się dobrodziejstwem…”
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Nauczycielka nie zdążyła dokończyć zdania, gdy ze zdumieniem
spostrzegła, że jedna z uczennic płacze. Z delikatnością, jak przystało
na dobrego pedagoga, spytała o powód łez.
– To… to pani… uważa, że… że mojego braciszka
należało… zabić przed urodzeniem! – wykrzyczała łamiącym
się głosem dziewczynka i wybiegła z klasy.
Nie wiem, co zrobiła nauczycielka, nie wiem, czy jeszcze
uczy i czy zmieniła coś w swoich poglądach. Pamiętam
tylko, że rodzice dziewczynki nie mieli sił, by skontaktować
się w tej sprawie ze szkołą. I tak przecież dzielnie
przeciwstawiali się licznym życiowym trudnościom.
Dziś ich syn jest już dorosłym chłopcem. Dużo umie, dużo
rozumie, jest bardzo komunikatywny i ma miłe, pogodne
usposobienie. Wymaga wprawdzie opieki i pewnego pokierowania,
ale jest w znacznej mierze samodzielny i pomocny. Jego siostry
są mądrymi młodymi kobietami, wrażliwymi na przeżycia,
a zwłaszcza – na krzywdę innych ludzi.
Napiszę jeszcze o jednym zdarzeniu, dotyczącym
tego chorego chłopca. Kiedyś matka szła z nim do
miasta, gdy grupa wyrostków zaczęła go pokazywać
palcami i głośno skandować: „Widziałem Downa,
widziałem Downa!”. Kobieta przystanęła wtedy tuż
przy nich i dłuższy czas, milcząc, patrzyła im prosto
w oczy. Młodzi ludzie zrobili się purpurowi, a jeden
z nich wykrztusił: przepraszam.
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Można się oburzać występującą w tej historii nauczycielką.
Można wyrażać odrazę wobec grupy dorastających chłopców,
którzy tak dotkliwie ranią ludzkie uczucia. Ale to nie oni są
głównymi winowajcami.
Jeżeli, zgodnie z prawem człowieka dotkniętego zespołem
Downa można uśmiercić przed urodzeniem, to jego życie nie
jest nic warte!
Jeżeli dobrodziejstwem i postępem jest akt zabijania, to życie
człowieka z chorobą Downa musi być wobec tego złem!
Dlaczego ktoś, kto naczytał się i nasłuchał propagandy na ten temat,
ma cenić życie człowieka, którego można było w pewnym momencie
uśmiercić?
Dlaczego ktoś ma podziwiać wysiłek wychowujących chore
dziecko rodziców, jeżeli wie, że ci rodzice po prostu w porę nie
skorzystali z możliwości pozbycia się uciążliwego problemu?

To autorzy zbrodniczego prawa są winni! To propagandziści,
deprecjonujący wartość ludzkiego życia są winowajcami!
Co za straszne czasy, gdy badanie USG może zamienić
się w przejście pod poprzeczką w Auschwitz! Zbyt małe
dzieci – do gazu! Albo do kubła!
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TRUSTING
Inna cywilizacja
19 lipca 2010
Jedną z pierwszych czynności Europejczyków
odkrywających w XV-XVII wieku NOWE, OBCE LĄDY było
wbicie w ziemię krzyża. Współcześni Europejczycy zdejmują
krzyże w SWOICH WŁASNYCH DOMACH, KRAJACH I LĄDACH.
Czy ktoś jeszcze ma wątpliwości, co do tego, że nie żyjemy
w tej samej cywilizacji, co zwycięzcy spod Grunwaldu,
Krzysztof Kolumb i Vasco da Gama?
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MONI
Kto pamięta Michała Falzmanna
19 lipca 2010

W niedzielę, 18 lipca minęła 19. rocznica śmierci Michała
Tadeusza Falzmanna. Salon i czwarta władza oczywiście nie
zauważyły tego faktu, bynajmniej nie z powodu tego, że
rocznica nie jest okrągła. Pamięć o Michale Falzmannie jest
bowiem dla salonu mocno niewygodna. Znacznie lepsza
byłaby zbiorowa amnezja. Lepsza, bo pamięć o Falzmannie to
pamięć o największej aferze początków III Rzeczypospolitej
– o aferze FOZZ, o której salon wolałby zapomnieć, a przede
wszystkim chciałby, żebyśmy my zapomnieli.
Przypomnę najważniejsze fakty:
16 lipca 1991 roku Michał Falzmann skierował do
Dyrektora Oddziału Okręgowego NIK pismo żądające
na podstawie przyznanych mu jako inspektorowi
NIK uprawnień ujawnienia mu wszelkich danych
o operacjach finansowych dotyczących funduszów
zgromadzonych na rachunku FOZZ. O podejrzeniu
zaistnienia gigantycznych nadużyć Falzmann próbował
informować również polityków oraz opinię publiczną.
Tego samego dnia inspektor Falzmann otrzymał
informację o odsunięciu go od czynności związanych
z pracą Zespołu Analiz Systemowych NIK przez prezesa
NBP Waleriana Pańkę. Dwa dni później Michał Falzmann
już nie żył. Oficjalną przyczyną śmierci był zawał serca.
Osierocił pięcioro dzieci.
Blogowisko
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Kilka miesięcy później, tuż przed
zapowiedzianym terminem ogłoszenia
wyników pracy NIK w sprawie FOZZ,
w wypadku samochodowym zginął prezes
NIK Walerian Pańko. Kierowca, który
przeżył wypadek, zmarł kilka miesięcy później. Przypadkiem
śmierć spotkała również policjantów, którzy pierwsi przybyli
na miejsce wypadku. Nie muszę dodawać, że w domu Pańki
nie znaleziono żadnych dokumentów dotyczących FOZZ.

W zaszłym roku Jerzy Przystawa napisał
o Falzmannie: „Przełożeni nie docenili odwagi,
determinacji i sprawności Michała Falzmanna. Mając
w ręku upoważnienie Prezydenta Państwa i Prezesa
NIK, szedł jak burza przez ciche i wypełnione
kulturą gabinety prezesów banków, dyrektorów
departamentów, ministrów, a nawet premierów. Nie
dawał się zastraszyć, ani wyprowadzić w pole. Za
to na biurkach jego szefów nieustannie dzwoniły
telefony. Jak wyznał w wywiadzie prasowym po
jego śmierci Anatol Lawina: «liczba skarg na Michała
Falzmanna przekraczała ludzkie wyobrażenie!». Kiedy
na tych biurkach rosła liczba notatek służbowych
Falzmanna i wyłaniać się zaczął prawdziwy obraz –
na wszelkie sposoby starali się go powstrzymać! On
sam nie miał wątpliwości ani za co się wziął, ani co
go czeka. W swoim notatniku zapisał: «Dalsza praca
to ogromne, śmiertelne niebezpieczeństwo. Szans
na sukces nie widzę żadnych». Z tą świadomością
zdecydował się walczyć do końca”.
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Nawet jeżeli Michał Falzmann rzeczywiście zmarł na zawał
serca, to nie stało się to dlatego, że nie dbał o zdrowie. Został
zaszczuty, zastraszony i udręczony. Moralnie odpowiedzialni za
tę śmierć są ci, których święty spokój i brudne interesy ośmielił
się naruszyć. Których chciał wskazać palcem jako złodziei
ograbiających Państwo Polskie. I niestety chodzą oni sobie
spokojnie po ulicach, żyją za ukradzione pieniądze i śmieją się
w twarz tym, którzy jeszcze pamiętają. Śmieją się, bo aferze
FOZZ zręcznie ukręcono łeb. Na szczęście jest jeszcze wyższa
Sprawiedliwość. Prędzej czy później się przekonają.

Czesław Miłosz przypominał, że poeta
pamięta krzywdzicieli i złoczyńców. Na szczęście
nie tylko poeta. Również historycy i mnóstwo
uczciwych ludzi. Panie Michale, nie zapomnimy,
odpoczywaj w spokoju, niech Bóg wynagrodzi Ci
Twoją prawość, uczciwość i odwagę. █
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Diabłu świeczkę,
Bogu ogarek.
Katolicyzm Bronisława Komorowskiego
Komorowski stosuje retoryczną sztuczkę: żeby
udowodnić sobie i innym, iż odrzucenie przez
niego nauczania Magisterium Kościoła nie jest
wcale żadnym problemem, powtarza, że jest
wprawdzie katolikiem, ale soborowym, co
pozwala mu mieć i realizować poglądy inne
niż te głoszone przez Stolicę Apostolską.
Tomasz P. Terlikowski

„... to, co mnie wścieka to: bylejakość, łatwa deklaratywność,
tchórzostwo. Nie znoszę, gdy ktoś udaje, że ma poglądy”
Bronisław Komorowski w wywiadzie dla „Gali”*

B. Komorowski, Nie muszę pokazywać pazurów. Rozmawiała Anna Kaplińska-Struss, „Gala” 24/2010.

Diabłu świeczkę, Bogu ogarek
Autor Autorski

Niewielu jest w Polsce polityków tak wizerunkowo bliskich Kościołowi
jak Bronisław Komorowski1. Ten mąż jednej żony (wśród polityków, także
konserwatywnych, nie jest to standard); ojciec piątki dzieci (co w dzisiejszych
czasach nie jest szczególnie rozpowszechnione nawet wśród ludzi
wierzących); zaangażowany i oddany członek (honorowy) katolickiego
Stowarzyszenia Przymierze Rodzin; wierny, który co tydzień uczestniczy we
Mszy świętej (a kiedy trzeba, to zaprasza na nią także dziennikarzy „Faktu”,
którzy robią zdjęcia publikowane następnego dnia w tabloidzie) – wydaje
się wręcz idealnym uosobieniem polityka-katolika. Jeśli do tego dodać
kilkuletni epizod wykładów w Niższym Seminarium Duchownym Ojców
Franciszkanów w Niepokalanowie, deklarowany kult Miłosierdzia Bożego
i zaangażowanie dzieci w Kluby Inteligencji Katolickiej – to obraz ten nabiera
głębi i mocy. Szczególnie jeśli zestawić go z innymi politykami (nie PO czy
SLD), którzy o ślubie kościelnym przypominali sobie tuż przed terminem
wyborów, w kościele bywają od święta, a konkubiny nie przeszkadzają im
w nieustannych zapewnieniach o własnej wierze...
Ten spójny na pierwszy rzut oka wizerunek nie przekłada się jednak –
i to w najmniejszym stopniu – ani na konkretne decyzje polityczne, ani na
działania publiczne. Co więcej: gdy tylko ten wizerunkowy (a w pewnym
stopniu także domowy i prywatny) katolicyzm Bronisława Komorowskiego
styka się z rzeczywistością polityczną i społeczną – nie zostaje po nim
ani śladu. Polityk rezygnuje z niego, tak jak zrezygnował z polowań2, gdy
tylko okazało się, że może on zaszkodzić jego karierze politycznej i odebrać
poparcie niektórych środowisk. Postawa ta dotyczy nie tylko kwestii
drugorzędnych z punktu widzenia nauczania Kościoła, ale także tych, które
mają znaczenie pierwszorzędne, czyli spraw życia i śmierci. Komorowski
stosuje przy tym retoryczną sztuczkę: żeby udowodnić sobie i innym,
iż odrzucenie nauczania Magisterium Kościoła nie jest wcale żadnym
1 Jeden z jego kolegów Andrzej Biernat z PO określa go nawet mianem „wzorcem z Sevres katolickiego mężczyzny”. Cyt. za: M. Krzymowski, Kościół Prawych i Sprawiedliwych, „Wprost” nr 24/2010.
2 Tak przyczyny, dla których Komorowski zrezygnował ze swojego ulubionego hobby, jakim było polowanie,
tłumaczyła jego żona: „uznał, że wielu wyborcom to jednak przeszkadza, więc powiedział, że postara się ograniczyć do łowów z aparatem fotograficznym”. Cenię sobie niezależność kobiety. Z Anną Komorowską rozmawiała Renata Grochal, „Gazeta Wyborcza”, 10 czerwca 2010.
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problemem, powtarza, że jest wprawdzie katolikiem, ale soborowym, co
pozwala mu mieć i realizować poglądy inne niż te głoszone przez Stolicę
Apostolską.

Jestem za życiem, jestem za in vitro
Najlepiej widać to w kwestii zapłodnienia in vitro, w której Bronisław
Komorowski, jeszcze jako marszałek Sejmu, zajmował jasne i zdecydowane
stanowisko, całkowicie sprzeczne z nauczaniem Kościoła. – Byłem, jestem
i zawsze będę za życiem; to oznacza, że zawsze byłem przeciwko karze
śmierci, byłem zawsze przeciwko aborcji na życzenia, byłem i jestem za
in vitro, jestem przeciw eutanazji, będę za testamentem życia – mówił
Komorowski jeszcze w trakcie prawyborów w Platformie Obywatelskiej
w marcu 2010 roku3. A później zdania nie zmienił, wielokrotnie
opowiadając się nie tylko za dostępnością zapłodnienia in vitro, ale także
za jego refundowaniem z pieniędzy podatników. Słowa te znajdowały zaś
potwierdzenie w czynach. Marszałek Komorowski był bowiem jedną z osób,
które blokowały prace nad nowym prawem bioetycznym, które mogłoby
uregulować dziki rynek zapłodnienia pozaustrojowego i uratować życie
choćby części z dzieci, które umierają w trakcie procesu zapłodnienia na szkle.
Najpierw przez ponad pół roku odsyłał do korekty pod różnymi
pretekstami konserwatywne projekty posłów Bolesława Piechy (najbliższy
nauczaniu Stolicy Apostolskiej) i Jarosława Gowina (w wielu kwestiach
sprzeczny z nauczaniem Kościoła, ale chroniący w dość znaczącym
stopniu życie ludzkie), a na koniec skierował pod obrady komisji wyłącznie
najbardziej lewicowy projekt posła lewicy Marka Balickiego, który
pozwala na nieograniczone tworzenie zarodków. Taka postawa – zdaniem
publicysty „Gościa Niedzielnego” Bogumiła Łozińskiego – mogła wynikać
zarówno z osobistej niechęci Komorowskiego do Gowina, jak i z wyraźnego
przesunięcia poglądów etycznych ówczesnego marszałka Sejmu na lewo.
Nieprzypadkowo przecież Komorowski określał ustawy Piechy i Gowina
mianem „egzotycznych”, nieprzypadkowo też robił wszystko, by w dającej
się przewidzieć przyszłości nie weszło w życie prawo choćby częściowo
chroniące życie ludzkie na najwcześniejszym etapie rozwoju4.
3 http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/403893,komorowski_jestem_za_in_vitro_przeciw_eutanazji_karze_smierci_i_aborcji.html (data dostępu 23 lipca 2010)
4 B. Łoziński, Bioetyka przegrywa z polityką, „Gość Niedzielny” 5/2010.
Diabłu świeczkę, Bogu ogarek

Ten jawny sprzeciw wobec nauczania Kościoła nie wystarczał jednak
Komorowskiemu. On chciał dodatkowo przekonać swoich wyborców
i sympatyków, że lekceważąc Magisterium Kościoła (a na temat in vitro
wypowiadali się zarówno papieże, jak i Kongregacja Nauki Wiary), pozostaje
jednocześnie prawowiernym katolikiem, który odrzuca tylko opinie
części katolickich oszołomów. Pytany o to, czy jego poparcie dla in vitro
i refundacji tej metody z budżetu państwa nie kłóci się z jego katolicyzmem,
ówczesny marszałek Sejmu odpowiadał: „Nie, nie kłóci się dlatego, że to jest
konsekwentna postawa bycia za życiem, metoda in vitro to jest szansa na życie,
to jest szansa dla młodych małżeństw, około 20 proc., które cierpią z powodu

Władza polityczna nie może wyrazić zgody na
to, aby istotę ludzką powoływano do istnienia
za pomocą takich metod technicznych, które
narażają ją na nieodwracalne ryzyko.
Kongregacja Nauki Wiary, 1987
niemożności uzyskania dziecka, więc to jest problem bycia konsekwentnie
za życiem. Natomiast z punktu widzenia katolickiego jest rzeczą ważną,
żeby w zapisach ustawowych, bo ich dzisiaj nie ma w ogóle, znaleźć takie
rozwiązanie, które by szanowało wrażliwość katolicką na los zarodków” –
tłumaczył Monice Olejnik. Gdy ta dopytywała go o księży, którzy mówią „jesteś
za in vitro, stosujesz in vitro, jesteś za, to nie możesz przystąpić do Komunii”,
Bronisław Komorowski dalej z pełną pewnością siebie dowodził, że nie ma
problemu sprzeciwu wobec in vitro w Kościele: „Niech pani tak nie uogólnia,
bo to się zdarzyło paru osobom, ważnym w Kościele, ale jednocześnie odsyłam
panią do wypowiedzi arcybiskupa Kowalczyka, nuncjusza papieskiego
w Polsce, a za parę dni prymasa Polski, który mówi o tym, że katolik, jeżeli
się nie zgadza z tego rodzaju zapisami, może z tego nie korzystać, bo to jest
zgodne (...) z duchem Soboru Watykańskiego, który bardzo zdecydowanie
stawia na pełną autonomię Kościoła i państwa” – zapewniał Komorowski
dziennikarkę. A gdy ta stwierdziła, że w Polsce decyduje Episkopat, polityk
odpowiedział, że on w takim razie jest „częścią Kościoła soborowego”5.
5 http://www.radiozet.pl/Programy/Gosc-Radia-ZET/Bronislaw-Komorowski7 (data dostępu 23 lipca 2010).
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W podobnym duchu wypowiadali się inni politycy PO: „Marszałek jest
katolikiem, który nie ma nic przeciwko metodzie medycznej, dzięki której
rodzą się dzieci. Myślę, że dla większości Polaków to zrozumiałe podejście” –
wyjaśniała Joanna Mucha w wywiadzie dla „Dziennika. Gazety Prawnej”6.

Jasne nauczanie Kościoła
Wbrew opiniom Komorowskiego czy Joanny Muchy (swoją drogą,
wykładowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, któremu wcale nie
przeszkadzają poglądy posłanki), jasne odrzucenie metody in vitro i uznanie
jej za grzech ciężki (czyli pozbawiający prawa do Komunii świętej) nie

Katolik, jeżeli się nie zgadza z tego rodzaju
zapisami, może z tego nie korzystać, bo to jest
zgodne (...) z duchem Soboru Watykańskiego,
który bardzo zdecydowanie stawia na pełną
autonomię Kościoła i państwa
Bronisław Komorowski
wynika tylko ze stanowiska polskiego Episkopatu (czy jego Rady ds.
Rodziny), ale z całości nauczania Kościoła, które nie pozostawia w tej sprawie
najmniejszych wątpliwości. Technika in vitro jako metoda, podczas której
dochodzi do uśmiercania dzieci na wczesnym etapie rozwoju, została bardzo
wyraźnie potępiona przez Kongregację Nauki Wiary w instrukcji Dignitas
Personae z roku 20087.
6 Mucha: In vitro? Komorowski też jest katolikiem, http://fakty.interia.pl/raport/wybory-2010/news/mucha-invitro-komorowski-tez-jest-katolikiem,1497674,6587 (data dostępu 23 lipca 2010).
7 Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Dignitas personae dotycząca niektórych problemów bioetycznych, par.
12. „Jeżeli chodzi o leczenie bezpłodności, nowe techniki medyczne powinny uszanować trzy podstawowe dobra:
a) prawo do życia i do integralności fizycznej każdej istoty ludzkiej od poczęcia aż do naturalnej śmierci; b) jedność małżeństwa, pociągającą za sobą wzajemne poszanowanie prawa małżonków do stania się ojcem i matką
wyłącznie dzięki sobie; c) specyficznie ludzkie wartości płciowości, które «wymagają, by przekazanie życia osobie
ludzkiej nastąpiło jako owoc właściwego aktu małżeńskiego, aktu miłości między małżonkami». Techniki przedstawiane jako pomoc do przekazywania życia «nie dlatego są do odrzucenia, że są sztuczne. Jako takie świadczą
o możliwościach sztuki medycznej, jednak powinno się je oceniać pod kątem moralnym w odniesieniu do godności osoby ludzkiej, wezwanej do realizacji powołania Bożego, w darze miłości i w darze z życia». W świetle takieDiabłu świeczkę, Bogu ogarek

