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16 Koniec epoki „świętego spokoju”
To, co nie udawało się kiedyś komunistom, dziś stało się łatwe. Dzięki
medialnej propagandzie usunięcie krzyża z przestrzeni publicznej odbyło
się przy współudziale części duchownych. Tomasz P. Terlikowski

TEMAT NUMERU

38 Manipulatio. Podstęp, ale nie każdy
Wybuchła wrzawa. Jeden z młodych dziennikarzy stracił kompletnie
dystans i krzyczał wściekły: – Tak nie wolno! To świństwo! To
niedozwolone! Anna Giszczak-Dobek

42 Mit dziennikarskiego obiektywizmu
Neutralność światopoglądowa stała się swoistą religią. Wprawdzie
proporcja jeden do miliona specjalnej równowagi nie daje, ale jest
wypowiedź „za” i jest „przeciw” – i mamy średnią! Franciszek Kucharczak

50 Media III RP. Studium manipulacji
Gdyby ktoś przyleciał do Polski z Marsa, to by pomyślał, że u nas nadal
rządzą Kaczyńscy, ponieważ podobno tylko ich retoryka jest odpowiedzialna
za wszystko złe, co dzieje się w Polsce. Bronisław Wildstein

58 Zmanipulować logosferę człowieka
Człowiek wtedy pada ofiarą manipulacji, gdy jego logosfera nie jest
zorganizowana, lecz funkcjonuje na zasadzie spontaniczności i działań
nieprzemyślanych. O technikach manipulacji i sposobach obrony przed
nią – Biskup Adam Lepa

76 Manipulacje w mediach: konsekwencje
dla życia osobistego i rodziny
Ostatecznym celem manipulacji w polityce i mediach jest to, by
większość ludzi w danym społeczeństwie krzywdziła samych siebie
i innych ludzi oraz by nie radziła sobie z własnym życiem. Prawda?
ks. dr Marek Dziewiecki
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98 Piąte: ZACIERANIE
W swojej zagraconej sprzętem biwakowym i lotniczymi akcesoriami celi
rezydenta-emeryta, ojciec Dominik Orczyk, harcerz, kapucyn, szybownik
i kapelan skautowego baloniarstwa, kończył właśnie odprawiać mocno
opóźnioną jutrznię. Vladimir Volkoff. Kontekst: Leopold Potocki

114 Wojna w Wietnamie: zwycięstwo na
froncie, porażka w mediach
Ho Chi Minh był jedynym przywódcą wrogiego państwa, którego
młodzi ludzie w Ameryce fetowali, podczas gdy walczył on przeciw ich
rodakom. Jak do tego doszło? Łukasz Adamski

126 Kanada podszyta lewicą
Kanada jest krajem, w którym – choć normalnemu człowiekowi wydaje
się to horrorem – aborcja jest dopuszczalna do dziewiątego miesiąca
ciąży. Jak to w ogóle jest możliwe? Z Johnem Henrym Westenem
rozmawia Tomasz P. Terlikowski

134 Mniejsze zło, które doprowadziło
Kanadę do duchowej katastrofy
Kategoria „mniejszego zła” usprawiedliwiała w ustach konserwatystów
kompromisy w kluczowych kwestiach moralnych. Twierdzili oni, że na
głosowanie zgodne z nauczaniem Kościoła nie mają wystarczającej zgody
społecznej. Z Michaelem D. O’Brienem rozmawia Tomasz P. Terlikowski

144 Mistyka męczeństwa według
Ignacego Antiocheńskiego
Dla starożytnych krzyż to najokrutniejsze narzędzie tortur, miejsce
uśmiercania tych, którzy zasłużyli na hańbę. Wierzyć, że na tym Krzyżu
powieszono Boga, było największą prowokacją. Rafał Tichy
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176 Blogowisko
Krytyka, komentarze i inne wycieczki pod adresem,
czyli parę słów od internautów. Dyskutantów nakręca:

190 Polska wśród kanibali
Władimir Putin przybył do Polski na obchody wybuchu II wojny
światowej z ofertą współpracy między Berlinem a Moskwą(!).
Zaproponował wizję tworzenia nowej wielkiej Europy. Stanisław Żaryn

204 Warszawa na geopolitycznej
szachownicy
Jeśli będziemy myśleć o Polsce, że jest brzydką panną na wydaniu, to
zarówno nasza polityka zagraniczna, jak i polityka bezpieczeństwa nie
będą specjalnie efektywne. Z Markiem A. Cichockim rozmawia Stanisław
Żaryn

216 1933/1968: Zrozumieć Niemcy
Niedawno ukazało się polskie tłumaczenie Unser Kampf ’68 – publikacji
wykazującej analogie między niemiecką generacją ’33 a pokoleniem ’68.
O książce i o tym, dlaczego w Niemczech spotkał ją intelektualny bojkot,
z Götzem Alym rozmawia Ewa Stefańska

242 Dyskretny urok Stasi
Błyskawiczne wyparowanie NRD z mapy politycznej dla wielu pozostaje
zagadką. W rzeczywistości najbardziej zadziwiające jest to, że nikt się
w ogóle nie liczył z takim rozwojem wypadków. Ewa Stefańska

258 Od „końca historii” do „końca
prywatności”
Ukraińscy pisarze biją na alarm: porównują dzisiejszą ekspansję
Gazpromu w Europie do triumfalnego marszu Adolfa Hitlera przed 1939
rokiem. Taras Suchorebryk
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z medytacjami na każdy dzień roku
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Pod naszymi skrzydłami...