Watykański dokument nakłada też w tym względzie konkretne obowiązki
na katolików: „Kongregacja Nauki Wiary poczuła się w obowiązku potwierdzić
godność oraz podstawowe i niezbywalne prawa każdej istoty ludzkiej,
również w początkowych stadiach jej istnienia, i ukazać konieczność
jej ochrony i poszanowania, jakich uznanie owej godności wymaga od
wszystkich. Wypełnienie tego obowiązku wymaga odwagi przeciwstawiania
się wszystkim praktykom, prowadzącym do poważnej i niesprawiedliwej
dyskryminacji nie narodzonych jeszcze istot ludzkich, które są obdarzone
godnością osób, bo one również są stworzone na obraz Boga. Za każdym
„nie” wypowiedzianym w wyniku wysiłku rozróżnienia dobra i zła, kryje się
wielkie „tak” uznania godności i niezbywalnej wartości każdej poszczególnej
i niepowtarzalnej istoty ludzkiej powołanej do istnienia. Wierni ze wszystkich
sił będą się starali szerzyć nową kulturę życia, przyjmując treść tej Instrukcji
z religijnym przyzwoleniem swego ducha, wiedzą bowiem, że Bóg zawsze
obdarza łaską potrzebną do zachowywania Jego przykazań i że w każdej
istocie ludzkiej, a zwłaszcza w najmniejszych spotykamy samego Chrystusa
(por. Mt 25,40)”8.
Nie jest to wcale nauczanie nowe. W 1987 roku Kongregacja Nauki
Wiary opublikowała instrukcję o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego
i o godności jego przekazywania Donum vitae, w której jednoznacznie
przypomniała, że zgoda na powoływanie do życia nadliczbowych zarodków
i ich niszczenie „jest sprzeczne z (...) nauką na temat przerywania ciąży”.
Dokument ten, podpisany przez kardynała Josepha Ratzingera, podkreślał,
że „dynamika dominacji i przemocy”, jaką dostrzec można w procedurze in
vitro, prowadzi do „radykalnego eugenizmu”, którego nie da się pogodzić
z prawdziwie ludzkimi poglądami9.
Nauczanie zawarte w watykańskim dokumencie nakłada także konkretne
obowiązki na polityków: „W żadnej dziedzinie życia prawo cywilne nie może
zastępować sumienia ani narzucać norm w sprawach, które przekraczają
jego kompetencje. Prawo cywilne winno nieraz w imię porządku publicznego
tolerować to, czego nie może zabronić bez wyrządzania jeszcze większej
szkody. Jednakże niezbywalne prawa osoby winny być uznawane i szanowane
przez cywilizowane społeczeństwo i władzę polityczną. Owe prawa
człowieka nie zależą ani od poszczególnych jednostek, ani od rodziców, ani
go kryterium należy wykluczyć wszelkie techniki sztucznego zapłodnienia heterologicznego oraz techniki sztucznego zapłodnienia homologicznego, zastępujące akt małżeński
8 Tamże, par. 37.
9 Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania Donum vitae, par. II, w: Posoborowe dokumenty Kościoła katolickiego o małżeństwie i rodzinie, t. I, red. K. Lubowicki, Kraków 1999, s. 325-326.
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nie są przywilejem pochodzącym od społeczeństwa lub państwa. Tkwią one
w naturze ludzkiej i są ściśle związane z osobą na mocy aktu stwórczego,
od którego osoba bierze swój początek. Wśród tych podstawowych praw
należy wymienić: a) prawo do życia, integralności fizycznej każdej istoty
ludzkiej od momentu poczęcia aż do śmierci; b) prawo rodziny i małżeństwa
jako instytucji, w tym również prawo dziecka do poczęcia, urodzenia
i wychowania przez swoich rodziców (...)
władza polityczna nie może wyrazić zgody na to, aby istotę ludzką
powoływano do istnienia za pomocą takich metod technicznych, które
narażają ją na nieodwracalne ryzyko (...)
Wyrazem szacunku i opieki należnej mającemu urodzić się dziecku,
począwszy od momentu jego poczęcia, powinny być przewidziane
przez ustawodawstwo odpowiednie sankcje karne za każde dobrowolne
pogwałcenie jego praw. Prawo nie może tolerować – przeciwnie, powinno
wyraźnie zabronić – traktowania istot ludzkich nawet w stanie embrionalnym
jako przedmiotu eksperymentów, okaleczania i uśmiercania ich pod
pretekstem, że są to embriony nadliczbowe lub niezdolne do normalnego
rozwoju. Władza polityczna jest zobowiązana do zapewnienia instytucji
rodziny, na której opiera się społeczeństwo, należnej jej ochrony prawnej.
Z faktu, że władza polityczna winna służyć osobom, wynika, że powinna
również służyć rodzinie. Prawo cywilne nie może udzielać gwarancji takim
technikom sztucznego zapłodnienia, w których osoby trzecie (lekarze,
biolodzy, władza ekonomiczna czy państwowa) przywłaszczają sobie
uprawnienia małżonków; dlatego też nie może legalizować udostępniania
gamet przez osoby, które nią są prawnie złączone węzłem małżeńskim.
Ponadto prawodawstwo, kierując się obowiązkiem popierania rodziny, winno
zabronić tworzenia banków embrionów, inseminacji post mortem (po śmierci)
oraz macierzyństwa zastępczego”10 – opisuje godne prawo Kongregacja Nauki
Wiary.
Powyższy dokument Stolicy Apostolskiej, będący wykładnią oficjalnego
stanowiska Kościoła katolickiego w tej kwestii i zobowiązujący wiernych
do przestrzegania go, nakłada zatem na prawodawców bardzo konkretne
zobowiązania. Polityk, który deklaruje swoją wiarę, ma obowiązek realizować
swój katolicyzm także w wymiarze społecznym. To zaś oznacza, że Bronisław
Komorowski, tak często powołujący się na swoją wierność Kościołowi,
10 Tamże, par. III, s. 340-341.
Diabłu świeczkę, Bogu ogarek

powinien w debacie publicznej i swej pracy politycznej dążyć do całkowitego
zakazu zapłodnienia in vitro. Każda inna postawa oznacza zdradę własnej
wiary i podlega jednoznacznemu osądowi moralnemu. Ucieczka w udawanie,
że zasady te nie obowiązują „katolików soborowych”, jest absurdalna,
ponieważ nauczanie to zostało ogłoszone przez Kościół już po Soborze
Watykańskim II – za pontyfikatów Jana Pawła II i Benedykta XVI. Poza tym
nauczanie o metodzie in vitro nie mogło być „przedsoborowe”, gdyż przed
Soborem zapłodnienie pozaustrojowe zwyczajnie nie istniało.

Kult świętego kompromisu
Niezgodne z deklarowaną katolickością jest także stanowisko
Komorowskiego w kwestii zabijania nienarodzonych. Prezydent (jeszcze
jako marszałek Sejmu) powtarzał wprawdzie, że jest za życiem, a zatem
przeciw „aborcji na życzenie”, ale jednocześnie wzywał do szanowania
„kompromisu aborcyjnego”11, w efekcie którego tylko w roku 2009 zginęło
około 500 nienarodzonych dzieci (w większości zamordowanych ze względu
na swój stan zdrowia). I wcale nie jest tak, że śmierć owych dzieci jest ceną
za to, by inne mogły żyć. Według samego Komorowskiego bowiem prawa
do zabijania dzieci chorych, upośledzonych, pochodzących z gwałtu trzeba
bowiem bronić przed „prawicowymi fundamentalistami”: „Kompromis ten
należy zabezpieczyć również przed zagrożeniem, jakie stanowią prawicowi
fundamentaliści, którzy chcieliby zlikwidować zapisy ustawy antyaborcyjnej
dopuszczającej przerywanie ciąży w warunkach ciąży z gwałtu, kazirodztwa,
zagrożenia życia lub zdrowia matki lub dziecka”, mówił jeszcze jako
wiceszef klubu PO w 2007 roku12. A jak mówił, tak i głosował. Gdy w Sejmie
głosowano nad projektem zmiany konstytucji, tak by lepiej chroniła życie
ludzkie, Bronisław Komorowski był za odrzuceniem tej propozycji i to już
w pierwszym czytaniu. Kiedy zaś w czasie obrad Sejmu decydowała się
przyszłość nowelizacji konstytucji, Komorowski głosował przeciwko lepszej
ochronie życia ludzkiego. A wszystko w imię „kompromisu”.
Problem polega tylko na tym, że – dla katolika – są kwestie, w których
kompromis nie jest i nie może być wartością. Takim zagadnieniem jest obrona
życia. W tej sprawie, choć niekiedy trzeba zawierać porozumienia prawne, to
nie sposób uznać je za wartościowe, tak długo jak dopuszczają one zabijanie.
11 „Jestem przeciwny aborcji, ale obecną ustawę uznaję za najlepszą z możliwych” – mówił Komorowski
w czasie debaty z Radosławem Sikorskim.
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,7684185,Wybory_2010__Debata_Sikorski___Komorowski__Relacja.html (data dostępu 24 lipca 2010).
12 Komorowski: Absolutna większość PO przeciwna zmianie konstytucji, http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,4054054.html
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Tak było w Trzeciej Rzeszy, tak jest i teraz. Katolik nie może powiedzieć,
że prawo dopuszczające mordy na niewinnych jest wartością, i że trzeba
je bronić przed „prawicowymi fundamentalistami”, czyli tymi, którzy chcą
zwyczajnie, by życie ludzkie było chronione. W takim wypadku – zgodnie
z logiką Komorowskiego – „prawicowym fundamentalistą” musiałby być Jan
Paweł II. To przecież on w encyklice Evangelium vitae pisał: „Przerywanie ciąży
i eutanazja są zatem zbrodniami, których żadna ludzka ustawa nie może
uznać za dopuszczalne. Ustawy, które to czynią, nie tylko nie są w żaden
sposób wiążące dla sumienia, ale stawiają wręcz człowieka wobec poważnej
i konkretnej powinności przeciwstawienia się im poprzez sprzeciw sumienia (...)
Tak więc w przypadku prawa wewnętrznie niesprawiedliwego, jakim jest
prawo dopuszczające przerywanie ciąży i eutanazję, nie wolno się nigdy
do niego stosować „ani uczestniczyć w kształtowaniu opinii publicznej
przychylnej takiemu prawu, ani też okazywać mu poparcia w głosowaniu”13.
Co to oznacza w konkretnej sytuacji polskich polityków, którzy mienią
się katolikami? Otóż powinni oni dążyć do takiej zmiany polskiego prawa,
by realnie chroniło ono każde życie ludzkie. A jeśli tego zrobić nie mogą,
to powinni przynajmniej jasno i zdecydowanie manifestować sprzeciw
sumienia wobec zbrodniczej, bo dopuszczającej choćby zabijanie niewinnych
chorych, ustawy. Wypowiedzi Komorowskiego, który uznaje, że prawa
do zabijania chorych nienarodzonych trzeba bronić przed „prawicowymi
fundamentalistami”, nie da się w żadnym stopniu pogodzić z taką postawą.
Nie może także stanowić usprawiedliwienia dla Komorowskiego słynna
klauzula dopuszczająca, by polityk katolik głosował za niedoskonałym
(tzn. dopuszczającym zabijanie) prawem, w sytuacji, gdyby było ono
lepsze niż dotychczasowe. Jan Paweł II dopuszcza bowiem taki głos tylko
w sytuacji, gdy: 1) nie ma realnie innego wyjścia, by choć trochę lepiej
bronić życia; 2) jego sprzeciw wobec zabijania nienarodzonych jest „jasny
i znany wszystkim”14. Komorowski nie spełnia zaś żadnego z tych warunków
13 Jan Paweł II, Evangelium vitae, par. 73, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. I, Kraków 2006, s. 587.
14 „Szczególny problem sumienia mógłby powstać w przypadku, w którym głosowanie w parlamencie miałoby zdecydować o wprowadzeniu prawa bardziej restryktywnego, to znaczy zmierzającego do ograniczenia liczby legalnych aborcji, a stanowiącego alternatywę dla prawa bardziej permisywnego, już obowiązującego lub poddanego głosowaniu. Takie przypadki nie są rzadkie. Można bowiem zauważyć, że podczas gdy w niektórych częściach świata nadal prowadzi się kampanie na rzecz wprowadzenia ustaw dopuszczających przerywanie ciąży,
popierane nierzadko przez potężne organizacje międzynarodowe, w innych natomiast krajach – zwłaszcza tych,
które doświadczyły już gorzkich konsekwencji takiego permisywnego ustawodawstwa – pojawia się coraz więcej oznak ponownego przemyślenia sprawy. W omawianej tu sytuacji, jeśli nie byłoby możliwe odrzucenie lub
całkowite zniesienie ustawy o przerywaniu ciąży, parlamentarzysta, którego osobisty absolutny sprzeciw wobec
przerywania ciąży byłby jasny i znany wszystkim, postąpiłby słusznie, udzielając swego poparcia propozycjom,
Diabłu świeczkę, Bogu ogarek

(opowiadał się za zabijaniem w pewnych okolicznościach i głosował za
odrzuceniem poprawek, które mogły w przyszłości doprowadzić do lepszej
obrony życia). Poza tym zasada ta obowiązuje tylko w sytuacji głosowania,

Kompromis [aborcyjny] należy zabezpieczyć
przed zagrożeniem, jakie stanowią prawicowi
fundamentaliści, którzy chcieliby zlikwidować
zapisy ustawy dopuszczającej przerywanie
ciąży w warunkach ciąży z gwałtu,
kazirodztwa, zagrożenia życia lub zdrowia.
Bronisław Komorowski
później zaś na wierzącym katoliku nadal ciąży odpowiedzialność za zmianę
prawa, które w istocie jest bezprawiem. Nie może on zatem powtarzać,
że opowiada się za rozwiązaniami złymi. A to właśnie robi Bronisław
Komorowski.

Niszczenie rodziny
Niespójność Komorowskiego widać nie tylko w jego słowach, lecz również
w działaniach. Jeszcze jako pełniący obowiązki prezydenta podpisał on
ustawę, która mocno ogranicza prawo rodziców do wychowywania własnych
dzieci. „Doktryna ustawy jest prosta: rodzina to miejsce ciemiężenia,
z którego należy wyemancypować i kobietę, i dziecko. Cel osiągniemy,
poddając rodzinę totalnej kontroli. Danuta Nowakowska z Centrum Praw
Kobiet ogłosiła publicznie, że przemoc występuje w 70 proc. rodzin.
Podobnie porażające w skali dane znajdziemy w oficjalnym tekście ustawy.
Zgodnie z doktryną całkowicie zmieniono sytuację ofiary. Dotąd mogła
prosić o interwencję, teraz nie będzie mogła jej odmówić. Urzędnicy
wkroczą w życie każdego, kto zostanie zgłoszony jako domniemana ofiara
przemocy ze strony bliskich. Interwencja będzie prowadzona «bez zgody
których celem jest ograniczenie szkodliwości takiej ustawy i zmierzających w ten sposób do zmniejszenia jej negatywnych skutków na płaszczyźnie kultury i moralności publicznej. Tak postępując bowiem, nie współdziała
się w sposób niedozwolony w uchwalaniu niesprawiedliwego prawa, ale raczej podejmuje się słuszną i godziwą
próbę ograniczenia jego szkodliwych aspektów” – napisał Jan Paweł II. Tamże, par. 73, s. 587-588.
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i wiedzy» zainteresowanych (art. 9 c)”15 – tak streszczają główne założenia
owej ustawy Karolina i Tomasz Elbanowscy. „Dwa i pół tysiąca zespołów
interdyscyplinarnych w całym kraju zajmie się kontrolą polskich domów.

Przerywanie ciąży i eutanazja są zbrodniami,
których żadna ludzka ustawa nie może uznać
za dopuszczalne.
Jan Paweł II
Senator PO Jan Rulewski nazwał ten pomysł „lustracją rodziny”16 – kontynuują
Elbanowscy.
Że ich obawy nie są bezpodstawne, dowodzą słowa posłów Platformy
Obywatelskiej, zapowiadające ostre akcje propagandowe, których celem
ma być przyzwyczajenie dzieci do donoszenia na rodziców. Kulisy kolejnych
akcji zdradza poseł Iwona Guzowska (PO), która zapowiedziała obowiązkowe
przepytywanie uczniów z sytuacji w domu, a więc systemowe donoszenie
na rodziców. „Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy się nie uda, jeśli w parze
z nią nie pójdzie profilaktyka. Na godzinie wychowawczej w szkole dzieciom
systematycznie muszą być robione testy. Napisane na zasadzie zabawy,
zróżnicowane zależnie od wieku. Ułożone i sprawdzane przez specjalistów,
którzy na tej podstawie będą w stanie wykryć, czy dziecku nie dzieje się
krzywda” – powiedziała posłanka w wywiadzie dla „Dziennika. Gazety
Prawnej”. Z definicji zawartej w ustawie już przed nowelizacją wynika, że
przemoc to każde przykre dla dziecka działanie wychowawcze: ograniczanie
kontaktów z rówieśnikami, krytykowanie, zakazy i tzw. przemoc finansowa.
Teraz dziecko się dowie, że rodzice nie mają prawa wymagać albo stracić
nerwów, bo w ten sposób złamią prawo. Nastolatki w fazie buntu i naporu
będą mogły przeciwstawić „opresyjnym” rodzicom autorytet państwa.
Te opinie podzielali i przed przyjęciem ustawy ostrzegali także
pedagodzy i prawnicy, których trudno zaliczyć do grona „prawicowych
fundamentalistów”, jak np. prof. Włodzimierz Nalaskowski czy prof. Andrzej
15 K. i T. Elbanowscy, Rodzina zrobi swoje, rodzina może odejść, „Rzeczpospolita”, 28 czerwca 2010.
16 Tamże.
Diabłu świeczkę, Bogu ogarek

Zoll. Ten ostatni w wywiadzie dla „Dziennika” powiedział: „To bardzo
niepokojąca propozycja. Nie wszystko bowiem da się prawem załatwić,
a bardzo wiele można popsuć. Tym, którzy mają problem i nie wiedzą, jak
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wychowywać, państwo powinno zaoferować pomoc i dać odpowiednie
wzorce. To, co chcą zapisać politycy, poprawy nie przyniesie, a raczej zaogni
rodzinne konflikty” – stwierdził Zoll17.
Ustawie tej przeciwstawili się także zdecydowanie działacze organizacji
katolickich i rodzinnych, którzy zwracali uwagę na fakt, że posługując się
zapisami prawnymi, można uznać za patologiczną niemal każdą rodzinę.
Argumenty te nie przekonały jednak pełniącego wówczas obowiązki
prezydenta Bronisława Komorowskiego, który ustawę podpisał, choć przyznał,
że już sama jej nazwa budzi pewne wątpliwości.
Choć wielu może nie mieć tego świadomości, marszałek Komorowski,
czyniąc to, odstąpił od jasno wyrażonej nauki Kościoła. Już bowiem
Leon XIII w słynnej i często omawianej encyklice Rerum novarum całkowicie
jednoznacznie przypominał katolikom, że państwo nie może ingerować
w życie rodziny: „Prawa i obowiązki rodziny, która jest i logicznie, i faktycznie
wcześniejszą niż państwo, wcześniejsze są niż prawa i obowiązki państwa,
i bliższe natury (...) Chcieć więc, żeby władza świecka przenikała swym
rządem aż do wnętrza domu, jest błędem wielkim i zgubnym. Z pewnością,
jeśli się jakaś rodzina znajdzie w wielkich trudnościach i bez rady, że sama się
z nich wyzwolić nie może, jest rzeczą słuszną, by jej w tych ostatecznościach
państwo udzieliło pomocy; rodziny bowiem są cząstkami państwa. Tak samo,
kiedy w obrębie czterech ścian domu dojdzie do poważnego podeptania praw
wzajemnych, niech wówczas władza państwowa odda każdemu, co mu się
należy (...) Tu jednak powinni wstrzymać się kierownicy państw; natura nie
pozwala przekraczać swych granic”18 – wskazywał Leon XIII. To nauczanie
pozostaje aktualne do dnia dzisiejszego i odnosi się także do projektów
rozbijania rodziny oraz odbierania rodzicom świętego prawa do wychowania
własnych dzieci. Złamanie tej zasady oznacza poważne przekroczenie
uprawnień władzy publicznej, na które nie może się zgodzić katolik.

Sprywatyzowany katolicyzm a nauczanie Kościoła
Wyjaśnieniem wszystkich tych niewierności nauczaniu Kościoła jest
u Komorowskiego zawsze obowiązek służby wszystkim Polakom, a nie tylko
katolikom. „Ja jestem za życiem, ale uważam, że w państwie żyją nie tylko
17 M.J. Jasita, Orwell by tego lepiej nie wymyślił, „Nasz Dziennik”, 20-21 marca 2010.
18 L. XIII, Rerum novarum, par. 10, w: Dokumenty Nauki Społecznej Kościoła, część 1, red. M. Radwan SCJ, L. Dyczewski OFMConv., A. Stanowski, Rzym-Lublin 1987, s. 47.
Diabłu świeczkę, Bogu ogarek

katolicy”19, wyjaśnia swoje wsparcie dla zabijania nienarodzonych w pewnych
okolicznościach żona Bronisława – Anna Komorowska. Do podobnych
argumentów chętnie odwołują się także jej mąż, jego zwolennicy, a nawet
wspierający go duchowni. Problem polega tylko na tym, że stanowisko
Komorowskiego nie jest próbą odmiennego dochodzenia do celów, jakie
stawia przed katolikami działającymi w przestrzeni publicznej Kościół, ale
naruszeniem samych tych celów. Katolik nie może – jak to bardzo wyraźnie
wskazywał Jan Paweł II – uczestniczyć w promowaniu czy wspieraniu prawa
dopuszczającego zabijanie (nawet jeśli jest to ustawodawstwo, które dotyczy
tylko nielicznych), a to właśnie robił Bronisław Komorowski. Prawo do
własnych przekonań nie dotyczy również zapisów dotyczących zapłodnienia
in vitro. W jego trakcie dokonuje się bowiem likwidacji ludzi na wczesnym
etapie rozwoju. To zaś oznacza, że katolik musi być zawsze i wszędzie, i to
nie tylko w sumieniu, ale też w działaniu przeciwny takim zapisom. Nie
inaczej jest z obroną rodziny, która dla katolika w polityce musi mieć zawsze
pierwszorzędne znaczenie20.
Nie sposób też zapominać o tym, że polityk pozostaje integralnym
człowiekiem i nie może zrzucać z siebie swojego katolicyzmu w momencie,
gdy wchodzi w przestrzeń publiczną. Katolikiem jest się przecież nie tylko
w kościele, ale także w pracy, w domu i przy urnie wyborczej. Katolicyzm
19 Cenię sobie niezależność kobiety. Z Anną Komorowską rozmawiała Renata Grochal, „Gazeta Wyborcza”,
10 czerwca 2010.
20 „Gdy dochodzi do konfrontacji polityki z zasadami moralnymi, które nie mogą być uchylone, nie dopuszczają wyjątków ani żadnych kompromisów, zadanie katolików staje się szczególnie ważne i odpowiedzialne.
W obliczu tych fundamentalnych i niezbywalnych nakazów etycznych wierzący muszą zdawać sobie sprawę, że
w grę wchodzi sama istota ładu moralnego, od którego zależy integralne dobro ludzkiej osoby. Odnosi się to na
przykład do ustaw dotyczących aborcji i eutanazji (tej ostatniej nie należy mylić z wyrzeczeniem się «uporczywej
terapii», dopuszczalnym także z moralnego punktu widzenia); ustawy te muszą mianowicie chronić podstawowe
prawo do życia od chwili poczęcia aż po jego naturalny kres. W myśl tej samej zasady należy przypominać o obowiązku poszanowania i ochrony praw ludzkiego embrionu. Podobnie też, w obliczu współczesnego prawodawstwa dotyczącego rozwodów, trzeba zabiegać o ochronę i uświadamianie wartości rodziny – opartej na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci – której jedność i trwałość winna być zabezpieczona; niedopuszczalne są jakiekolwiek próby prawnego zrównania z rodziną innych form współżycia ani też prawnego uznania
owych form. Również zagwarantowanie rodzicom swobody w wychowywaniu swoich dzieci jest niezbywalnym
prawem, uznawanym zresztą przez międzynarodowe deklaracje praw człowieka. W tym samym duchu należy
zadbać o ochronę społeczną nieletnich i o wyzwolenie tych, którzy ulegli współczesnym formom niewolnictwa (takim
na przykład, jak narkomania albo zmuszanie do prostytucji). Na tej liście nie może zabraknąć prawa do wolności religijnej ani troski o rozwój gospodarczy, służący człowiekowi i dobru wspólnemu, respektujący nakazy sprawiedliwości społecznej i ludzkiej solidarności oraz zasadę pomocniczości, wedle której «prawa wszystkich osób,
rodzin i grup społecznych oraz ich realizacja powinny być uznawane». l wreszcie, czyż można nie uwzględnić
w tym wykazie wielkiej sprawy pokoju? Ireniczna i ideologiczna wizja pokoju zmierza czasem do sekularyzacji
jego wartości, w innych znów przypadkach ocena jego aspektów etycznych bywa powierzchowna, ignoruje złożoność problemów, które wchodzą w grę. Pokój jest zawsze «dziełem sprawiedliwości i owocem miłości»: wymaga radykalnego i absolutnego odrzucenia przemocy i terroryzmu oraz nieustannego wysiłku i czujności wszystkich, którzy pełnią odpowiedzialne funkcje polityczne – wskazują autorzy Noty doktrynalnej o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna
o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, par. 3.

221

powinien wpływać na dokonywane przez nas wybory, tak by świat i nasze
społeczeństwo zmierzało w kierunku, jaki planuje dla niego Chrystus.
„Żyją oni w świecie, to znaczy pośród wszystkich razem i poszczególnych
spraw i obowiązków świata, i w zwyczajnych warunkach życia rodzinnego
i społecznego, z których niejako utkana jest ich egzystencja. Tam ich Bóg
powołuje, aby wykonując właściwe sobie zadania, kierowani duchem
ewangelicznym, przyczyniali się do uświęcenia świata na kształt zaczynu,
od wewnątrz niejako, i w ten sposób przykładem zwłaszcza swego życia
promieniując wiarą, nadzieją i miłością, ukazywali innym Chrystusa.
Szczególnym więc ich zadaniem jest tak rozświetlać wszystkie sprawy
doczesne, z którymi ściśle są związani, i tak nimi kierować, aby się ustawicznie
dokonywały i rozwijały po myśli Chrystusa i aby służyły chwale Stworzyciela
i Odkupiciela”21 – tak Ojcowie Soboru Watykańskiego II opisują zadania
katolików świeckich. Życie świeckiego katolika, także polityka, powinno być
zatem nakierowane nie tyle na budowanie kompromisu czy zabezpieczanie
autonomii państwa, ile na to, by podstawowe prawa ludzkie były
zabezpieczone, a świat i państwo kierowały się zasadami Ewangelii i Dekalogu.
21 Konstytucja Dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium, par. 31.
Diabłu świeczkę, Bogu ogarek

Katolik nie może zatem zaaprobować leżącego u podstaw teorii demokracji
liberalnej założenia, że wszystkie poglądy uczestniczące w debacie są równe,
i nie ma powodów, by jakieś uznawać za bardziej prawdziwe. Nie może także
zgodzić się na wykluczenie – co postuluje choćby John Rawls – twardych
założeń metafizycznych czy antropologicznych z debaty politycznej. Takie
wykluczenie oznaczałoby bowiem uznanie, że racja zawsze leży po stronie
dysponującej sprawniejszym PR-em czy zwyczajnie silniejszej. Odrzucenie
istnienia prawdy i wartości prowadzi także, wcześniej czy później, do
jawnego lub zakamuflowanego totalitaryzmu.
Niezwykle mocno pokazywał to Jan Paweł II w encyklice Centesimus
Annus: „Dziś zwykło się twierdzić, że filozofią i postawą odpowiadającą
demokratycznym formom polityki są agnostycyzm i sceptyczny relatywizm,
i zaś, którzy żywią przekonanie, że znają prawdę, i zdecydowanie za nią
idą, nie są z demokratycznego punktu widzenia godni zaufania, nie godzą
się bowiem z tym, że o prawdzie decyduje większość, czy też, że prawda
zmienia się w zależności od zmiennej równowagi politycznej. W związku
z tym należy zauważyć, że w sytuacji, w której nie istnieje żadna ostateczna
prawda, będąca przewodnikiem dla działalności politycznej i nadająca jej
kierunek, łatwo o instrumentalizację idei i przekonań dla celów, jakie stawia
sobie władza. Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się
w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”22 – wskazywał Jan Paweł II.
Propozycją takiej polityki, w której nasze własne działania zależą od
słupków sondażowych lub opinii innych uczestników gry politycznej, jest
właśnie działanie Bronisława Komorowskiego, które o wiele pełniej wpisuje
się w paradygmat tzw. postpolityki niż polityki katolickiej.

Przyjaciel biskupów
Te zupełnie oczywiste refleksje nie skłoniły jednak większości katolików
do odrzucenia kandydatury Komorowskiego w wyborach prezydenckich.
I nie ma w tym nic dziwnego, jeśli uświadomimy sobie, że otwarte
zanegowanie i lekceważenie stanowiska Stolicy Apostolskiej w kwestii
zapłodnienia in vitro także nie skłoniło choćby kardynała Stanisława Dziwisza
do odwołania tuż przed wyborami swojego spotkania z Komorowskim.
Zostało to zresztą przedstawione i odebrane powszechnie jako poparcie
metropolity krakowskiego dla ówczesnego marszałka Sejmu. Dziwnym
trafem z komunikatu Konferencji Episkopatu Polski zniknęły jakiekolwiek
wzmianki o odpowiedzialności moralnej i eklezjalnej polityków za
22 Jan Paweł II, Centesimus annus, par. 46. w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. I, Kraków 2006, s. 434.

stanowione prawo, choć wcześniej Rada Episkopatu ds. Rodziny podkreślała,
że politycy wspierający metodę in vitro nie mogą przystępować do Komunii23.
Miało to miejsce w czasie kampanii wyborczej i trudno nie odczytać tego
jako gestu w stronę Komorowskiego (z dwóch głównych pretendentów
do fotela prezydenckiego on od początku zdecydowanie opowiadał się za
metodą in vitro, podczas gdy Jarosław Kaczyński podpisał się pod projektem
Bolesława Piechy, zgodnym z nauczaniem Kościoła). Zaskakujące były również
wypowiedzi znanych i zaangażowanych duchownych, którzy przekonywali,
że popieranie przez polityków techniki in vitro nie stanowi żadnego problemu
moralnego.
To wszystko wydaje się tylko konsekwencją wcześniejszej decyzji
o wycofaniu się Kościoła hierarchicznego z walki o prawo i moralność
publiczną. Agendę w kwestiach kluczowych dla życia, rodziny i przyszłości
naszego kraju narzuca więc obecnie obyczajowa lewica, a hierarchia katolicka
co najwyżej reaguje na nią głosami oburzenia, które nie przekładają się na
konkretne działania: odmowę Komunii świętej dla polityków lekceważących
najistotniejsze elementy nauczania Kościoła (choćby w kwestii życia),
jasne przedstawienie własnej agendy spraw ważnych (w których obrona
życia, spójność rodziny czy walka z promocją dewiacji zajmowałyby takie
miejsce, jak wśród postępowców zajmuje zabijanie nienarodzonych czy
przyznawanie homoseksualistom uprawnień małżeńskich), a także późniejsze
egzekwowanie jej od kandydatów. I to nie w prywatnych rozmowach, ale
w publicznych wystąpieniach.
Takie działanie hierarchii wymaga jednak oparcia w wiernych. A tego
wyraźnie (i to nie od dziś) brakuje. Nasz katolicyzm, podobnie jak nasz
obyczajowy konserwatyzm, nie są realną podstawą naszych decyzji. Można
założyć, że niemała część wyborców Komorowskiego nie jest zwolennikami
odbierania rodzicom możliwości wychowywania własnych dzieci czy
przekazywania urzędnikom kontroli nad życiem rodzinnym. A jednak fakt,
że podpisał on ustawę, w niczym nie zmieniła ich głosu. Podobnie można
23 W komunikacie Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski można było przeczytać: „Duszpasterze
i Diecezjalni Doradcy Życia z niepokojem przyjęli wiadomość, że w Sejmie odrzucono poselski projekt „Contra
in vitro” bez możliwości dalszej nad nim dyskusji. Kościół od zawsze broni najsłabszych, a zwłaszcza całkowicie
bezbronnych, jakimi są dzieci poczęte. Należy pamiętać, że ci, którzy je zabijają, i ci, którzy czynnie uczestniczą
w zabijaniu, bądź ustanawiają prawa przeciwko życiu poczętemu, a takim jest życie dziecka w stanie embrionalnym, w ogromnym procencie niszczone w procedurze in vitro, stają w jawnej sprzeczności z nauczaniem Kościoła katolickiego i nie mogą przystępować do Komunii świętej, dopóki nie zmienią swojej postawy”. Ale już kilka
tygodni później Konferencja Episkopatu Polski napisała tylko: „Osoby stosujące procedurę in vitro i z niej korzystające są zagrożone popełnieniem ciężkiego grzechu zrywającego więź z Bogiem i osłabiającego jedność z Kościołem Chrystusowym. Taki zaś grzech sprawia samowykluczenie z Komunii eucharystycznej aż do czasu otrzymania przebaczenia w sakramencie pokuty i pojednania”. Trudno nie dostrzec różnicy.
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założyć, że większość wyborców byłego marszałka Sejmu deklaruje się jako
katolicy, ale to wcale nie skłania ich do kierowania się przy urnie zasadami
swojej wiary, która pozostaje na ten czas odłożona na bok... I nie skutkuje
w działaniach publicznych. A to oznacza, że hierarchia jest bezradna. Nie ma
bowiem broni, którą mogłaby zagrozić politykom, powołującym się na swój
katolicyzm, a zarazem w czynach otwarcie go negującym.
Hierarchia jednak sama się tej broni pozbawia przez brak jednoznacznego,
zdecydowanego stanowiska. Powoduje tym samym dezorientację wiernych,
którzy nie wiedzą, jak oceniać życie publiczne. Silna postawa hierarchii
sprawiłaby, że politycy zostaliby w końcu zmuszeni do poważnego
traktowania swojego zaangażowania religijnego, gdyby politycy depczący
naukę Kościoła (jak choćby Bronisław Komorowski w sprawie in vitro), zostali
pozbawieni prawa przystępowania do Komunii świętej. Gdyby nie mogli
się fotografować w kościele podczas wygłaszania przemówień – wówczas
być może przemyśleliby własne zachowanie. Celem takich działań, wbrew
pozorom, nie byłby jednak nacisk polityczny, ale troska o zbawienie wieczne
polityka.
Byłaby to przede wszystkim ochrona przed świętokradztwem. Nauczanie
Kościoła jest w tej kwestii jednoznaczne: polityk, który popiera metodę
in vitro, a więc uśmiercanie istnień ludzkich, przez sam ten fakt wyklucza
się ze wspólnoty eucharystycznej i nie ma prawa przystępowania do
Komunii świętej. Jeżeli Bronisław Komorowski przystępuje do niej, czyni to
w sposób niegodny, a więc jego czyn jest świętokradztwem (nawet jeśli jego
subiektywne przekonanie jest odmienne). Jeżeli duchowni wiedzą o tym,
a mimo to udzielają mu Komunii – przyzwalają na świętokradztwo. Tym
samym narażają wiernych na zgorszenie, a polityka na groźbę wiecznego
potępienia. Publiczne działanie na rzecz zabijania nienarodzonych wystawia
bowiem duszę na wieczne zatracenie. W takiej sytuacji zdecydowana postawa
Kościoła nie jest działalnością polityczną, lecz duszpasterską. Odmówienie
politykowi Komunii byłoby dla niego lekarstwem. Żeby jednak w ten sposób
stawiać sprawę, trzeba poważnie traktować swoją wiarę i mieć odwagę, by –
jak pisał św. Paweł do Tymoteusza – napominać w porę i nie w porę. █

Biskup Mediolanu dał wiernym
znak, że nie ma miejsca na
podwójną moralność i każdego,
nawet najpotężniejszego polityka,
obowiązują te same prawa. „Cesarz
jest w kościele, a nie ponad nim”,
wyjaśniał Ambroży.
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Maj, rok 390. Jesteśmy w Mediolanie, jednej z trzech ówczesnych - obok
Konstantynopola i Trewiru - stolic imperium. Biskup tego miasta Ambroży pisze
list do swojego przyjaciela, cesarza Teodozjusza. Imperator lubi chlubić się tym,
że jest obrońcą chrześcijaństwa. Przejdzie zresztą do historii jako ten, który
nakazał zniszczyć świątynię Zeusa w Olimpii, zakazał kultów pogańskich
i uczynił chrześcijaństwo religią państwową. Dziejopisom jest dobrze znany
za sprawą jeszcze jednego wydarzenia: w 390 roku podczas tłumienia
powstania w Salonikach rozkazał zabić 7000 greckich obywateli miasta.
Jego przyjaciel Ambroży zabronił mu wówczas uczestniczenia we Mszy
świętej. Biskup Mediolanu wysłał do imperatora list, w którym pisał:
„A może wstydzisz się, Cesarzu, uczynić to, co uczynił Dawid, prorocki król
i cielesny przodek naszego Pana, po tym, jak zgrzeszył. Nie piszę tego, by Cię
zawstydzić, lecz aby na przykładzie świętego króla dodać Ci odwagi do zmycia
haniebnej plamy z Twej cesarskiej godności. Zmyjesz ją przez serdeczne
ukorzenie się przed Bogiem. Z pewnością jestem Twoim dłużnikiem i obca
jest mi niewdzięczność, ale już teraz z bojaźnią mówię: nie odważę się złożyć
ofiary mszalnej, jeśli będziesz w niej uczestniczył. Skoro nie jest to możliwe
już po zabójstwie jednego niewinnego człowieka, to czyż można to czynić po
mordzie na tysiącach? Powiadam: Nie!”.
Gdy wiadomość o treści listu przedostała się na zewnątrz, ludzie struchleli.
W historii cesarstwa nikt jeszcze nie odważył się przemawiać w ten sposób do
imperatora – pana życia i śmierci wszystkich poddanych. Wystarczy przecież
jeden gest cesarza, by krnąbrny biskup znalazł się w więzieniu, izbie tortur
lub na miejscu straceń. Ambroży nie wahał się jednak ani przez moment. Nie
powstrzymywał go fakt, że był przyjacielem Teodozjusza i rzeczywiście wiele
mu zawdzięczał.
Dlaczego dzisiejszych biskupów nie stać na podobny gest, jaki uczynił
Ambroży? Dlaczego nie odmawiają przystępowania do Komunii świętej tym
politykom, którzy deklarują się jako katolicy, a popierają aborcję, eutanazję,
zapłodnienie in vitro czy eksperymenty na embrionach? Nie ryzykują przecież,
jak Ambroży, utratą wolności czy życia. Być może ryzykują, tak jak on, utratą
przyjaźni. Biskupa Mediolanu nie krępował jednak układ towarzyski, jaki
łączył go z cesarzem. Był wolny w swoich decyzjach.

Kronikarze notują, że chrześcijanie, gdy dowiedzieli się o liście Ambrożego,
bardzo umocnili się w wierze. Zrozumieli, że mają pasterza, który nie
kupczy swoją religią. Ich biskup dał im znak, że nie ma miejsca na podwójną
moralność i każdego, nawet najpotężniejszego polityka, obowiązują te same
prawa. „Cesarz jest w kościele, a nie ponad nim”, wyjaśniał Ambroży.
Jaki był finał tej sprawy? Teodozjusz ukorzył się, publicznie wyraził
skruchę i odbył pokutę. Gdy zmarł pięć lat później, mowę pogrzebową
wygłosił biskup Mediolanu. Powiedział wówczas: „Cesarz ten odrzucił od
siebie blask swej korony i publicznie żałował za swoje grzechy. Pośród łez
i wzdychania błagał w kościele o Boże przebaczenie. Bardzo miłowałem tego
męża”. Sam Ambroży zmarł dwa lata później. Dziś jest czczony jako święty
i pierwszy Doktor Kościoła w historii Zachodu.
Dlaczego dzisiaj nie ma tak wielu chrześcijańskich polityków i tak wielu
świętych biskupów? Być może dlatego, że brakuje tych, których stać na gest
świętego Ambrożego. █
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Pseudo-Dionizy Areopagita to tajemniczy autor z przełomu V i VI w., którego
prawdziwego imienia nie znamy. Jednak jego pisma wywarły olbrzymi wpływ
na kształtowanie się teologii i mistyki zarówno we wschodnim, jak i zachodnim
chrześcijaństwie.
Oparł on swoją teologię na greckim systemie filozoficznym – neoplatonizmie. Wzajemna
relacja myśli neoplatońskiej i chrześcijańskiej w pismach Pseudo-Dionizego stała się więc
zagadnieniem gruntownie analizowanym w literaturze przedmiotu.
Nowe spojrzenie na ten problem przedstawia Autor niniejszej książki, podejmując m.in.
próbę dokładniejszego zbadania fragmentów Corpus Dionysiacum pod względem obecności
w nich poglądów zarówno chrześcijańskich, jak i pogańskich.
Analiza ta ujawnia „chrześcijańską świadomość” Areopagity, która wyraża się nie tylko
we fragmentach jego dzieł polemizujących z myślą pogańską, ale także w samym przyjęciu
przezeń pseudonimu, odwołującego się do znanej z Dziejów Apostolskich postaci ateńczyka,
nawróconego na chrześcijaństwo po wysłuchaniu słynnej mowy św. Pawła wygłoszonej na
skale Aresa.
Bycie chrześcijaninem oznacza dla Pseudo-Dionizego bycie prawdziwym filozofem –
zatem jest on chrześcijaninem i dlatego właśnie jest platonikiem.
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Jacek Żalek (1973) polityk i prawnik, od 2007 roku poseł
Platformy Obywatelskiej. Należał do Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego, w 2001 roku był członkiem
Zarządu Głównego Stowarzyszenia KoLiber. W latach
1998-2006 zasiadał w radzie miejskiej Białegostoku,
najpierw z Akcji Wyborczej Solidarność, później Ligi
Polskich Rodzin. W 2006 roku został wybrany do sejmiku
wojewódzkiego województwa podlaskiego z listy Prawa
i Sprawiedliwości.
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Refundacja metody in vitro to bardzo
kontrowersyjna propozycja. Gdy w służbie
zdrowia brakuje pieniędzy, gdy licznym szpitalom
kończą się w połowie roku środki na podstawowe
świadczenia ratujące zdrowie, to refundowanie
tego typu zabiegów, które nie ratują życia
i zdrowia, nie jest dobrym pomysłem. Abstrahując
od moralnej strony samego zapłodnienia in
vitro, zwykła przyzwoitość podpowiada, że na
refundację in vitro nas absolutnie nie stać.

Rozmawia Stefan Sękowski

Jako jedyny poseł Platformy Obywatelskiej głosował Pan
przeciwko tzw. ustawie antyprzemocowej, a jako jeden
z dwóch posłów PO przeciwko odrzuceniu w pierwszym
czytaniu projektu ustawy Contra In Vitro. W porównaniu
do pańskich kolegów partyjnych wychodzi Pan na czarną
reakcję.
– Skrzydło konserwatywne buduje swoją siłę w Klubie Parlamentarnym
PO. Wielu posłów naszej partii to osoby głęboko wierzące, nie kryjące swojego
przywiązania do zasad wiary. Brakuje jednak czytelnego i konsekwentnego
przekazu tych przekonań przez konkretne projekty ustaw czy wyrażenie

jasnych postulatów. Jednak wyraźnie widać rosnącą świadomość tego,
że docenia się ich znaczenie i istotną rolę. Politycy muszą pamiętać, że
skuteczne działanie to zdolność umiejętnego zabiegania o realizację
swoich poglądów. Dopóki miały miejsce ważne wydarzenia podyktowane
kalendarzem wyborczym, dopóty próba wyartykułowania swoich oczekiwań
przez skrzydło konserwatywne mogła być odczytywana jako próba
instrumentalnej ingerencji w rozstrzygnięcia wewnątrzpartyjne. Myślę, że
teraz, kiedy Platforma zakończyła zwycięstwem wybory prezydenckie, jest
czas, by wyrazić swoje oczekiwania w stosunku do rozwiązań ustawowych,
szczególnie jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe.
To jednak nie ostatnie wybory, jakie czekają Platformę.
Poza tym tzw. ustawa antyprzemocowa nie była
specjalnie związana z kampanią wyborczą.
– Wywoływanie ostrego sporu wewnątrz klubu mogłoby rodzić podziały.
Podziały rodzą konflikt, a tego konfliktu nie można było wygrać, zatem
należało go unikać, oczywiście przy stanowczym zachowaniu różnicy zdań.
Teraz scena polityczna w Platformie zaczyna się ucierać, mamy nowe wybory
władz klubu i zachodzi potrzeba, by skrzydło konserwatywne wyraziło swoje
stanowisko. To prawda, że wcześniej nie wszyscy jednoznacznie wyrażali
swoje zdanie podczas głosowań. Część kolegów podzielających moją postawę
stoi na stanowisku, że obecnie powinien nastąpić moment, kiedy można
będzie realnie wpływać na polityczną rzeczywistość w klubie. Wcześniej
głosowanie byłoby jedynie manifestacją poglądów.
Chyba niezupełnie, bo skoro skrzydło konserwatywne
byłoby silne, to mogłoby mieć wpływ na odrzucenie tej
ewidentnie złej ustawy.
– Ale ono jest silne nie skalą wpływu na politykę partii, tylko swoją
liczebnością. Myślę, że nas, konserwatywnych posłów w PO, jest koło setki.
Pod apelem w obronie krzyża podpisało się ponad stu posłów Platformy.
Właśnie o liczebności mówię. Gdyby ta setka zagłosowała
przeciwko tzw. ustawie antyprzemocowej, to ten projekt
po prostu by przepadł.
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– Ale właśnie dlatego, że w klubie zdano sobie sprawę z tego, jak duże jest
niezadowolenie z tej ustawy, została ona w istotny sposób zmieniona przez
senat. Wykreślono na przykład niejednoznaczny zapis o zakazie stosowania
przemocy psychicznej. To był wynik działań posłów identyfikujących się
z nurtem konserwatywnym.
Sytuacja, w której połowa największego klubu
parlamentarnego potrafi wywalczyć tylko nieznaczne
poprawki senatu do zasadniczo złej i szkodliwej ustawy,
jest dla mnie niezrozumiała.
– Klubem rządzą żywioły, które są dużo silniejsze niż podziały wynikające
z różnic światopoglądowych. Przechodził on duży kryzys, ponieważ był
zdominowany przez przewodniczącego i prezydium klubu. To ono narzucało
swoją wolę, a jednocześnie nie odzwierciedlało siły poszczególnych nurtów
w Platformie. Zostało zorganizowane na zasadzie terytorialnej. Z reguły do
prezydium trafiali przewodniczący regionów albo osoby przez nich wskazane.
Obecnie z racji natłoku zadań jest tak, że gdy prezydium podejmuje decyzję,
to klub może zaproponowane rozwiązanie albo w całości przyjąć, albo
w całości odrzucić, co powoduje negatywne konsekwencje...
...dla kogo?
– Dla całej partii, ponieważ są to często projekty w intencji słuszne
i konieczne, ale zawierające wiele uchybień. Jeśli je odrzucimy, zostaniemy
posądzeni o indolencję. Ale jest lepsze rozwiązanie – klub przyjmuje taki
projekt, a potem zmienia go w sejmie. Oczywiście jeszcze lepiej byłoby,
gdyby odwrócić ten proces. Gdyby dyskusja odbywała się najpierw w klubie,
a potem trafiała do odzwierciedlającego wielonurtowość PO prezydium, które
doprecyzowuje projekt. Różnorodne poglądy znalazłyby wówczas pełniejsze
odbicie w projektach ustaw.
Ale Jacek Żalek zagłosował przeciwko złej ustawie
antyprzemocowej i nic mu się nie stało.
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– Nie dość, że nie podobała mi się ona ze
względów światopoglądowych, to także nie
odpowiada mi filozofia pełnej biurokratyzacji
państwa. Ustawa ta rozbudowuje administrację
publiczną, co z racji na cel regulacji z góry
skazuje ją na niepowodzenie. Problemu
przemocy domowej nie rozwiążemy kolejnymi
instytucjami, ale skutecznymi mechanizmami
budującymi rodzinę. Faktycznie, nie zostałem
ukarany za moje głosowanie. Ale żeby uniknąć
zarzutu o łamanie sumienia i głosowania pod
groźbą kary, należy znieść zasadę dyscypliny
klubowej poprzez przyjęcie powszechnie
akceptowanej klauzuli sumienia.
Taką decyzję podjęła koalicja
rządowa AWS-UW w 1997
roku. Już na początku kadencji
sejmu.
– Potrzeba takich postanowień to także
wynik obywatelskiego projektu, jakim jest PO.
W sprawach dotyczących sprawnego rządzenia
oczywiście dyscyplina jest często niezbędna, ale
zastosowanie tych samych reguł w ustalaniu
zasad dotyczących wrażliwości etycznej narusza
szereg innych ważnych norm.
Od ostatnich wyborów minęły
już jednak trzy lata. Obecny
klub będzie funkcjonował
jeszcze jedynie przez rok. Nie
za późno na zmiany?
– Polityka to długi proces. Można ją porównać
do wielkiego okrętu, galeonu na morzu, którego
bezwładność jest bardzo duża. Skutki przechyłu,
skrętu, odczuwa się z dużym opóźnieniem. Tak
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jest też w tym wypadku. Dopiero kolejny klub może
odczuć dobrodziejstwa zmian, jakie zachodzą obecnie
w Platformie. Aby posłowie konserwatywni nabrali
przekonania do własnej wartości i siły, też musiało
upłynąć trochę czasu.
Ale to przecież nikt inny, jak Jarosław
Gowin, przedstawiciel właśnie skrzydła
konserwatywnego w PO, dostał misję
napisania ustawy bioetycznej. Czy nie
był to wystarczający sygnał, że poglądy
tej części posłów są brane pod uwagę
przez władze Platformy?
– To było trochę za mało. Gdy doszła do tego
sprawa przywrócenia dnia wolnego w Święto Trzech
Króli i ustawy antyprzemocowej, musieli się ujawnić
niezadowoleni z decyzji władz klubu. Wtedy zauważyli,
że jest ich wielu i poczuli się potrzebni.
W jakim sensie wielu?
– Politycy PiS zdają sobie sprawę z tego, że
najistotniejszą grupę ich wyborców stanowią ludzie
przywiązani do tradycyjnie pojmowanej polskości i nauki
Kościoła. Zrozumiały jest zatem szacunek okazywany tym
przekonaniom swojego elektoratu, jednak nie zawsze
obserwujemy gotowość do przestrzegania zasad, na
których się opierają, i wytrwałego ich stosowania.
Po owocach ich poznacie. Klub
parlamentarny PiS w całości głosował
przeciw tzw. ustawie antyprzemocowej.
Jedynym wyjątkiem była Joanna Kluzik-Rostkowska. A w Platformie? Wszyscy
byli za. Tylko Pan przeciw.
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– Ale ta jedna ustawa, podobnie jak kwestia in vitro, nie definiuje
charakteru partii.
Oczywiście, podział na prawicę i lewicę zawiera
także wiele innych kryteriów, jak np. podejście do
gospodarki. Ale ja mówię teraz o kwestiach moralnych
i światopoglądowych, związanych z akceptacją prawa
naturalnego, szacunkiem dla nauczania Kościoła czy
wzmacnianiem pozycji rodziny w społeczeństwie.
– Ale PiS jest w tych kwestiach konserwatywny zazwyczaj w sferze
deklaracji. Każda ustawa, która przyczynia się do zwiększenia wydatków
z budżetu państwa, osłabia w skutkach rodzinę. Każdy „socjal” osłabia
rodzinę. W sferze tych działań PiS jest, niestety, często lewicowy. To nie
Szwadrony Sierocińców, czyli osławione zespoły interdyscyplinarne z ustawy
antyprzemocowej, ją osłabiają, bo one nie zachwieją silną rodziną, one
mogą być jedynie dokuczliwe. Rodzinie szkodzi sytuacja, w której rodzice,
a zwłaszcza ojciec, nie mogą zarobić na utrzymanie żony i dzieci. Ustawy
zwiększające wydatki socjalne z budżetu państwa trwale upośledzają
zdolność rodziców do tego, żeby utrzymywać rodzinę.
Ale to w tej dziedzinie, o której Pan mówi, to właśnie
PiS ma większe osiągnięcia niż PO. To przecież Prawo
i Sprawiedliwość w poprzedniej kadencji zniosło
de facto podatek spadkowy, obniżyło PIT i składkę
rentową, które teraz minister Rostowski z rządu PO
chce podwyższyć. To przecież Platforma Obywatelska,
wspólnie z Ligą Polskich Rodzin a przeciwko Prawu
i Sprawiedliwości, głosowała za wyższym becikowym.
PO nie cięła też specjalnie wydatków socjalnych
w ostatnich trzech latach.
– Akurat becikowe nie jest klasycznym przykładem „socjalu” z uwagi
na to, że nie wyrównuje, a jedynie równo rekompensuje. Oczywiście warto
zastanowić się nad skuteczniejszymi rozwiązaniami, jak np. odliczenia
podatkowe na kolejne dzieci. Przecież rodziny wielodzietne są mocno
obciążone podatkami, szczególnie rujnujący jest podatek VAT.
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W tej kwestii Platforma faktycznie głosowała w 2007
roku za odliczeniami od podatków za każde dziecko,
co było pomysłem Prawicy Rzeczpospolitej, a czemu
wówczas PiS się sprzeciwiał. Jednak teraz minister
Rostowski chce się i z tego wycofać, a przyznawanie
dotychczas równego becikowego dla wszystkich
różnicować wedle dochodów.
– Te plany ministerstwa finansów znam tylko z medialnych doniesień.
Owszem, mam zastrzeżenia do działań mojej partii w tym zakresie,
z pewnością mogłaby zrobić więcej w sprawie odbiurokratyzowania państwa
i obniżki podatków. To na pewno pomogłoby rodzinom – bogaci Polacy to
silna rodzina. A biedni i bezrobotni Polacy to rodzina biedna, na prostej
drodze do patologii. Gdy rodzic nie ma pieniędzy, by wyżywić rodzinę, to
zwykle kradnie albo pije. Dlatego nie wierzę w żadne programy socjalne,
które proponuje lewica. Ich skutkiem będzie osłabienie rodziny.

Tego
popros
zę

.
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Czy silniejsza frakcja konserwatywna w PO będzie
oznaczać możliwość zablokowania obietnicy wyborczej
Bronisława Komorowskiego, który obiecał wyborcom
refundację sztucznego zapłodnienia metodą in vitro?
– To bardzo kontrowersyjna propozycja. Gdy w służbie zdrowia brakuje
pieniędzy, gdy licznym szpitalom kończą się w połowie roku środki na
podstawowe świadczenia ratujące zdrowie, to refundowanie tego typu
zabiegów, które nie ratują życia i zdrowia, nie jest dobrym pomysłem.
Abstrahując od moralnej strony samego zapłodnienia in vitro, zwykła
przyzwoitość podpowiada, że na refundację in vitro nas absolutnie nie stać.
Czy znów tylko Pan zagłosuje przeciwko?
– Myślę, że nie. Trudno mi powiedzieć, na ile to był jedynie chwyt
wyborczy Bronisława Komorowskiego, ale ta deklaracja była moim zdaniem
zupełnie niepotrzebna. Niejednokrotnie prowokowała ona katolików do
jednoznacznego ustosunkowania się wobec kandydata PO. To podzieliło,
a nie połączyło Polaków. Z punktu widzenia skuteczności wyborczej należy
wspierać te pomysły, które łączą, a nie dzielą. Był to raczej gest obliczony na
pozyskanie wyborców lewicy.
Kto z posłów PO oprócz Pana może zagłosować
przeciwko refundacji metody in vitro?
– Personalnie?
Tak. Na kogo można liczyć? Kogo można jeszcze zaliczyć
do konserwatywnego skrzydła PO?
– Nie jestem upoważniony do składania deklaracji w cudzym imieniu, ale
jestem przekonany, że pomysł finansowania bardzo drogich, nie ratujących
życia i zdrowia zabiegów, nie spotkałby się z poparciem większości posłów
Platformy Obywatelskiej.
Do tej pory rozmawialiśmy o defensywnych zachowaniach
konserwatywnych posłów PO. Jeżeli jest was około setki,
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to kiedy możemy liczyć na ofensywne projekty tego
skrzydła, pomysły, które poparłaby cała Platforma?
– Mam nadzieję, że niebawem ujrzy światło dzienne projekt rozpatrywany
w komisji kodyfikacyjnej dotyczący przywrócenia dnia wolnego w Święto
Trzech Króli i likwidujący obowiązek zwracania przez pracodawcę
pracownikowi wolnego dnia za święto przypadające w sobotę. To archaiczny
przepis z okresu gospodarki nakazowo-rozdzielczej. Jeśli ten projekt nie
zostanie zablokowany, to będziemy świadkami sytuacji, w której niewielu
posłów PO będzie głosować przeciwko.
Niedawno przypadała druga rocznica zabicia dziecka
„Agaty” z Lublina. Czy posłowie PO poparliby zmianę
takiego kuriozum prawnego, jakim jest uznanie za
kwalifikację do aborcji każdego przypadku, w którym
ciąża wynika ze współżycia z osobą nieletnią?
– Istnieje taka możliwość. Tylko trzeba się liczyć z tym, że próba zmian
może rodzić reakcję drugiej strony. Politykom przypisuje się rolę sprawczą –
i faktycznie, mogą wiele zrobić w danej kadencji. Ale potem następuje kolejna
kadencja i jeśli nie mamy pewności, że zmiana, jaką przeprowadzamy, będzie
trwała, to lepiej nie porywać się na nią. Bo my teraz doprecyzujemy przepis
w sprawie aborcji, a w przyszłości okaże się, że zostanie to wykorzystane do
całkowitej liberalizacji ustawy.
Prawdę mówiąc, nie znam ani jednego przypadku,
w którym liberalizacja – cokolwiek to znaczy w przypadku
aborcji – wynikła z tego, że wcześniej zaostrzono przepisy
dotyczące zabijania dzieci nienarodzonych.
– To dlatego, że w Europie niestety jeszcze dominuje dążenie do
liberalizacji tego zapisu, czyli wprowadzania pełnej dowolności dokonywania
aborcji. Nie zabiega się dostatecznie o ochronę życia w wyniku zaostrzenia
przepisów zezwalających na zabijanie, więc też nie dąży się do liberalizacji
istniejących norm. Ale mając świadomość, jakie są obecnie tendencje, trzeba
podchodzić do sprawy bardzo uważnie i z zachowaniem roztropnej, w tym
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przypadku koniecznej ostrożności. Bardzo niefortunny był pomysł niektórych
polityków odnośnie do zaostrzenia regulacji aborcji. Gdy uchwalano ustawę
antyaborcyjną, dużo więcej osób zgadzało się na aborcję na życzenie niż
dziś. Dziś rośnie świadomość tego, że aborcja to po prostu zabójstwo
nienarodzonego człowieka. Dlatego warto poczekać i skutecznie przekonywać
do potrzeby chronienia praw dzieci nienarodzonych. Wtedy dopiero
społeczeństwo w naturalny sposób będzie oczekiwać zmian. Konserwatyzm
polega także na tym, że nie narzuca się w rewolucyjny sposób regulacji, które
wprowadza się siłą bez względu na trwałe skutki.
Na Zachodzie nikt nie przejmuje się tym, czy większość
jest za, czy przeciw aborcji. Lewica zmienia prawo, jak jej
pasuje, a to w konsekwencji zmienia także podejście ludzi
do aborcji. Zaczynają postrzegać ją jako prawo człowieka.
– Patrząc na to zjawisko, właściwe naszym czasom, oczyma wiary,
traktujemy je jako wyzwanie polegające na podjęciu trudu walki o prawo do
życia. Zadanie do apostolstwa zasad przez chrześcijan, a nie do apostolstwa
frustracji i zwątpienia. Nie możemy uchylać się od odpowiedzialności,
oglądając się na nieudolnych polityków.
W Hiszpanii manifestacje przeciwników aborcji i obrońców
rodziny przed ingerencją państwa gromadzą obecnie po
kilkaset tysięcy osób.
– Tak, tylko że Hiszpania poszła na tyle daleko, że aż dziw bierze, że
reakcja jest tak mała i tak późna. Gdyby polski rząd poszedł tak daleko
na lewo, jak premier Zapatero, to reakcja społeczna byłaby dużo bardziej
stanowcza i dużo szybsza. To kwestia budowania świadomości społecznej.
Uważam, że przywiązywanie nadmiernej wagi do prawodawstwa
pozytywnego, jako jedynie właściwej drogi do wprowadzenia norm
moralnych, nie znajduje uzasadnienia w etosie ewangelicznym. Dużo większe
skutki przynoszą obywatelskie akcje promujące wartości i postawy godne
naśladowania, które pokazują Polakom, kim w rzeczywistości są i jak powinni
godnie żyć. Jeszcze do niedawna opinia społeczna nie wiedziała, czym jest
aborcja. Wcześniej ten temat nie funkcjonował w świadomości publicznej.
Gdy ten problem stał się przedmiotem debaty politycznej, ludzie nie do
końca zdawali sobie sprawę z tego, czego ona dotyczy. Dopiero mozolna
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Kościół powinien zwracać wiernym
wyborcom uwagę na to, jakimi kryteriami
powinni się kierować przy urnie wyborczej,
a nie na kogo głosować.
praca stowarzyszeń, Kościoła, ludzi, którzy udowadniali, że to nie jest
zwykły zabieg, tylko okrutny mord, zaczęła przynosić owoce. Dziś stosunek
zwolenników i przeciwników aborcji to mniej więcej 50:50. Podobnie jest
z metodą in vitro – dziś ludzie myślą, że co prawda ta metoda nie ratuje życia,
ale daje osobom bezpłodnym możliwość posiadania dzieci. Mało kto zdaje
sobie sprawę z tego, że to „dawanie dzieci” jest obarczone ogromną ceną.
To wymaga procesu życzliwego i wytrwałego przekonywania. Narzucając
regulacje ogniskujące ostry spór, możemy przegrać batalię o powszechny
charakter i trwałość wartości w życiu publicznym.
Ale czy rzeczywiście ludzie pomyśleliby, że te regulacje
są im narzucone, obce ich poglądom? W Polsce nie ma
powszechnej walki przeciwko obowiązującej ustawie
antyaborcyjnej, to raczej kwestia krzykliwości feministek
i skrajnej lewicy.
– Chrześcijaństwo triumfowało nie dzięki temu, że je zadekretowano.
Zanim w wielu krajach zaczęło być religią uznawaną przez państwo,
rozprzestrzeniało się drogą nieformalną. Wiarę w Chrystusa przyjmowali
coraz ważniejsi dostojnicy, wiernych przybywało mimo prześladowań i wtedy
dopiero władze zauważyły, że jest to rzeczywistość społeczna, którą trzeba
traktować poważnie. Jeśli wartości moralne będzie się ugruntowywać,
przede wszystkim regulując je prawnie, zapewne powstanie ośrodek jawnie
zwalczający ich źródło i to on na zasadzie reakcji zacznie odgrywać coraz
większą rolę. W naszym kręgu cywilizacyjnym będzie to oznaczało atak
na zasady wiary katolickiej. Zapatero co prawda przypadkiem doszedł do
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wać?
Czy zapako
władzy w Hiszpanii, ale później nie miał nic innego do zaoferowania niż
negowanie wartości opartych na społecznym nauczaniu Kościoła. Jesteśmy
świadkami nieudolnej próby naśladowania tej drogi kariery politycznej przez
przywództwo SLD.
W Polsce lewica, wykorzystując silny spór o władzę pomiędzy PO i PiS,
może zacząć odbudowywać swoją pozycję i destrukcyjnie wpływać na
kształt naszej rzeczywistości politycznej. Musimy się liczyć z istniejącym
zagrożeniem poparcia lewicy przez jedną z uwikłanych we wzajemną walkę
partii. Już od dawna możemy obserwować zabiegi PiS, aby zorganizować
scenę polityczną w oparciu o oś podziału pomiędzy PiS i lewicę. Niestety, taka
kolej rzeczy w perspektywie wiąże się z oddaniem pola lewicy.
Jeśli chodzi o antykatolickość, którą od Zapatero chce
kopiować SLD, to antyklerykalne nastroje odezwały się
tuż po wyborach właśnie w Platformie. Janusz Palikot
zapowiedział, że będzie ścigał księży, którzy mieli złamać
ciszę wyborczą, nawołując rzekomo do głosowania
na Jarosława Kaczyńskiego. Sławomir Nowak, nie
przyporządkowywany do żadnego z nurtów w PO, także
stwierdził m.in., że „zaangażowanie kleru w kampanię
przeciw nam to istotny agregat sił, z którymi musieliśmy
się zmierzyć. Kościół popełnił duży błąd, przekraczając
granicę zaangażowania politycznego”.
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– Jeśli księża nawoływali do głosowania na tego lub innego kandydata,
to na pewno nie przysłużyło się to Kościołowi. Rolą synów Kościoła jest
prowadzenie wiernych do zbawienia, a polityka na pewno nie jest właściwą
drogą do wypełnienia tej misji. To oczywiście nie znaczy, że Kościół ma
milczeć w sprawach społecznie istotnych. Myślę, że jest w Polsce mocno
odczuwana potrzeba, wywiedziona z czasów komunizmu, kiedy Kościół
był jedyną znaczącą ostoją wolności, by księża angażowali się w ocenę
sytuacji politycznej. Pamięć o roli, jaką spełniał Kościół, oraz świadomość,
że trzydzieści lat temu takie było oczekiwanie całej Polski, prowokowała
księży do angażowania się w bieżący spór polityczny. Tylko że wówczas
miała miejsce walka o podstawowe prawa gwałcone przez reżim, nie
zaś bieżący spór polityczny. Dziś mamy inną sytuację i w plebiscycie
o zdobycie władzy Kościół nie powinien opowiadać się po którejś ze stron.
Tym bardziej że kampania wyborcza nie opierała się na akcentowaniu
różnic światopoglądowych. Właściwie to była kampania przede wszystkim
wizerunkowa. Obaj kandydaci są katolikami, obaj podkreślają przywiązanie do
tych samych wartości. Zgadzam się, że Bronisław Komorowski wypowiedział
się w bardzo nieszczęśliwy sposób na temat in vitro, co zniechęciło do
niego wielu katolików i uzasadniało postawę księży zabierających głos
w tej sprawie, bo jeśli ktoś głosi postulaty sprzeczne z nauką Kościoła,
a powołuje się na wierność jego zasadom moralnym, to nie może się dziwić
napiętnowaniu takiego postępowania. Kościół powinien zwracać wiernym
wyborcom uwagę na to, jakimi kryteriami powinni się kierować przy urnie
wyborczej, a nie na kogo głosować. Tak jak nie da się zastąpić sumienia
wiernych, tak też nie da się zastąpić odpowiedzialności obywatelskiej
Polaków. Proces tworzenia właściwych postaw wymaga zachowania
autorytetów, dlatego takie ważne jest, aby nie niweczyć go błędami, jakimi
obarczone jest angażowanie się w bieżący spór polityczny.
W USA biskupi często wypowiadają się w kwestiach, które
dotyczą nauki Kościoła, i zwracają się także do polityków.
Gdyby polscy hierarchowie kościelni zaczęli jednoznacznie
wskazywać politykom, jak powinni głosować, jeśli są
katolikami, czy Sławomir Nowak znów by się odezwał?
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– Może by się odezwały nieliczne, antyklerykalne głosy, ale czym innym
jest mówienie, jak powinien w kwestiach moralnych głosować polityk,
a czym innym jest agitowanie na rzecz konkretnego kandydata. Z drugiej
strony sprawa nie jest taka prosta, jak się wydaje. Ci katoliccy posłowie,
którzy głosowali przeciwko pierwszej ustawie antyaborcyjnej, ponieważ
nie spełniała ich wszystkich wymagań, de facto głosowali wspólnie
z postkomunistami za utrzymaniem całkowitej dobrowolności w tym zakresie.
Nie zawsze stuprocentowa pryncypialność jest dobra. Tak jest też z kwestią
in vitro. Obecnie ta metoda sztucznego zapłodnienia nie jest w żaden sposób
ograniczona. Jeśli nie można wprowadzić całkowitego jej zakazu, to lepiej
wybrać ograniczony zakaz niż obrażać się na świat i nie podejmować
ograniczonych, ale realnych działać.
Gdy Grzegorz Schetyna otworzy „zamrażarkę”
Komorowskiego i wycieknie z niej sprawa in vitro, to
który projekt przyjmie sejm?
– Nie wiem. Już po samej kampanii wyborczej widać, że jest to temat
niewygodny. Nawet PiS, powołujący się czasami na zdanie Kościoła, zdaje
sobie sprawę, że jest to trudny temat do rozstrzygnięcia. Partie niezależnie
od orientacji politycznej kierują się logiką zysku poparcia społecznego i za
wszelką cenę unikają konfliktu, który może powodować utratę zaufania
wyborców, a co za tym idzie – wpływać na ograniczenie zdolności do zdobycia
lub utrzymania władzy.
Wyglądało nawet na to, że Bronisław Komorowski
i Joanna Kluzik-Rostkowska byliby w stanie poprzeć
wersję ustawy autorstwa Joanny Senyszyn.
– Obecnie partie polityczne różnią się między sobą coraz mniej. Dziś
to nie różnice światopoglądowe wyznaczają oś sporu politycznego. Jasne
podziały na prawicę i lewicę straciły na znaczeniu. Stają się nieczytelne
nie tylko w przypadku obserwatorów sceny politycznej, ale coraz częściej,
o zgrozo, również dla samych polityków. Dziś także w PiS-ie znaleźlibyśmy
osoby, które mogłyby już rywalizować z Januszem Palikotem, kto jest
bardziej lewicowy.
Na przykład?
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– Nie chciałbym wymieniać nazwisk. Chodzi mi przede wszystkim
o młodych posłów, którzy niekoniecznie rozumieją znaczenie pewnych
postulatów, ale zdają sobie sprawę, jaki wpływ na poparcie ich wizerunku ma
to, że są ekstrawaganckie.
Czy Bronisław Komorowski jest prezydentem
konserwatywnego skrzydła PO?
– Nie zaliczyłbym go do konserwatywnego skrzydła PO, jest raczej
politykiem umiarkowanym. Za to w życiu osobistym jest konserwatystą.
Nam nieco bliżej było do Radka Sikorskiego, ale, co ciekawe, po tym, jak
prawybory w PO wygrał Komorowski, to właśnie zwolennicy ministra spraw
zagranicznych najskuteczniej prowadzili kampanię obecnego prezydenta.
Wykonując pracę sztabową, a nie lansując się w cieniu kandydata.
Co więc w oczach konserwatysty przemawia na
rzecz Bronisława Komorowskiego a nie Jarosława
Kaczyńskiego?
– Program gospodarczo-społeczny Kaczyńskiego nie pozwala traktować go
jako polityka konserwatywnego. Jarosław Kaczyński bez przerwy podkreśla
rolę państwa w gospodarce, prezentuje całkowicie etatystyczną filozofię.
W debacie prezydenckiej to kandydat PiS-u narzucił wątki socjalne i związaną
z tym bogatą nomenklaturę. Wadą demokracji jest to, że wyborców zdobywa
się populizmem.
Dziękuję za rozmowę. █
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Kto jest podatny na polityczną manipulację
Autor Autorski

Racjonalny krytycyzm wobec autorytetów
nie powinien nas opuszczać nawet wtedy,
gdy wypowiadają się one w granicach
swoich kompetencji, a cóż dopiero, gdy
mądrzą się w dziedzinach, w których są
ignorantami.

Niedostatecznie wyraźne zwycięstwo Bronisława Komorowskiego
w wyborach prezydenckich postawiło „autorytety moralne” III RP w stan
alarmowy, ponieważ okazało się, że blisko połowa obywateli ma za nic ich
pouczenia. Zaniepokojony Andrzej Wajda w wywiadzie dla „La Repubblica”
stwierdził, że „Kaczyński pozostaje niebezpieczny”, bo

„łatwo manipulować ludźmi mało wykształconymi”.
Z charakterystycznym dla reprezentanta salonu taktem i tolerancją
odniósł się w ten sposób do 47 proc. wyborców (ok. 8 milionów ludzi), którzy
zagłosowali na „niewłaściwego” kandydata. Za słowami tymi kryje się
argumentacja, że „mamy rację, bo jesteśmy (lepiej) wykształceni”.
Gdybym był złośliwy, mógłbym w tym miejscu popastwić się nad
„profesurą” Władysława Bartoszewskiego czy „magisterium” Tadeusza
Mazowieckiego, ale zostawię uszczypliwości na boku i skupię się na
merytorycznej zawartości wypowiedzi Andrzeja Wajdy, który zdaje się
zapominać o dorobku własnych mentorów. W końcu to nie kto inny, ale
Czesław Miłosz był autorem Zniewolonego umysłu – jednej z najważniejszych
książek ukazujących przykłady intelektualnych i moralnych porażek
współczesnych intelektualistów. Historia ostatnich dziesięcioleci nie raz
pokazała, że owi intelektualiści, obracający się w świecie abstrakcyjnych idei,
bywają na manipulację podatni w stopniu co najmniej takim samym, o ile nie
większym, niż tzw. zwyczajni ludzie, którzy z natury rzeczy zwróceni są ku
przyziemnej rzeczywistości i kierują się zdrowym rozsądkiem.
Sromotne porażki, a nawet haniebne klęski intelektualistów nie są zbyt
chętnie i często przypominane. W końcu przywoływanie kompromitujących
wątków w życiorysach autorytetów mogłoby się stać podstawą do
zakwestionowania ich statusu intelektualnego i moralnego. Jest to widoczne
zwłaszcza w Polsce, gdzie znacząca część naszej inteligencji żywi do owych
„przewodników stada” bezkrytyczne zaufanie.
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Paradoks polskiego inteligenta często polega na tym, że z jednej strony
uznaje się on za ucznia Gombrowicza, wyśmiewającego tych, którzy
deklarują, iż „Juliusz Słowacki wielkim poetą był”, z drugiej zaś strony
bezwiednie, mechanicznie, bez cienia własnej refleksji powtarza kolektywne
zaklęcia w rodzaju „Andrzej Wajda wielkim autorytetem jest”. Warto jednak
pamiętać, że nawet najwspanialsze osiągnięcia artystyczne nie gwarantują
słuszności wyborów moralnych czy intelektualnych, a także nie stanowią
skutecznej zapory przed manipulacją. Ta konstatacja dotyczy nie tylko
naszego polskiego zaścianka, lecz także światowych areopagów. I jest trafna
nie tylko wobec sfer artystyczno-literackich, lecz także wobec przedstawicieli
nauk empirycznych – w końcu

„paraliż postępowy także ścisłe trafiał głowy”.
„Łatwo manipulować ludźmi mało wykształconymi”, powiedział Andrzej
Wajda. Jaskrawym zaprzeczeniem tej tezy, wręcz wzorcowym przykładem
umysłu zmanipulowanego propagandą jest... Albert Einstein. Trudno zarzucać
niedostatki w wykształceniu twórcy ogólnej i szczególnej teorii względności,
uważanego za jednego z największych fizyków w historii ludzkości. Jednak to
właśnie on nie raz firmował propagandowe akcje podejmowane na Zachodzie
przez Związek Sowiecki. W 1923 roku był jednym z sygnatariuszy apelu „Ręce
precz od Rosji Sowieckiej!”, równocześnie zostając członkiem stowarzyszenia
Przyjaciele Sowieckiej Rosji i uczestnicząc w konferencjach promujących
politykę bolszewików. Był jedną z kukiełek w spektaklu reżyserowanym przez
czołowego sowieckiego propagandystę na Zachodzie, niemieckiego komunistę
Willy’ego Münzenberga.
A przecież państwo bolszewickie dało się już wtedy poznać jako
kraj zbrodni i obozów koncentracyjnych, gdzie w ramach rewolucyjnej
socjotechniki na masową skalę głodzono swoich obywateli. Rzekome państwo
robotników i chłopów, państwo rad robotniczych i żołnierskich, topiło we
krwi sprzeciwiające się władzy bolszewickiej powstania robotników, żołnierzy
i chłopów domagających się podstawowych wolności. Świadomie bądź nie
Albert Einstein tę politykę popierał.
Tego rodzaju polityczna naiwność czy ignorancja to nie przypadłość
samego tylko Einsteina. Dotykała ona także inne wielkie umysły ścisłe, co
obrazuje doskonale historia z 1949 roku. Cztery lata po zrzuceniu pierwszych
bomb atomowych w administracji amerykańskiej stanęła na porządku kwestia
Kto jest podatny na polityczną manipulację

budowy nowej, silniejszej bomby zwanej termojądrową, wodorową lub po
prostu bombą H. Nie pamiętającym lekcji z fizyki przypomnę, że owa bomba,
bazująca na fuzji (połączeniu) jąder izotopów wodoru – deuteru i trytu miała
mieć (co w pełni potwierdziła praktyka) energię około tysiąc razy większą od
klasycznej bomby atomowej (bomby A), bazującej na rozpadzie jądra uranu
lub innych cięższych od niego pierwiastków (tzw. transuranowców).
Prezydent Harry Truman, od którego zależała decyzja w tej kwestii,
zwrócił się do Generalnego Komitetu Doradczego (GAC) przy Komisji Energii
Atomowej (AEC) o opinię w kwestii ewentualnego rozpoczęcia prac nad super
bombą. Na czele komitetu stał Robert Oppenheimer, dyrektor laboratorium
w Los Alamos, w którym kilka lat wcześniej pod jego kierownictwem
skonstruowano pierwsze bomby A (tzw. projekt Manhattan), a w jego składzie
zasiadało wielu innych wybitnych fizyków.
Datowany na 30 września 1949 roku raport Generalnego Komitetu
Doradczego stwierdzał, że żaden z członków tego gremium nie chciał poprzeć
propozycji budowy super bomby. Wszyscy fizycy wyrażali obawy, czy projekt
w ogóle jest wykonalny, choć nie wykluczali, że zdecydowane działania mogą
doprowadzić do powstania broni w ciągu pięciu lat (jak się później okazało,
na wyprodukowanie bomby wystarczyły trzy lata). Sześciu fizyków (w tym
Robert Oppenheimer) postanowiło jednak wykroczyć poza swoje zawodowe
kompetencje i uzupełniło raport GAC aneksem, w którym napisali m.in:
„Zapytano nas, czy powinniśmy natychmiast przystąpić do intensywnych
prac mających na celu wyprodukowanie broni 1000 razy efektywniejszej od
obecnej bomby atomowej. Stanowczo odradzamy podjęcie takich działań. We
wstrzymaniu się od prac nad opracowaniem super bomby widzimy unikalną
okazję dania przykładu ograniczenia wojny totalnej”.
Dwóch innych członków komitetu – Enrico Fermi (twórca pierwszego
reaktora jądrowego, noblista z 1938 roku) oraz Isidor Isaac Rabi (twórca
spektroskopii NMR, noblista z 1944 roku) – przedstawiło osobny list ze śmiałą
propozycją: „Prezydent Stanów Zjednoczonych powinien ogłosić opinii
publicznej USA i świata, że z fundamentalnych względów etycznych uważamy
za głęboko niesłuszne przystępowanie do takiego programu. Uważamy za
właściwe, by zwrócić się do wszystkich narodów świata z wezwaniem do
wspólnego zobowiązania, że nie będą opracowywać i konstruować takiej
bomby”.
Przypomnijmy, że najważniejszym, a przez najbliższych kilka lat jedynym
faktycznym adresatem takiego apelu byłby Józef Stalin – okrutny i przebiegły,
nie liczący się z żadnymi zobowiązaniami dyktator, największy (obok Mao Tse
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Tunga) zbrodniarz w historii ludzkości. Genialni fizycy postanowili z pełną
ufnością złożyć w jego ręce losy ludzkości.
Po owych negatywnych rekomendacjach swojego komitetu doradczego
Komisja Energii Atomowej również sprzeciwiła się projektowi stosunkiem
głosów 3:2. W prezydenckiej administracji było niewiele lepiej: sekretarze
stanu i obrony nie mogli uzgodnić wspólnego stanowiska. Jedynie szefowie
sztabów jednogłośnie poparli rozpoczęcie prac nad budową bomby H, ale –
jakby powiedzieli postępowi intelektualiści – prymitywni wojskowi zawsze
chcą mieć więcej śmiercionośnych zabawek. Co jednak postanowił zrobić
w takiej sytuacji prezydent Truman?
Kto jest podatny na polityczną manipulację

31 stycznia 1950 roku stawili się u niego w Białym Domu sekretarze stanu
i obrony, przygotowani, by przedstawić mu swe rozbieżne stanowiska, jednak
Truman nawet nie chciał ich wysłuchać i uciął dyskusję krótkim:

„Na co, do cholery, czekamy? Zabierajmy się za to”.
Tym dwóm zdaniom (What the hell are we waiting for? Let’s get on with it.)
zawdzięczamy być może to, że żyjemy, albo to, że żyjemy w świecie,
w którym da się jakoś żyć, co stało się jasne, gdy po kilkudziesięciu latach
dowiedzieliśmy się, co w tym samym czasie robiła strona sowiecka. Już
w czerwcu 1948 roku (ponad rok przed raportem GAC) powstała grupa do
spraw bomby termojądrowej pod przewodnictwem Igora Tamma, zaś w maju
1949 roku (pięć miesięcy przed raportem GAC) sowiecka Rada Ministrów
zatwierdziła formalny program budowy bomby H.
Przyjęcie propozycji wysuniętej przez genialnych fizyków oznaczałoby
jednostronne wyrzeczenie się najpotężniejszego środka, który mógł stać się
narzędziem ataku lub szantażu w rękach Sowietów. Dzięki prezydentowi
Trumanowi przez dziesiątki lat był on (i wciąż jest) najpotężniejszym
narzędziem odstraszania w arsenałach USA i innych krajów wolnego świata.
Żadnych wątpliwości na temat pomysłu fizyków zza oceanu nie pozostawił
w swych pamiętnikach twórca sowieckiej bomby wodorowej Andriej
Sacharow: „Rezygnacja lub zawieszenie prac nad bombą termojądrową ze
strony USA byłyby postrzegane albo jako przebiegły, oszukańczy manewr, albo
jako dowód głupoty bądź słabości. W każdym z obu tych przypadków reakcja
sowiecka byłaby taka sama: uniknąć możliwej pułapki i wykorzystać głupotę
przeciwnika przy najbliższej nadarzającej się okazji”.
Zastosowanie się do rekomendacji GAC doprowadziłoby do sytuacji,
że uzbrojonemu w broń termojądrową i ogromną konwencjonalną armię
Związkowi Sowieckiemu USA i inne kraje wolnego świata mogłyby
przeciwstawić jedynie 1000 razy słabsze „zwykłe” bomby atomowe
i wielokrotnie słabszą armię konwencjonalną. (Co więcej, korzystając z tej
broni, Zachód byłby w znacznie większym stopniu ograniczony względami niż
ZSRS, który wdrażając swój program jądrowy, nie liczył się z zabójczymi dla
swych własnych obywateli skutkami prowadzonych niedbale badań, produkcji
i próbnych wybuchów jądrowych.)
Amerykańscy fizycy ulegli rozpowszechnianemu wśród postępowych
intelektualistów propagandowemu wizerunkowi Związku Sowieckiego, który
to agresywne, ekspansywne i zbrodnicze mocarstwo skutecznie przedstawiał
jako gołąbka pokoju. Tylko zdrowemu rozsądkowi prezydenta Trumana
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zawdzięczamy, że świat nie został wydany na pastwę ataku bądź szantażu
Stalina lub jego następców, wprawdzie mniej krwawych, ale – jak dziś wiemy
– jeszcze przez wiele lat szykujących plany ekspansji, by zgodnie ze słowami
Międzynarodówki „związek ich bratni ogarnął ludzki ród”.
Nie wiem, czy owi wybitni naukowcy, członkowie GAC, kiedykolwiek
się zreflektowali. Ci, których nazwiska wymieniłem, nie dożyli ujawnienia
informacji, które ukazały w pełnym świetle głupotę ich poczynań. Isidor
Isaac Rabi zmarł zapewne zadowolony z siebie, bo przypisuje mu się złośliwą
uwagę pod adresem twórcy amerykańskiej bomby H:

„Świat byłby lepszy bez jakiegoś Edwarda Tellera”.
Dziś moglibyśmy raczej powiedzieć, że możemy cieszyć się tym światem
dzięki Edwardowi Tellerowi, bo chwała Bogu, nie wszyscy byli takimi
politycznymi durniami, jak Isidor Isaak Rabi.
Na szczęście durniem nie był też Harry Truman – jedyny po 1897 roku
prezydent USA, który nie ukończył college’u. Prowadził sklep z pasmanterią,

Si vis pacem para bellum.
Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny.
a po jego bankructwie zajął się polityką. Jego zdrowy rozsądek, którym nie
jeden raz odznaczył się w swojej politycznej karierze, okazał się lepszą zaporą
przed propagandową manipulacją niż wykształcenie genialnych fizyków.
Okazuje się, że zbankrutowany, „niedokształcony” sprzedawca pasmanterii
miał więcej (politycznego) rozumu niż wspaniali naukowcy.
To spostrzeżenie warto zadedykować nie tyle Andrzejowi Wajdzie, ile
raczej tym wszystkim, którzy swych wyborów politycznych zamierzają
dokonywać, kierując się wskazówkami „wykształconych” autorytetów.
Opisana wyżej historia jest jednym z wielu przykładów politycznej
ignorancji osób kompetentnych w innej dziedzinie. Warto jednak dodać, że
skupione w Generalnym Komitecie Doradczym osobistości naukowe poniosły
również znamienną porażkę na polu stricte profesjonalnym, kiedy w drugiej
połowie lat czterdziestych XX wieku Ameryka zadawała sobie pytanie, czy
i kiedy Sowieci znajdą się w posiadaniu bomby atomowej.
Kto jest podatny na polityczną manipulację

W rosyjską bombę A nie chciał uwierzyć ówczesny sekretarz obrony
Johnson, zaś CIA przewidywała, że powstanie ona około 1953 roku. Dla
nas jednak najbardziej interesujący jest fakt, że działający tym razem
w dziedzinie swych kompetencji fizycy z GAC w grudniu 1947 roku
wyrazili „poważne wątpliwości, czy możliwe jest opracowanie techniki
i aparatury umożliwiającej wykrycie ewentualnych sowieckich prób z bronią
jądrową”. Na szczęście jednak młodzi naukowcy pracujący w działających
niezależnie laboratoriach lotnictwa i floty USA uważali inaczej, nie posłuchali
autorytetów z GAC i aparaturę taką skonstruowali.
29 sierpnia 1949 roku na poligonie w Kazachstanie przeprowadzono
eksplozję pierwszej sowieckiej bomby atomowej. Już 3 września wyposażony
w specjalistyczną aparaturę amerykański samolot meteorologiczny WB-29
zarejestrował skok ilości osadów radioaktywnych w powietrzu powyżej progu
alarmowego. W ciągu kilku dni analiza składu tych osadów ze względu na
zawartość w nich izotopów wykazała, że muszą one pochodzić z wybuchu
bomby, a nie ze źródeł naturalnych, np. wulkanów. Kilka dni później do
podobnych konkluzji doszli naukowcy z laboratorium floty USA, badając
osady zebrane w specjalnie skonstruowanych kolektorach opadów. Analizy
z dokładnością co do godziny wskazały czas eksplozji (o czym dowiedzieliśmy
się po latach, podobnie jak w przypadku opisywanej wcześniej bomby H).
Niemożliwa do opracowania aparatura sprawdziła się w 100 procentach.
Tak więc racjonalny krytycyzm wobec autorytetów nie powinien nas
opuszczać nawet wtedy, gdy wypowiadają się one w granicach swoich
kompetencji, a cóż dopiero, gdy mądrzą się w dziedzinach, w których są
ignorantami.

Postscriptum. Podziękowania
Opowieść o pomyłkach naukowców z GAC zawdzięczamy Thomasowi
Reedowi, który opisał ją w książce Nad otchłanią. Historia Zimnej Wojny
widziana od środka (At the Abyss: An Insider’s History of the Cold War). Jej
autor to bardzo ciekawa postać: żołnierz, inżynier-fizyk i polityk. Jako
żołnierz-ekspert techniczny w bazie Edwards w Kalifornii, zajmował się
m.in. rakietami balistycznymi. Pracując w laboratorium Lawrence Livermore
jako inżynier-fizyk, współprojektował bomby termojądrowe; przeprowadzał
symulacje komputerowe ich eksplozji i sprawdzał je następnie w praktyce.
Był szefem gubernatorskiej kampanii wyborczej republikanów na północną
Kalifornię. Jako urzędnik administracji Nixona, Forda i Cartera doszedł
do stanowiska sekretarza lotnictwa, czyli zastępcy ministra obrony ds.

lotnictwa. Wreszcie w administracji Ronalda Reagana pracował w zespole
opracowującym strategię wojny gospodarczej, która doprowadziła do
pokojowego upadku ZSRS. Był głównym autorem (ściślej: autorem draftu)
Dyrektywy Decyzyjnej Bezpieczeństwa Narodowego nr 32 (NSDD-32), w której
ową strategię po raz pierwszy sformułowano.
Reed nigdy nie uległ propagandowemu obrazowi Sowietów jako
gołębi pokoju. Nie słuchał amerykańskich postępowych autorytetów
wzywających do zaufania pokojowym intencjom ZSRS, odprężenia
i jednostronnego rozbrojenia jądrowego. Wbrew nim, podobnie Reagan
(którego współpracownikiem był, choć z przerwami, od początku jego kariery
politycznej) hołdował starej zdroworozsądkowej rzymskiej zasadzie si vis
pacem para bellum (jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny). O sobie i innych
„starych reaganowcach” pisał: „podzielaliśmy pogląd Reagana na Związek
Sowiecki jako bezprawną dyktaturę kierowaną przez zbirów i morderców”.
Nie oznaczało to, że był awanturnikiem i podżegaczem wojennym, choć
taką właśnie gębę niemal zawsze postępowi intelektualiści przyklejają
zwolennikom asertywnej i twardej polityki wobec „zbirów i morderców”. Po
rozpadzie ZSRS Reed współpracował z rosyjskimi naukowcami i inżynierami
nad zagospodarowaniem sowieckiego przemysłu i arsenału jądrowego, tak
by nie stanowił w przyszłości zagrożenia. Wymianie informacji, która wtedy
nastąpiła, zawdzięczamy przytoczoną wyżej wiedzę o sowieckim programie
jądrowym. Uzupełniają ją pamiętniki Andrieja Sacharowa, który zanim został
dysydentem był twórcą sowieckiej bomby wodorowej.
Thomas Reed robił to, co robił, bo nie słuchał postępowych autorytetów.
Ludziom takim jak on, zupełnie u nas nieznanym, zawdzięczamy to, że wolny
świat nie tylko nie uległ imperium zła, ale je pokonał. Nie nadajemy ulicom
w Polsce ich imion. Może powinniśmy. █
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Wojna polsko-hollywoodzka pod
rosyjską flagą
Rozmowa z prof. Mieczysławem Biskupskim

W 1939 roku w Polsce wciąż panowała
pańszczyzna chłopów, którym właściciele
wymierzali karę chłosty. Wojna obronna
z Niemcami trwała zaledwie kilka dni. Polskim
Państwem Podziemnym dowodzili Brytyjczycy.
Monte Cassino zdobyli Amerykanie.

Foto: archiwum Mieczysława Biskupskiego

Rozmawia Dominika Bieńkowska

Gdy jako dziecko oglądał Pan z rodziną filmy z okresu
II wojny światowej, uderzył Pana fałszywy i bardzo
negatywny obraz Polaków. Po latach postanowił zająć
się Pan tym tematem jako badacz, obejrzał ponad
sześćdziesiąt filmów z tamtych lat, przejrzał setki
dokumentów, listy filmowców, scenariusze. Efektem
tego jest książka, w której udowadnia Pan, że obraz
Polaków, a więc sojuszników USA, został w amerykańskiej

świadomości mocno wypaczony, a wizerunek ten był
kształtowany przede wszystkim przez kino. Dla polskich
kinomanów oglądanie amerykańskich filmów z czasów
II wojny światowej może być sporym zaskoczeniem.
Z nazistami walczą dzielni Sowieci, Anglicy i Amerykanie,
natomiast Polacy z reguły są nieobecni. Nie dowiemy
się niemal nic o pakcie Ribbentrop-Mołotow, o kampanii
wrześniowej, Powstaniu Warszawskim czy sukcesach
naszych lotników w bitwie o Anglię. W swej książce
stawia Pan tezę, że nasi rodacy celowo byli przedstawiani
w negatywnym świetle, by uszczęśliwić Związek Sowiecki
– potężnego sojusznika Amerykanów, bez którego nie
udałoby się wygrać wojny.
– Tylko trzy filmy z tamtego okresu koncentrują się przede wszystkim na
polskiej tematyce: To be or not to be („Być albo nie być”), In our time („Nasze
czasy”) i None shall escape („Nikt nie ucieknie”). Wiele innych dotyczyło jednak
spraw istotnych dla Polski, np. bitwy o Monte Cassino czy bitwy o Anglię.
Sporo obrazów w tamtym okresie pokazuje również życie Amerykanów
polskiego pochodzenia.
Generalnie jednak filmowy portret Polski i Polaków jest negatywny.
W Naszych czasach w Rzeczpospolitej w 1939 wciąż panuje pańszczyzna
chłopów, którym właściciele wymierzają karę chłosty. Polski rząd składa
się z zatwardziałych konserwatystów. Armia szarżuje kawalerią na
czołgi. Według filmu Być albo nie być, opowiadającego o trupie aktorów
w okupowanej Warszawie, wojna z Niemcami trwała zaledwie kilka dni.
Polskim Państwem Podziemnym dowodzą Brytyjczycy. W thrillerze Maska
Dimitriosa jedyna polska postać, Władysław Grodek, to szpieg i oszust. W Na
krawędzi ciemności, którego akcja toczy się w norweskiej wiosce, jedyną
osobą polskiego pochodzenia jest kobieta-włóczęga, kochanka obłąkanego
nazistowskiego oficera. W Misji w Moskwie, gloryfikującej stalinowską Rosję,
jedyny Polak to nieprzyjemny dyplomata, który sieje niezgodę między
aliantami. W Dlaczego walczymy polskie lotnictwo zostaje całkowicie
zniszczone w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia wojny, a nasza kawaleria
znów szarżuje na czołgi. Sowiecka inwazja 17 września 1939 roku nie miała
miejsca. Niemcy zatrzymali się na wschodzie nie z powodu paktu z Rosjanami,
ale dlatego, że nie chcieli rozjuszać ZSRS. W kilku filmach natomiast pakt
Ribbentrop-Mołotow jest przedstawiany jako konieczny dla Rosjan krok, by
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mieć czas na wzmocnienie swojej pozycji, żeby w przyszłości móc uderzyć na
Niemców z większą siłą. Podział Europy i korzyści z układu dla obu stron – to
temat tabu, nigdy nie poruszany w kinematografii.
Nikt nie zauważał sukcesów i ofiarności polskiej armii?
– W Historii G.I. Joe to Amerykanie, a nie Polacy zdobywają Monte Cassino.
Zarówno polski wkład w bitwę o Anglię, jak i polski Ruch Oporu były
prawie zupełnie pomijane. Powstanie w getcie, Powstanie Warszawskie, no
i oczywiście Katyń – to sprawy nieistniejące w świadomości Amerykanów,
ponieważ celowo były przemilczane w hollywoodzkiej kinematografii.
Kino zaś w tamtych czasach miało ogromną moc oddziaływania. Typowy
Amerykanin chodził to the movies przynajmniej raz w tygodniu i z oglądanych
filmów czerpał podstawową wiedzę o świecie. Nie było jeszcze telewizji,
książki miały mały wpływ na stan umysłu przeciętnego obywatela.
Pozostawały jeszcze radio i gazety, ale tak naprawdę nie zbadano do tej pory
zasięgu ich oddziaływania w tamtych czasach, a obecnie takie badania byłyby
bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe.
Czy również Amerykanów polskiego pochodzenia
pokazywano w czasie II wojny światowej negatywnie?
– „Polscy Amerykanie” to zazwyczaj bufoni, malkontenci lub osoby
wiecznie sprawiające problemy. W filmie Niszczyciel, opowiadającym
losy załogi amerykańskiej łodzi podwodnej, jedyny marynarz polskiego
pochodzenia staje przed sądem wojskowym oskarżony o niekompetencję.
W filmie Dwaj jankesi za granicą jedyny Polak to kompletny głupek. W Siłach
Powietrznych jedyny bohater polskiego pochodzenia zostaje wyrzucony
ze szkoły lotniczej, ma poważne problemy osobowościowe i musi zostać
unieszkodliwiony, gdyż zagraża życiu reszty załogi. W Akcji na Północnym
Atlantyku przedstawiony Polak nie ma żadnego poczucia obowiązku i musi
być zawstydzany przez Irlandczyka i Żyda, by wreszcie wykonał powierzone
mu zadanie. To tylko kilka z bardzo wielu przykładów.
Negatywny portret Polaków to dzieło hollywoodzkich
scenarzystów, reżyserów i producentów, którzy
Wojna polsko-hollywoodzka pod rosyjską flagą

w większości byli lewicowo nastawieni. Obraz taki
odpowiadał zresztą administracji Franklina Delano
Roosevelta, którą elity Hollywood wspierały.
– Wielu hollywoodzkich scenarzystów należało w tamtych czasach do
partii komunistycznej. Starali się oni za wszelką cenę przedstawić Związek
Sowiecki w pozytywnym świetle. Dlatego takie kwestie, jak napaść na
Rzeczpospolitą w 1939 roku czy brutalna okupacja wschodniej Polski, nie
mogły być poruszane. Należało Polaków przedstawiać w złym świetle albo
najlepiej ich ignorować.
Wielu producentów filmowych żydowskiego pochodzenia, tacy jak
pochodzący z polskiego Mazowsza bracia Warner (słynna wytwórnia Warner
Bros) czy właściciele Metro Goldwyn Meyer, kojarzyli swoją dawną ojczyznę
z antysemityzmem i dyskryminacją. Zazwyczaj skrzętnie przy tym ukrywali
swoje pochodzenie. Polska sprzed 1939 roku była więc pokazywana w ich
filmach jako kraj głęboko reakcyjny, konserwatywny, zacofany i dowodzony
przez proniemiecki, niekompetentny rząd. Po wojnie powinna się ona
odrodzić na zupełnie nowych zasadach. Polskie wojsko nie miało pojęcia, co
robi i walczyło nieudolnie. Polski Ruch Oporu nie istniał.
Skąd filmowcy czerpali wiedzę o naszym kraju? Czy
korzystali z porad konsultantów?
– Reprezentanci polskiego rządu nie bywali zapraszani do konsultacji
filmów. Inaczej rzecz się miała z przedstawicielami sowieckiego rządu. Na
ich opinii dotyczących takich obrazów, jak Mission to Moscow, bardzo zależało
hollywoodzkim twórcom. Co prawda do filmu Nikt nie ucieknie faktycznie
zaangażowano polskiego konsultanta, ale to była rzadkość. Wynikało to
jednak z tego, że ekipa, która kręciła scenę na zainscenizowanych ulicach
Warszawy, przyznała, że nie ma pojęcia, jak wyglądają Polacy.
A jak wyglądał obraz polskich emigrantów w USA przed
wybuchem II wojny światowej?
– Polacy przybyli do USA dość późno, w tzw. drugiej grupie imigrantów.
Nie wytworzył się jakiś szczególny typ Polaka w tym sensie, w jakim
mówimy o typowych Irlandczykach, Żydach czy Włochach. Typowy Rosjanin
przedstawiany w filmach był to człowiek towarzyski, cokolwiek nieokrzesany,
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o wielkim sercu. W latach trzydziestych nakręcono dwa obrazy pokazujące
stalinowską Rosję: Ninoczkę i Towarzysza X. Oba traktowały totalitarny
reżim z przymrużeniem oka. Polska społeczność w Ameryce została
sportretowana w dwóch filmach z 1935 roku: Piekło na ziemi, w którym
Polak jest kompletnym kretynem, oraz Wesele, w którym polscy emigranci
w Connecticut to dzikusy najeżdżające cywilizowany kraj.
W czasie wojny w amerykańskim kinie szerzyła się
anglofilia, frankofilia (pomimo utworzenia we Francji
rządu Vichy), a nawet czechofilia. W słynnej Casablance
jednym z bohaterów jest Victor Laszlo – odważny
przywódca czechosłowackiego Ruchu Oporu...
– Czesi cieszyli się faktycznie znaczną popularnością, prawdopodobnie
z racji dobrej współpracy ze Związkiem Sowieckim. Pozytywnymi bohaterami
kilku wojennych filmów byli Norwegowie, co może się wydawać dość dziwne.
Ale to nie przypadek. O tych krajach można było opowiadać pozytywnie, bo
Wojna polsko-hollywoodzka pod rosyjską flagą

nie wchodziło się na pole minowe sowieckiej okupacji, jakie rozciągało się
w Polsce.
Podczas pokazu jednego z filmów wojennych dla
amerykańskich kombatantów doświadczył Pan na własnej
skórze, że lepiej nie dociekać prawdy. Weteran polskiego
pochodzenia był oburzony insynuacjami, że jego ulubiona
fabuła mogłaby pokazywać zafałszowany obraz jego
rodaków.
– Druga wojna światowa jest w umysłach Amerykanów ostatnią „czystą”
wojną, pozbawioną kontrowersji, z klarownym podziałem na dobrych i złych.
Dlatego poczucie, że wierny sojusznik był odsuwany na bok, że jego historią
i współczesnością manipulowano, bo tak było wygodniej, nie mieści się
w świadomości amerykańskiego społeczeństwa.
Jak w czasach wojny polska mniejszość w USA reagowała
na tego rodzaju filmy?
– Polonia protestowała przeciwko obrazom takim, jak Na krawędzi
ciemności czy Nasze czasy. Studio Warner Bros początkowo się tym przejęło,
potem jednak zdecydowało, że takie protesty nie mają większego znaczenia
i nie wpłynęły one na dystrybucję filmów. Polonia nie była w stanie przebić się
do szerokiej opinii publicznej.
Czy sytuacja zmieniła się, kiedy odkryto groby w Katyniu?
– Amerykanie oskarżali Polaków o to, że niszczą dobre stosunki
wewnątrzalianckie. Nikt nie oskarżał Sowietów, a polskie zabiegi w celu
wyjaśnienia mordu katyńskiego były wykorzystywane do krytyki
zaangażowania kraju w wojnę. Rząd amerykański znał prawdę, ale milczał na
ten temat.
Po wojnie sytuacja zmieniła się diametralnie. Związek
Sowiecki przestał być sojusznikiem Amerykanów, a stał
się wrogiem. Jak wówczas zaczęła być traktowana Polska?
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– Właściwie nie istniała. W najlepszym razie budziła współczucie jako
„uciśniony naród”. Dopiero Jan Paweł II, „Solidarność”, rola Polski w obaleniu
komunizmu, budowa stabilnej III Rzeczpospolitej, wstąpienie kraju do NATO,
pomoc w wojnie w Iraku i Afganistanie znacznie zwiększyły świadomość
i wiedzę o Polsce w USA. Nadal jednak np. polska pomoc militarna nie
przyciąga tak dużej uwagi, jak pomoc innych narodów. Poprawa relacji
z Izraelem oraz mądry i odważny sposób walki z antysemityzmem miały
silny wpływ na żydowską mniejszość w USA, a przez to również na samych
Amerykanów.
Jak amerykańska opinia publiczna zareagowała na
tragedię w Smoleńsku?
– Prasa amerykańska szeroko rozpisywała się na ten temat. Telewizja
poświęciła tragedii trochę mniejszą uwagę. Polonia, szczególnie ta niedawno
przybyła, była wstrząśnięta. Jedynym pozytywnym rezultatem tak strasznego
wydarzenia może być większe zjednoczenie się amerykańskiej Polonii
i zacieśnienie jej więzi z Polską.
Dziękuję za rozmowę. █
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Janusz Kotański
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Komuniści
nikogo
nie wyrzuciłem z pracy
a jeśli nawet
to po to
by pomóc mu stanąć na nogi
na nikogo
nie donosiłem
a jeśli nawet
to tak by nie szkodzić
nikogo
nie okradłem
a jeśli nawet
to na biednego nie trafiło
nikogo
nie zdradziłem
a jeśli nawet
to dla jego dobra
nikogo
nie torturowałem
a jeśli nawet
to tak by nie bolało
nikomu
nie złamałem życia
a jeśli nawet
to całkiem niechcący
nikogo
nie zabiłem
a jeśli nawet

krew wyschła
i łatwo
ją zmyć z linoleum
śmierć
w eukaliptusowym zagajniku
nad zimnym jasnym morzem
śmierć
w piwnicy bez okien
nad spokojną taflą jeziora
zostanie jednak
trup
co w ciemności świeci
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Zdjęcie z internetu
w chińskiej restauracji
wśród rozłożonych sztućców
na talerzu leży
pokrojone już na kawałki
ciało nienarodzonego dziecka
płaczę z bólu i wściekłości
szatanie morderco
twój jest ten świat
kopalnie rozpaczy
nie mają dna

Wiersze

Kościół
najskromniejszy
najbiedniejszy
w sutannie starej
ten jest moim
Kościół
godny
dostojny
klękający przed Panem
ten jest moim
Kościół
męczenników
nawróconych
/jak ja/
grzeszników
ten jest moim
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pod dębem starym
na polanie wielkiej
w ciszy wieczornej
chłopiec książkę czyta
nikt go nie woła
nic nie niepokoi
wiosna już w pełni
życie się otwiera
nad ciemnym morzem
na plaży ogromnej
wśród fal łomotu
mężczyzna zasypia
nic go nie budzi
nikt nie niepokoi
życie już w pełni
lato się zamyka

Wiersze

Pewnego dnia idąc pasać świnie, mały
Piotr znalazł szkatułkę z pieniędzmi.
Zaczął wówczas zastanawiać się, co za
to może sobie kupić, by poprawić swój
nędzny los. Im dłużej jednak o tym myślał,
tym bardziej stawało się dla niego jasne, że
będzie to tylko spełnienie jakiejś krótkiej
życiowej zachcianki.

Piotr Damian –
święty, który
znalazł skarb
GRZEGORZ KOTŁOWSKI

Piotr Damian – święty, który znalazł skarb
Autor Autorski

Święty Piotr Damian, kardynał i Doktor Kościoła, urodził się w roku 1007.
Pochodził z ubogiej rodziny i był najmłodszym z kilkorga rodzeństwa. Przed
jego urodzeniem jeden ze starszych braci zaczął narzekać, że z powodu
biedy i liczebności rodzinie grozi widmo śmierci z głodu. Wypominał
rodzicom, że choć sytuacja finansowa jest zła, a dziedzictwo małe, dogadzają
sobie tłumem dzieciaków. Presja najbliższej rodziny była tak wielka, że
matka, która znajdowała się w stanie szoku poporodowego, zdecydowała
się odstawić noworodka od piersi, zamiast go karmić, żeby nie przeżyło.
Dziecko uratowała znajoma rodziny, gospodyni księdza, która zjawiła się
wkrótce po połogu i przekonała zagubioną kobietę, iż tak nie postępują matki
chrześcijańskie. To spowodowało, że matka zaczęła karmić syna. Był to jeden
z wielu przypadków, gdy przeznaczone na śmierć dziecko (nienarodzone lub
nowo narodzone) okazywało się później jednostką wybitną i zasłużoną dla
ludzkości.
Gdy Piotr był małym chłopcem, zmarli mu rodzice i opiekę nad nim przejął
jeden z braci – najprawdopodobniej ten, który wcześniej sprzeciwiał się jego
narodzinom. Decyzja ta nie była jednak spowodowana odpowiedzialnością
czy chęcią naprawienia wcześniejszych przewin, lecz raczej wyrachowaniem,
bowiem brat i jego kobieta traktowali malca po macoszemu, uważali go za
sługę użytecznego do pasania świń, bitego, niedożywionego i źle ubranego
(chodził boso, w starych łachmanach).
Pewnego dnia idąc pasać świnie, mały Piotr znalazł szkatułkę z pieniędzmi.
Zaczął wówczas zastanawiać się, co za to może sobie kupić, by poprawić
swój nędzny los. Im dłużej jednak o tym myślał, tym bardziej stawało się dla
niego jasne, że będzie to tylko spełnienie jakiejś krótkiej życiowej zachcianki,
która skończy się tak szybko, jak skończą się pieniądze. Chłopiec zaczął zatem
zastanawiać się, jak te znalezione pieniądze przeznaczyć na coś ważniejszego
i tak doszedł do wniosku, iż najodpowiedniejsze będzie zamówienie Mszy

świętej za duszę jego zmarłego ojca. Był to heroiczny czyn młodej osoby,
znajdującej się na dodatek w tak opłakanym położeniu. Czyn ten nie pozostał
jednakże bez odzewu z Nieba. Niedługo potem inny ze starszych braci Piotra,
który był kapłanem w Rawennie, zainteresował się losem chłopca i sprowadził
go do siebie, a następnie sfinansował jego naukę i studia. Po wszystkich
przejściach, jakich wcześniej doświadczył, Piotr obdarzył starszego brata, od
którego doznał tyle dobroci, niemal synowskimi uczuciami i przywiązaniem.
Na znak tego przyjął jego imię jako swoje drugie imię i odtąd zwał się Piotrem
Damianem.
Piotr Damian okazał się też bardzo zdolnym studentem. Szybko ujawniły
się wszelkie jego duchowe i umysłowe talenty oraz zdolności. Z czasem
jednak świeckie studia zaczęły zniechęcać go, a jego umysł coraz częściej
zwracał się w kierunku Spraw Bożych. Nie odpowiadała mu też tzw. atmosfera
studencka, której przeciwstawiał się ukrytymi, ale radykalnymi sposobami.
Pod szatami nosił bowiem włosiennicę, pościł, dużo się modlił i czuwał
w nocy, a młodzieńcze porywy ciała gasił i powściągał, np. wstając w nocy
i zanurzając się w zimnej wodzie rzeki. Rozdawał także jałmużny i karmił
biedaków. Te ćwiczenia również nie pozostały bez odpowiedzi.
Pewnego razu Piotr Damian spotykał dwu biednych eremitów z klasztoru
Krzyża Świętego w Fons-Avellana, którym zaproponował w formie wsparcia
srebrny kielich. Oni jednak grzecznie odmówili, chcąc pozostać wolnymi
duchowo od spraw tego świata i być nieobciążonymi w drodze; docenili
jednak pobożność i oddanie młodzieńca. Zdarzenie to poruszyło też
Piotra Damiana (być może przypominając mu jego czyn z dzieciństwa)
i spowodowało, iż niebawem przybył do wspomnianej pustelni mnichów,
przez których – po odbyciu 40-dniowych rekolekcji – został od razu
(ku swemu zdziwieniu) przyjęty do klasztoru. Wówczas jego gorliwość
w umartwieniach jeszcze bardziej wzrosła, tak że po jakimś czasie zaczął być
znany wśród mnichów z niezwykłej pobożności. Wkrótce wyznaczono mu
funkcję lektora, którą pełnił na prośbę innych duchownych także w różnych
klasztorach, prowadząc pobożne czytania dla mnichów (co stało się jedną
z przyczyn, iż później różne zgromadzenia eremickie, oparte na regule
benedyktyńskiej, uważały Piotra Damiana za swego współbrata). Później
został ekonomem, a po jakimś czasie przeorem klasztoru w Fonte-Avellana.
Będąc przeorem, dał się poznać jako rozsądny zarządca, a także założyciel
wielu nowych klasztorów, czy pustelni (co było kolejną przyczyną, iż później
różne wspólnoty również uważały Piotra Damiana za swego współbrata).
Także w miejscach, które miały już wcześniejszą tradycję pustelniczą,
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przyjmował i umieszczał nowych mnichów, oraz prowadził i nadzorował
wszystkie te wspólnoty, odwiedzając je bądź prowadząc duchowo poprzez
listy. Stał się tak znany, że z jego sposobów korzystały inne zgromadzenia
czy księża diecezjalni, którzy prosili go o porady dla siebie. Dlatego też
przedsięwzięte przez niego praktyki pokutne zostały szeroko rozpropagowane
i były obecne w wielu miejscach.
Z tego okresu jego licznych podróży, umacniających wiarę w założonych
przez siebie wspólnotach, pochodzi opowieść, która daje świadectwo
o świętości Piotra Damiana. Gdy tylko przybył zdrożony do jednego
z klasztorów, polecił posługującemu bratu, aby przyniósł mu wody ze
źródła dla ugaszenia pragnienia. Tamten pospiesznie wykonał polecenie.
Kiedy jednak Piotr Damian skosztował napoju, okazało się, iż jest to
najwyborniejsze wino; skarcił zatem brata za przekroczenie polecenia
i przyniesienie wina zamiast zwykłej wody. Ten jednak utrzymywał, iż
napój, który podał przełożonemu, został zaczerpnięty ze źródła. Wtedy Piotr
Damian podał mu do wypicia zawartość naczynia; brat zdziwił się niezwykle,
smakując rzeczywiście wino, ale dalej utrzymywał, iż zaczerpnął je ze źródła
z wodą. Jako że wokół zebrało się już wielu innych mnichów, nie dawano
wiary temu zdarzeniu i słowom brata, myśląc, że tak bardzo chciał usłużyć
ojcu Piotrowi Damianowi, iż przekroczył jego polecenie. Posłano zatem
innego zakonnika z takim samym zadaniem. Tamten poszedł, zaczerpnął
ze źródła całe naczynie i szybko powrócił, oddając je przełożonemu. I tym
razem jednak, bez żadnego domniemanego przekroczenia, okazało się, iż jest
to najlepsze wino. Wtedy mnisi zdali sobie sprawę, że jest to cud, i wszyscy
zaczęli wysławiać Boga, który dokonał go dla swojego sługi. Piotr Damian
rzucił się jednak z pokory na kolana i pod posłuszeństwem zobowiązał
wszystkich, aby dopóki on żyje, nikt, poza obecnymi, nie dowiedział się o tym
zdarzeniu.
Nasz bohater żywo interesował się również sprawami Kościoła, utrzymując
korespondencję z wieloma wpływowymi osobami duchownymi i pisząc
liczne, szeroko znane traktaty. Wszystkie jego dokonania sprawiły, że gdy
opat z Monte Cassino, który wcześniej wielokrotnie korzystał z porad Piotra
Damiana, został wybrany na papieża i przybrał imię Stefana X – natychmiast
zdecydował się na mianowanie pobożnego mnicha kardynałem.
Kiedy Piotr Damian dowiedział się o tej decyzji, wszelkimi sposobami
starał się uniknąć jej zrealizowania, tak iż w końcu sam papież musiał
Piotr Damian – święty, który znalazł skarb

mu zagrozić ekskomuniką w przypadku nieprzyjęcia godności. W takich
okolicznościach w roku 1057 Piotr Damian został konsekrowany na biskupa
Ostii i został kardynałem. Choć na początku przerażał go ogrom nowych
obowiązków, jednak bardzo szybko przystąpił do niezwykle sumiennego ich
wypełniania. Zaczął też pełnić liczne misje w służbie Kościoła, zwłaszcza
jako legat papieski wysyłany przez kolejnych papieży, by rozwiązywać spory
i zażegnywać konflikty. Właśnie po wypełnieniu jednej z takich misji, podczas
powrotu, zmarł na febrę 21 lutego 1072 roku niedaleko miasta Faenza.
W 1823 roku został ogłoszony świętym i Doktorem Kościoła przez papieża
Leona XII. █
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O rzeczach
ostatecznych

Tłumaczył: Grzegorz Kotłowski

O rzeczach ostatecznych i Antychryście
Autor Autorski
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i Antychryscie
Ludzki umysł ma taką naturę, że nie może
nie myśleć; bowiem albo ćwiczy się w sprawach
poważnych, albo napawa się sprawami ułudnymi;
a dopóki rozważa rzeczy pożyteczne, dopóty broni
się przed zagrożeniem wkradnięcia się pokus.
Św. Piotr Damian

Streszczenie: Najpierw ukazuje, że trudno jest mówić o rzeczach
ostatecznych; następnie, iż jest korzystnym rozważać je w odniesieniu do spraw
ludzkich; po trzecie rozprawia o panowaniu i śmierci Antychrysta; w końcu jest
mowa o piętnastu znakach, które według św. Hieronima poprzedzą dzień Sądu
Ostatecznego.
Umiłowanemu bratu Adamowi, Piotr grzesznik, mnich pokorny, w Panu
przesyła pozdrowienia.

Rozdział pierwszy
Trudno jest mówić o rzeczach ostatecznych
Iż mnie badasz, drogi bracie, o to, co było przed stworzeniem świata,
i co będzie ze światem po Sądzie Ostatecznym, a i o sam sąd także zręcznie
wypytujesz, zaiste rozsądnie i pobożnie czynisz. Zaciągasz mnie jednak
do rzeczy nieznanych i każesz poruszyć nauczaniem te, które jeszcze nie
są jawne. Pytasz wprost o to, czego nie znam, wymagasz, czego nie wiem.
Bowiem i Izajasz mówi: „Powiedzcie mi, co było, co jest i co będzie, a powiem,
że jesteście bogami” (Iz 41,23), chcąc oczywiście zaznaczyć, że nikt nie może
opowiedzieć, co było, zanim powstał świat, albo co będzie po nim. Rzeczą
jednak owocną jest pytać, nawet gdyby w ogóle nie można było danej sprawy
wyjaśnić. Otóż ludzki umysł ma taką naturę, że nie może nie myśleć; bowiem
albo ćwiczy się w sprawach poważnych, albo napawa się sprawami ułudnymi;
a dopóki rozważa rzeczy pożyteczne, dopóty broni się przed zagrożeniem
wkradnięcia się pokus. Ani przewrotność nie znajduje dogodnego miejsca
tam, gdzie umysł pożytecznymi rzeczami naciągnięty, prostym się trzyma,
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wraz z trzeźwo rozważaną poradą. Zatem wartościowym jest dziełem
i dość pożytecznym rozmyślać, jak krótki jest okres czasu przemijającego,
w porównaniu do tego, który trwa zawsze. Jeśli bowiem chcemy porównać ten
niezmierzony w swojej wielkości okres, w którym był Bóg przed powstaniem
tego świata, oraz ten, który po końcu tego świata będzie zawsze trwał, z tą
małą cząstką czasu, jaka jest od początku aż do skończenia świata, mniejsze
jest to porównanie, niż byś wrzucił garść wody do morza, albo niż byś
zamierzał porównać miarę łokcia z całą przestrzenią Ziemi. Zarówno bowiem
ogrom morza, jak i przestrzeń ziemi są ograniczone, tak samo jak i garść wody
i miara łokcia, chociaż tamte większe, te zaś są nieporównywalnie mniejsze.
Dlatego łatwiej jest porównywać rzeczy skończone ze skończonymi, niż te,
które mają kres, z tymi, które żadnym kresem nie mogą być zakończone.
Bowiem, że Bóg jest Alfą i Omegą, Początkiem i Końcem (Ap 22,13), i tak jak
bez początku istnieje zawsze, tak i końca mieć nie może. Uważa się natomiast,
że ten świat widzialny od początku jego stworzenia nie dokonał jeszcze
siedmiu tysięcy lat. A któż może wiedzieć, jak krótki jest okres czasu aż do
tego momentu, gdy Bóg przyjdzie osądzić świat? Jak więc można porównać
siedem, albo nawet dziesięć tysięcy lat z Nieskończonością Boskiej Natury,
Która nie może mieć ani początku, ani końca?

Rozdział drugi
O tym, jak pożyteczną rzeczą jest rozważanie rzeczy
ostatecznych
Gdy zatem te i tego rodzaju (sprawy) rozważamy czuwającą medytacją,
i gdy te po prostu roztrząsamy w rozumowaniu, nie mały postęp pozyskujemy
O rzeczach ostatecznych i Antychryście

naszym umysłem. Gdyż, gdy rozważa się sprawy wieczne, wyraźnie widać
jak godne pogardy są sprawy ziemskie. Gdy zatem umysł rozumny rozważa
takie (sprawy wieczne), dodaje także to, że samego siebie nie waży z czasem
przemijającym, lecz z tym, który trwa bez końca. Rozważa zatem siebie
jako takiej będącego natury, aby koniecznie napawał się albo trwałymi

Antychryst będzie panował trzy i pół roku,
a po zabiciu przez niego Enocha i Eliasza,
samego Antychrysta i olbrzymią część jego
członków (tj. zwolenników i armii) zabije
archanioł Michał.
nagrodami, albo był męczony cierpieniami wiecznymi. Tak więc rozważać
takie rzeczy bardzo dogłębnie, oraz z niepokojem strzec się na dzień sądu, nie
jest rzeczą bezowocną; w tym bowiem dniu, komu się raz dobrze powiedzie,
ten więcej nie upadnie, a kto się obróci w lewą stronę, nie powstanie na
przyszłość. Jeśli zaś pytasz o dzień sądu i o Antychrysta, przeczytaj księgę
św. Augustyna O państwie Bożym oraz Wykład świętego Hieronima do proroka
Daniela, a także Apokalipsę z jego komentarzami (czy: z komentarzami
do niej) – zwłaszcza tam możesz znaleźć wystarczającą ci wiedzę w tej
materii. Jak bowiem najpierw podaje Pismo św., a następnie przedłożony
komentarz, Antychryst będzie panował trzy i pół roku, a po zabiciu przez
niego Enocha i Eliasza, samego Antychrysta i olbrzymią część jego członków
(tj. zwolenników i armii) zabije archanioł Michał. Z czym nie jest sprzeczne
to, co zostało powiedziane przez Apostoła: „Pan Jezus zgładzi go tchnieniem
swoich ust i wniwecz obróci samym objawieniem swego przyjścia” (2Tes
2,8). Bowiem czy to przez Siebie, czy też poprzez anielską posługę Chrystus
go zniszczy – przewyższając go mocą i siłą – to czy tak, czy inaczej głównie
przez Niego zostanie zniszczony ten największy niegodziwiec. Zaiste, jak
doktorzy przekazują, Pan zniszczy go na Górze Oliwnej, w namiocie, na jego
tronie; dokładnie w tym miejscu, gdzie (wcześniej Sam Chrystus) na oczach
Apostołów wstąpił do nieba jako Zwycięzca. Stąd Izajasz mówi: „Zrzuci
w przepaść Pan na tej świętej górze twarzą w dół władcę ciemności, i tego,
który panował nad wszystkimi ludami” (Iz 25,7). O którym przez Daniela
zostało powiedziane: „Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu
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i wytracał świętych Najwyższego, będzie zamierzał zmienić czasy i Prawo,
a święci będą wydani w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu” (Dn
7,25). Stąd przyjmuje się, że Antychryst będzie panował trzy i pół roku. Czas
bowiem oznacza rok, czasy – dwa lata. Będzie zatem panował przez trzy
i pół roku, a potem zostanie zabity mieczem Boskiego gniewu, tak że zginie
zupełnie tyran, a także obali się wszelkie twory tego króla. Stąd znowuż
u Daniela: „Wtedy odbędzie się sąd i odbiorą mu władzę, by go zniszczyć
i zniweczyć doszczętnie. A panowanie i władzę, i wielkość królestw pod całym
niebem otrzyma lud święty Najwyższego. Królestwo jego będzie wiecznym
królestwem; będą Mu służyły wszystkie moce i będą mu uległe” (Dn 7,26-27).

Rozdział trzeci
O tym, ile minie dni od śmierci Antychrysta aż do przyjścia
Chrystusa Pana
Dalej po śmierci Antychrysta pozostanie czterdzieści pięć dni aż do
nadejścia Chrystusa, podczas których ustanie prześladowanie, a będzie wielki
pokój i spokojność, aby w okresie tego czasu wszyscy sprawiedliwi, jeśli
z jakiejś przyczyny prześladowań, zachwiali się, czynili pokutę, a słudzy diabła
pomarli w beztroskim próżniactwie i odrętwieniu. Jako w dniach Noego sadzili
i budowali, świętowali i zawierali małżeństwa, aż nagła zagłada nadeszła
na tych, którzy oddawali się zamiłowaniu bezwartościowej próżności (Mt
24,4-41; Łk 17,22-37). Jeśli zaś pytasz się, czy ten świat najpierw spłonie,
a potem nastąpi sąd, wyraźnie przez większych (myślicieli) rozstrzygnięcie
zostało określone, że najpierw nastąpi sąd, a pożar świata dopiero po nim.
Po przeprowadzonym sądzie, wybuchający nagle w powietrze ogień ogarnie
taką przestrzeń, jaką zajęła woda, gdy podnosiła się w czasie potopu. Ogień
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ten wypali ziemię i warstwę powietrza i tak oczyści wybranych. Lecz niemało
świadectw Pisma św. o dniu sądu zebraliśmy w liście, który napisaliśmy do
hrabiny Blanki; na ten temat (także) u wyjaśniających Słowo Boże znajduje
się tyle wypowiedzi, że w listowym skrócie nie sposób ich zebrać, dlatego też
kierujemy cię do ich niewyczerpanych strumieni i radzimy omijać wyschłe
kanały, a pić ze zdrojów Izraela (eufemizm oznaczający korzystanie z Pisma
św. i zatwierdzonych do niego komentarzy, a nie poszukiwanie „wiedzy”
pochodzącej z pokątnych źródeł).

Rozdział czwarty
Znaki poprzedzające dzień sądu, wyjęte z pism św. Hieronima
Uważamy, że nie jest zbyteczną rzeczą przekazać tutaj tego, czego
dowiedzieliśmy się od świętego Hieronima, o piętnastu znakach i tyluż
dniach, poprzedzających dzień sądu. Którym to słowom zaiste nie
przypisujemy ani powagi autorytetu, ani (z drugiej strony) nie zaprzeczamy
głębi wiary. Rzecz zatem tak doszła do nas, że w pisma (Hieronima) po prostu
się wmieszała, w taki sposób, że stała się mu znaną z kart (pism) starożytnego
ludu hebrajskiego, który także obawiał się Sądu Bożego.
I mówi, że taki ma być znak dnia pierwszego: wszystkie morza wzniosą się
na wysokość piętnastu łokci ponad najwyższe góry ziemi, i nie będą falowały,
lecz staną jak równy mur.
Znak dnia drugiego: wszystkie równiny zapadną się w największą
przepaść, tak że ledwo będą mogły być zauważone ludzkim wzrokiem.
Znak dnia trzeciego: wszystkie morza wrócą do poprzedniego stanu, jakby
na nowo zostały stworzone.
Znak dnia czwartego: wszystkie potwory i wszystko, co się porusza
w wodach morskich, zgromadzi się na powierzchni morza, śmiertelnie
walcząc, na przemian rycząc i skrzecząc, ludzie zaś nie będą wiedzieli, co

to zapowiada ani co o tym myśleć; lecz tylko Bóg będzie wiedział, dzięki
Któremu żyje wszystko to, co zrodzone.
Te pierwsze cztery znaki są morskie, a po nich następują trzy znaki
powietrzne.
Znak dnia piątego: wszelkie ptactwo podniebne zbierze się na polach,
każdy rodzaj w swoim porządku; ptaki te będą na przemian ćwierkały
i kwiliły, nie będą jadły ani piły, bojąc się nadejścia sądu.
Znak dnia szóstego: naprzeciw nieboskłonu na zachodzie powstaną
ogniste strumienie, biegnąc aż na wschód.
Znak dnia siódmego: gwiazdy krążące i nieruchome wyrzucą z siebie
ogniste warkocze, jakie się pokazują światu i jego mieszkańcom w postaci
komet.
Znak dnia ósmego: nastąpi tak wielkie trzęsienie ziemi, że żaden człowiek
nie będzie mógł ustać, ani żadne zwierzę, ale wszystko przewróci się na
ziemię.
Znak dnia dziewiątego: wszystkie kamienie, tak małe, jak i duże, rozpadną
się na czworo, a każda część rozbije drugą część; i nie pozna tego dźwięku
żaden człowiek, a jedynie Bóg.
Znak dnia dziesiątego: wszystkie drzewa w lesie i krzewy ziół będą
ociekały krwawą rosą.
Znak dnia jedenastego: wszystkie góry i pagórki, i wszelkie budowle
ludzką sztuką wzniesione, obrócą się w pył.
Znak dnia dwunastego: wszystkie zwierzęta lądowe wyjdą z lasów i z gór
na równinę, rycząc i skrzecząc, nie jedząc ani nie pijąc.
Znak dnia trzynastego: wszystkie groby od wschodu słońca aż do zachodu
otworzą się, zmarli powstaną, aż do chwili sądu.
Znak dnia czternastego: jacykolwiek ludzie, którzy będą znalezieni,
natychmiast odejdą z domów i z miejsc, w których będą, nie rozumiejąc, ani
nie rozmawiając, ale rozbiegną się jak szaleni.
Znak dnia piętnastego: żywi ludzie umrą, aby powstać wraz z dawno
zmarłymi.
Niech będzie Imię Pańskie błogosławione. █

W poszukiwaniu prawdziwej Mszy Świętej

Coś mi nie grało. Jedno zdanie, drugie,
trzecie... po dziesiątym już byłem pewien –
to nie jest męski głos. „Do jasnej cholery –
pomyślałem. – Z tego, co wiem, w Kościele
katolickim nie dopuszczono jeszcze kobiet do
celebracji eucharystycznej!” Odwróciłem się
do Filipinki i zapytałem: – Czy to jest Kościół
rzymskokatolicki?

PIOTR MUSKAŁA
W poszukiwaniu prawdziwej Mszy świętej
Autor Autorski

Z rozmiarów upadku Kościoła na Zachodzie nie zdajemy sobie sprawy, bo
nie starcza nam wyobraźni. Sam bym nie uwierzył, gdybym nie zobaczył na
własne oczy. Pracowałem tam, w Holandii, Niemczech i Austrii, ponad cztery
lata jako prosty robotnik, dzięki temu mam wiedzę wyniesioną z osobistych
doświadczeń.
Mógłbym godzinami opisywać przypadki, których nie wymyśliłby
najbardziej fantazjotwórczy autor gatunku science fiction. O wielogodzinnej
wędrówce ulicami Rotterdamu, gdzie większość nagabywanych
przechodniów kierowała mnie w jedno miejsce, a kiedy w końcu tam
trafiłem, okazało się, że to świątynia Kościoła szkockiego (?). O poszukiwaniu
kościoła w kilkunastotysięcznym miasteczku w Niemczech, niedzielnym
przedpołudniem, kiedy panuje tam totalna pustka, bo mieszkańcy odsypiają
nocne balangi. Z dwóch napotkanych osób jedna bezradnie rozłożyła ręce,
a druga skierowała mnie do kościoła protestanckiego. Mógłbym opowiadać
o rozmowach po Mszy świętej w niemieckiej parafii, kiedy garstka ostatnich
parafian zastanawiała się, czy ma sens ogrzewać w niedzielę kościół
dla sześciu – dwunastu osób, gdy znacznie taniej wyszłoby wynajęcie
autobusu i dowożenie wiernych do sąsiedniej parafii. Kościół mieli nowiutki,
przypominający stylem świątynie zakopiańskie. Ksiądz dojeżdżał tam co drugi
tydzień, a kiedy go nie było, to wierni sami sobie rozdawali Komunię świętą.
– Chyba musiałeś przeżyć szok – śmiała się jedna z parafianek – widząc mnie
przy ołtarzu? Rzeczywiście, byłem mocno zdezorientowany.

Dużo czasu potrzebowałem, by przyjąć do wiadomości stan faktyczny.
Dopiero potem mogłem swoją wiedzę na ten temat ująć w pewną – bardzo
gorzką – syntezę. Długi czas nie miałem siły nazwać rzeczy po imieniu. Bo ze
stanem tamtejszego Kościoła łączy się stan ducha tamtejszych społeczeństw.
Trudno go nazwać. Jakiś kompletny zanik duchowych jakości. Nie ma
szacunku świętości, duchowość nie jest żadnym kryterium wartościowania
człowieka. Najważniejsze są pieniądze: jeśli je masz – jesteś kimś, jeśli
nie masz – jesteś nikim. Grzech Europy Zachodniej polega na odrzuceniu
tego, o co modlimy się w Modlitwie Pańskiej: „święć się imię Twoje” – na
odrzuceniu duchowego ładu i duchowej hierarchii.
Stan Kościoła na Zachodzie najlepiej opisuje rodzinna anegdota. Kiedy
syn po raz pierwszy pojechał na zarobek do Holandii, żona dzwoniła do
niego i mówiła przez telefon: – Tylko pamiętaj o Mszy świętej! Pracujesz
w niedzielę? To chociaż w tygodniu wstąp do kościoła i się pomódl!
Wybuchnąłem śmiechem. Tak może mówić jedynie Polak, który nigdy tam
nie był. W Holandii kościołów jest mnóstwo, jeden piękniejszy od drugiego.
Byłem w świątyni zbudowanej na wzór bazyliki w Rawennie, która podważyła
moje przeświadczenie, że najpiękniejsze kościoły są w Polsce. Modliłem się
w świątyni będącej pomniejszoną kopią bazyliki watykańskiej. Ale wszystkie
holenderskie kościoły to dzisiaj już tylko puste hale. Mniej więcej połowa
z nich zamknięta jest na cztery spusty, druga połowa otwierana jest na dwie,
cztery godziny w tygodniu – na to, co oni uważają za Msze święte. Jedną
w sobotę, drugą w niedzielę. Sobotnia nie jest regułą. Poza tym nic się tam nie
dzieje.
Kiedy jechałem do Holandii ostatni raz – a miałem już załatwioną
pracę w Polsce – postanowiłem sobie, że tym razem tak długo będę
zmieniał kościoły, aż znajdę taki, gdzie celebrują Mszę świętą w sposób
należyty. Chodziło mi o to, żebym wiedział, co się dzieje i mógł w niej także
uczestniczyć duchem, bo holenderskiego ani w ząb nie rozumiałem. „Przecież
katolicka Msza święta ma określony porządek – mówiłem sobie. – Jest akt
pokuty, Kyrie Eleison, ewentualnie Gloria, czytania, których wprawdzie nie
zrozumiem, ale te zawsze znajdę w Internecie, kazanie, też niezrozumiałe,
ale potem już tylko – jeśli wszystko będzie w porządku, do jakiego
przywykłem – rzeczy dobrze mi znane, w które potrafię włączyć się w duchu:
wyznanie wiary, modlitwa powszechna, przygotowanie chleba i wina,
modlitwa eucharystyczna, prefacja. Udział we Mszy świętej dla katolika
próbującego jakoś podtrzymywać wewnętrzny żar to w tamtych krajach jak
łyk tlenu dla astmatyka – trochę wielkich słów i poważnych gestów w do
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cna zbanalizowanym środowisku, przypomnienie o dramacie egzystencji
człowieka w świecie, który nie przyjmuje do wiadomości faktu cierpienia,
źródło sensu w świecie całkowicie bezsensownym.
Miałem robotę na pięć tygodni, czyli do dyspozycji cztery niedziele.
Zakwaterowano nas w mieście Bergen op Zoom przy granicy belgijskiej,
do pracy dojeżdżałem do Belgii. Jeden kościół miałem pod nosem, ot, przez
ulicę. Z kutego żelaznego napisu wywnioskowałem, że musi być katolicki,
bo odczytałem tam nazwę Lourdes. Tablicy z ogłoszeniami parafialnymi
oczywiście nie było. Kiedy w bocznej kaplicy dostrzegłem figurkę Matki Bożej
i jeszcze modlących się tam ludzi, wydawało mi się, że jestem u siebie. Jakże
się myliłem.
Zaniepokoiła mnie już procesja na wejście. Przodem chór, za nim ksiądz –
albo diakon, bo był w komży i ze stułą, ale bez ornatu. To, że bez ornatu – pal
sześć, w Holandii bardzo rzadko można spotkać księdza w ornacie. To, że obok
księdza (diakona) kroczyły kobiety – też zdążyłem się już przyzwyczaić. Ale –
ten chór! Już wiedziałem, że będzie koncert. W holenderskich kościołach chór
jest najważniejszy. Najczęściej zajmuje miejsca w prezbiterium, za ołtarzem.
Przed nim staje dyrygent – tyłem do ołtarza. Księża starają się nie zepsuć
im występu. Podejrzewam, że przy skromnej liczbie wiernych drżą o każdą
zachowaną jeszcze owieczką. Wierni zaś chcą się angażować w życie parafii,
być twórczy, więc ćwiczą śpiewy, a skoro już ćwiczą, to jakże im odmówić
występu?!
Wątek utraciłem już przy Wyznaniu Wiary. Ledwo zdołałem sobie
uświadomić, że „wierzę w Boga” i już zaczęły się wariacje, jakieś wysokie
tony, przeciągania, jak w operze. Wierni nie śpiewali, no bo jak to śpiewać?
Potem było już coraz gorzej, tzn. coraz mniej zrozumiale. Modlono się za
biskupa, ale papieża nie wspomniano. Modlitwę eucharystyczną – jeśli
cokolwiek z tego zrozumiałem – odmawiali wszyscy wspólnie, wierni
z księdzem (diakonem) i towarzyszącymi mu osobami. Słowa Przeistoczenia
wypowiedział sam. Komunii świętej udzielała kobieta, zadbana, z ładną
figurą. Jestem tylko człowiekiem, nie potrafię patrząc na kobietę, abstrahować
od jej cielesności.
To, że tam się udziela Komunię świętą na rękę, to powszechnie
wiadomo, ale to, że wierni idą do Komunii, trzymając ręce w kieszeni albo
żując gumę, to chyba jeszcze nie wszystkim jest znane. Zanik poczucia
sacrum jest zupełny. Podczas Mszy świętej mężczyźni siedzą wygodnie
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oparci z założonymi nogami, jakby byli w kinie. Ani ksiądz (diakon), ani
towarzyszący mu mężczyźni i kobieta w komży nie zwracali uwagi na
obecność Ciała Chrystusowego, ręce trzymali skrzyżowane na piersiach. Po
Mszy świetej w głównej nawie rozpoczęły się głośne dyskusje w kółkach.
W następną sobotę skończyliśmy pracę o przyzwoitej porze i popołudnie
miałem wolne. Wziąłem rower i wyruszyłem na poszukiwanie innego
kościoła. Był niedaleko i co ważne – akurat był otwarty. Z kutego napisu
na murze nie byłem w stanie wywnioskować, czy jest katolicki. Wnętrze
amfiteatralnie wygięte w łuk. Trochę mi się nie podobały monitory na
kolumnach. „Do czego są potrzebne – myślałem sobie – skoro kościół jest
krótki i ołtarz dobrze widać?” Podszedłem do dyskutującej na środku grupki
i spytałem po niemiecku: – Przepraszam, czy to jest kościół rzymskokatolicki?
Wysoka kobieta spojrzała na mnie uważnie. Bardzo długo się zastanawiała,
zanim udzieliła mi odpowiedzi. – Tak, to jest kościół rzymskokatolicki – rzekła
w końcu.
Wychodząc, zajrzałem jeszcze z ciekawości za kotarę pod ścianą, z lewej
strony patrząc w kierunku ołtarza. Stały tam trzy okrągłe barowe stoliki
na jednej nóżce. Wszystkie założone piramidą porcelanowych kubków
odwróconych dnem do góry. Więcej tego dnia nie szukałem, wróciłem
do naszego lokum, wziąłem prysznic i oddałem się temu, co dla Polaka
w Holandii najważniejsze – regeneracji sił, tzn. jedzeniu i odpoczynkowi.
Następnego dnia, w niedzielę, wróciłem do kościoła i zająłem miejsce
w przedostatnim rzędzie. Za mną usiadła rodzina Filipińczyków, rodzice
z dwojgiem maluchów. Msza zaczęła się pięknie – nie było procesjonalnego
wejścia chóru, księża weszli z boku, od zakrystii. Wprawdzie tylko w albach
i stułach, bez ornatów, ale do tego zdążyłem przywyknąć. Zaczęło się
w sposób, którego nie znosiłem, bo od „Dzień dobry”. W Holandii, nie
wiedzieć czemu, Msze święte nie rozpoczynają się od wezwania „Pan
z Wami!”, tylko od „Dzień dobry”, co w ichnim języku brzmi jak „Chude
morche”, a w niektórych rejonach zamiast „d” wymawiają „j”, co w uszach
Polaka dźwięczy szczególnie szokująco.
Coś mi nie grało. Jedno zdanie, drugie, trzecie... po dziesiątym już byłem
pewien – to nie jest męski głos. „Do jasnej cholery – pomyślałem. – Z tego,
co wiem, w Kościele katolickim nie dopuszczono jeszcze kobiet do celebracji
eucharystycznej!”
Odwróciłem się do Filipinki i zapytałem: – Czy to jest Kościół
rzymskokatolicki?
Zawahała się chwilę i śmiejąc, odparła: – Nie.
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Wyszedłem. Tej niedzieli nie uczestniczyłem we Mszy świętej. Myślę, że nie
można mi tego poczytać za naruszenie obowiązków katolika.
W następną sobotę musiałem dłużej pojeździć po mieście. W samym
centrum, blisko starego rynku, znalazłem monumentalną budowlę. Była
w remoncie. Z opisu na tablicy wywnioskowałem, że kilkanaście lat temu
została podpalona i uległa zniszczeniu. Potem za pieniądze sponsorów, władz
czy fundacji, podjęto jej odbudowę. Była to czworokątna budowla w stylu
imitującym antyczny. Uczestników było jak na holenderskie warunki sporo, bo
prawie cztery ławki.
Zaczęło się standardowo, od procesji. Nowe było to, że razem z chórem
do ołtarza kroczyła spora grupa jakichś jeszcze innych wiernych. Zasiedli
w półkolu za ołtarzem, chór za nimi, ksiądz dyskretnie z boku, w drugim
rzędzie. Zaczął od standardowego „Chude morche”. Powiedział dwa zdania
i znowu dyskretnie odsunął się na bok. Czytania mieli cywile, kazanie
również wygłosił cywil, bardzo ascetyczny z wyglądu, był w garniturze, pod
krawatem. Nie wiem, o czym mówił, ale musiałem przyznać, że przemawiał
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z taką pasją, jakiej nie dostrzegłem nigdy u żadnego holenderskiego księdza.
Chór jak zwykle zakłócał rytm celebracji, ale cóż mogłem oczekiwać od Mszy
świętej, której przewodniczyli cywile. Ksiądz zbliżył się do ołtarza na krótki
moment, wziął kielich, powiedział kilka zdań i znowu dyskretnie odsunął się
na bok. Podejrzewam, że było to Przeistoczenie. Dzięki temu Msza święta była
chyba ważna. Świeccy nie mają takiej władzy, żeby dokonywało się ono na ich

Mam święcenia diakonalne. Studiowałem
teologię za własne pieniądze. Mam żonę i dwie
córki. Córki nie chodzą do kościoła, ale one
mają Boga w sercu.
słowa. Do Komunii świętej przystąpiłem. Myślę, że była ważna, Pan Bóg nie
patrzy przecież na drobiazgi.
Na czwartą Mszę świętą pojechałem do miasteczka Steenbergen, bo
koledzy przynieśli ulotkę z zaproszeniem napisanym po polsku na Mszę
świętą integracyjną gastarbeiterów z Polski z tubylcami. Pierwszy raz od
ponad czterech lat, gdy pracowałem na Zachodzie, spotkałem się z czymś
takim.
Kościół jak zwykle w Holandii – przepiękny i ogromny. Zastanawiałem
się, jakim cudem takie małe miasteczko stać było na tak ogromny gmach.
Swoich rozpoznawałem od razu po gorszym ubiorze i wyraźnie mniej
swobodnym sposobie bycia. No cóż, jesteśmy tylko pracownikami najemnymi,
gastarbeiterami. Trzeba też przyznać – po braku ogłady. Miejscowych było
kilku, jak potem się zorientowałem, wszyscy do obsługi przyjęcia, które
nastąpiło po Mszy świętej.
Kazanie wygłosił mężczyzna w średnim wieku. Mówił z pasją. Ktoś
nam je potem streścił po polsku. Liturgia była w miarę zgodna z układem
niedzielnej Mszy świętej, prawie we wszystkim się orientowałem. Pod koniec,
zanim jeszcze się skończyła, miejscowi uczestnicy wyszli i zaczęli wnosić do
kościoła, do bocznej nawy, stoły, krzesła i zastawę. Kilku naszych zabrało się
do wyjścia.
Nie zostajecie? – zapytałem dwie dziewczyny siedzące obok. – Ma być
spotkanie z miejscowymi.
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Kaj to chto widzioł, coby w kościele kafej pić? – odrzekła jedna, Ślązaczka,
i poszły. Ja zostałem. Ksiądz proboszcz najpierw oprowadził nas po
kościele. Towarzyszyła mu tłumaczka. Przed figurą patrona kościoła zrobił
przepraszającą minę i wyjaśnił, że zasługą św. Gummarusa, dzięki której
został kanonizowany, było to, że go żona zdradzała. Powinniśmy zrozumieć –
mówiła przepraszająco twarz proboszcza – że nic na to nie może poradzić, to
nie jego wina, że takiego patrona już tu zastał.
Dzięki towarzyszącej mu tłumaczce miałem okazję uzmysłowić sobie,
jak niedługo będzie wyglądał nowy wspaniały świat postchrześcijańskiej
kultury. Nie była w stanie wyjaśnić żadnego obrazu, symbolu, figury. Nie
miała pojęcia, co to takiego Trójca Święta albo co robi gołąbek nad głową Pana
Jezusa podczas chrztu w Jordanie. Nie jestem pewien, czy słyszała w ogóle
o Panu Jezusie. Jakby dopiero co przyjechała z odległej cywilizacji i właśnie
w tym kościele zetknęła się pierwszy raz z chrześcijaństwem. Miałem ochotę
jej przerwać, ale byłem zbyt zmęczony po sześciu dniach ciężkiej pracy.
Poczęstowano nas kawą, herbatą i słodyczami. Wdałem się w rozmowę
z człowiekiem, który wygłosił kazanie. Miał święcenia diakonalne.
Studiowałem teologię za własne pieniądze – podkreślił. Miał żonę i dwie
córki. Spytałem, czy chodzą do kościoła.
Córki nie, ale one mają Boga w sercu – stwierdził stanowczo.
Chciałem mu trochę opowiedzieć o naszym Kościele. Zapytałem, czy był
w Polsce, w Częstochowie. Owszem, był. Był w Moskwie, w Mołdawii i był też
w Polsce. Również w Częstochowie.
I jakie wrażenia?
Mafia, na Wschodzie wszędzie mafia!
Tu nie zdzierżyłem. – A u was ta mafia jest o wiele większa – rzuciłem mu
w twarz.
Patrzył na mnie zdziwiony, więc kontynuowałem: – Widzi pan, ja brałem
udział w działalności podziemnej, w ruchu „Solidarności”, i z tych czasów
wyniosłem między innymi wiedzę o tajnych służbach. I wiem, że jeśli
w jakiejś sprawie kryminalnej ginie trzech świadków, to na pewno jest to ich
robota. A w sprawie Detroux, pan ją chyba zna, zginęło trzydziestu świadków!
To niech mi pan powie, gdzie jest większa mafia u władzy: u nas czy u was?
Machnął ręką. – Polityka to zawsze jest brudna sprawa – odparł.
To była moja ostatnia Msza święta na obczyźnie. Wracając busikiem do
domu, miałem dużo czasu na rozmyślania. Przyszły mi do głowy trzy myśli.
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Pierwsza: jak dobrze mieli nasi ojcowie. Gdziekolwiek byli, w jakimkolwiek
zakątku świata, wszędzie przynajmniej w jednym miejscu, kościele, mogli
czuć się u siebie. Wszędzie była odprawiana ta sama Msza święta – po
łacinie, według kanonu, taka, którą znali słowo po słowie. Ja się czułem obco
w tamtejszych kościołach.
Druga myśl: być może byłoby dobrze, gdyby Benedykt XVI wprowadził
coś w rodzaju policji liturgicznej. Księża – fachowcy od liturgii – jeździliby
po świecie sprawdzać, czy Msze święte są odprawiane zgodnie z kanonem.
W wypadku nadużyć kierowaliby do proboszcza pismo z żądaniem powrotu
do form kanonicznych, a jeśliby się nie zastosował – ogłaszaliby publicznie,
że w tej a tej parafii Msze święte nie mają już charakteru katolickiego
i katolikom nie zaleca się uczestniczenia w nich. Oczywiście, nikomu
zabraniać nie można, ale – niech wie, że nie uczestniczy już w liturgii Kościoła
katolickiego.
I wreszcie myśl ostatnia: jak to dobrze, że mieszkam w Polsce. Do kościoła
mam dosłownie, licząc od wyjścia z klatki schodowej, pięć minut drogi.
W niedzielę siedem Mszy, w dni powszednie – dwie, rano i wieczorem. Na
starość, kiedy człowiek zaczyna myśleć o drugim świecie, uczestnictwo we
Mszy świętej to sprawa najważniejsza. Młodzi mają inne priorytety, ale
w moim wieku żyć w Polsce to błogosławieństwo. █
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Witam,
Gratuluję ciekawego tekstu ks. dra Roberta Skrzypczaka umieszczonego
w ostatnim numerze „Frondy”, poświęconego Pawłowi VI i „Humanae
Vitae”. W związku z tym, że odniesiono się na str. 52 pośrednio do Opus Dei
w sprawie wielkiej wagi proszę, aby umieszczono następujące oświadczenie:
1. Czasopismo „Studi Cattolici” jest pismem niezwiązanym z żadną konkretną
instytucją Kościoła, wydawanym przez Ares (Associazione Ricerche e Studi).
W nr. 27 tego pisma (XI – XII 1961) został opublikowany tekst cytowany przez
ks. dra Roberta Skrzypczaka. W nim trzech znanych moralistów – nota bene,
nienależących do Opus Dei – wypowiadało się na temat możliwości użycia
antykoncepcji prewencyjnej w przypadku niebezpieczeństwa przyszłego
gwałtu. Temat ten był wówczas aktualny, ponieważ w Afryce niektóre
zakonnice stosowały na sobie antykoncepcję prewencyjną, podczas wojny
między lokalnymi szczepami.
2. Z analizy powyżej cytowanych tekstów wynika, że ci trzej moraliści nie
usprawiedliwiali – ogólnie mówiąc – użycia pigułki antykoncepcyjnej, ale
odnosili się do bardzo konkretnego i rzadkiego przypadku. Ponadto ich opinia
na ten temat jest podzielana przez większość moralistów katolickich.
3. Tym mocniej należy odrzucić jakiekolwiek skojarzenie Opus Dei
z usprawiedliwieniem antykoncepcji. Celem Opus Dei jest rozpowszechnianie
doktryny Kościoła. Dlatego jest niemożliwe, by Opus Dei miało inną naukę na
temat antykoncepcji niż nauka Kościoła, która jest jasna i – jak potwierdził
wiele razy Sługa Boży Jan Paweł II – niezmienna. Św. Josemaría Escrivá,
Założyciel Opus Dei, publicznie wypowiadał się przeciwko użyciu pigułki
antykoncepcyjnej jeszcze przed publikacją encykliki „Humanae Vitae”. Można
to sprawdzić, na przykład czytając wywiad, którego udzielił prasie w lutym
1968 r. – czyli 4 miesiące przed publikacją encykliki – umieszczony w książce
„Rozmowy z Prałatem Escrivą” (vide szczególnie nr 95), Księgarnia św. Jacka
i Apostolicum, Katowice 2006 r.
Łączę wyrazy szacunku,
Erhard Gasda
Dyrektor Biura Informacyjnego
Prałatury Opus Dei w Polsce
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