Krzysztof Nagrodzki

MISTYFIKATORYKA
Obrazki z antykatolickiej wystawy
faktów, mitów i niechęci
Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy
Łódź 2010
ISBN: 978-83-931572-0-4

Żadna religia na świecie (a już na pewno w Europie) nie jest tak bardzo atakowana, jak
rzymski katolicyzm.
Nieuczciwe zarzuty ciągną się od dwu tysiącleci. Mamy tu wszystko: od rzekomego
fałszowania Pisma Świętego i kreowania dogmatów ze względu na doczesne korzyści
kościoła instytucjonalnego – poprzez wmawianiu papiestwu postawy profaszystowskiej
- aż po oskarżenie kościoła o uzurpację nienależnych mu praw, kiedy ten poucza ludzkość
o dobrej i złej seksualności. Książka Krzysztofa Nagrodzkiego to nie tylko odpowiedź na
Kod Leonarda da Vinci – zbiór wszelkich błędów i zmyśleń zebranych w jedno „dzieło” –
ale i minikompendium wiedzy dla katolików, którym współcześni apostołowie antykościoła
usuiłuja zarzucić wiarę w „zmyślone” przez Kościół opowieści. Mistyfikatoryka to rzetelny
opis kilkudziesięciu najbardziej wyświechtanych tez antykościelnej propagandy mających
wstrząsnąć przekonaniami wiernych. Czym naprawdę była inkwizycja? Na czym polegała
konkwista? Czy Kościół faktycznie prześladował Kopernika, Bruna, Galileusza? Czy mamy
się wstydzić za wyprawy Krzyżowców, czy przeciwnie – możemy być dumni z dawanego
przez nich po rycersku świadectwa wiary.
Oto pytania, na które dzięki Misyfikatoryce będziemy mogli trafnie i rzetelnie
odpowiedzieć sobie – i potencjalnym polemistom.
Robert W. Wyrostkiewicz

Książkę można zamówić
pod adresem e-mail: lodz@katolickie.media.pl
a także telefonicznie: 609-242-387
KATOLICKIE
STOWARZYSZENIE
DZIENNIKARZY
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262 Apologeta mimo woli
W Twarzach Jezusa Geza Vermes chce dowieść, że nie było
zmartwychwstania, a nawet jeśli Jezus jako taki w ogóle istniał, to był
kimś innym niż Ten, w Którego wierzymy. Mirosław Rucki

272 Tajemnice Sybilli
Kiedy Michał Anioł oddawał w 1512 roku zdobiony malowidłami sufit
Kaplicy Sykstyńskiej, oprócz siedmiu proroków umieścił również na
nim pięć Sybilli. Jakub Szymański

288 Sybilla Tyburtyńska
W tych dniach na ziemi będzie wiele niegodziwości, ludzkiej złości,
biskupi będą (zwierzchnikami) występnych sekt, a na ziemi nastanie
rozlew krwi. Prawodawcy zhańbią świątynie, a wśród ludu będą
nieczyste nierządy. NN (Przekład: Grzegorz Kotłowski)

298 List do autora epitafium
Artur Mrówczynski-Van Allen
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Numer niniejszy jest przedsięwzięciem wspólnym „Frondy”
i Oddziału Łódzkiego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.
Redakcja składa serdeczne podziękowania Zarządowi Oddziału za udzielenie prawa
do publikacji materiałów z niedawnej IV konferencji z cyklu Dziennikarz – Między Prawdą
a Kłamstwem.
Pragniemy też wyrazić nasze szczególne uznanie i wdzięczność sekretarzowi
Oddziału panu Krzysztofowi Nagrodzkiemu za pełną poświęcenia pracę, jaką włożył
w przygotowanie dla nas (w tym za częściowe osobiste przepisywanie z nagrań) tekstów
poszczególnych wystąpień.
Nie wszystkie wystąpienia (lub też nie wszystkie w całości) zmieściły się w niniejszym
numerze. Jednak rozpoczęty tutaj cykl dotyczący dezinformacji, a także tzw. „raportów
mniejszości” chcemy kontynuować.

*****
Organizatorzy IV Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu Dziennikarz - Między Prawdą a Kłamstwem
poświęconej tematowi: Manipulacja - Kłamstwo Zorganizowane (23 X 2010) dziękują:
Prelegentom:
bp. Adamowi Lepie, ks. prof. Tadeuszowi Guzowi, prof. Grzegorzowi Kucharczykowi,
pos. Januszowi Wojciechowskiemu, prof. Mirosławowi Dakowskiemu, ks. dr. Markowi
Dziewieckiemu, red. Bernardowi Margueritte, red. Zygmuntowi Chabowskiemu, dr. inż. red.
Antoniemu Ziębie, red. Franciszkowi Kucharczakowi, red. Bronisławowi Wildsteinowi, red.
Tomaszowi Bieszczadowi, reż. Grzegorzowi Braunowi
Patronom:
ks. Arcybiskupowi Władysławowi Ziółkowi – Metropolicie Łódzkiemu
Jolancie Chełmińskiej - Wojewodzie Łódzkiemu
Włodzimierzowi Flisakowi - Marszałkowi Województwa Łódzkiego
Tomaszowi Sadzyńskiemu - pełniącemu funkcję Prezydenta m. Łodzi
Partnerom i sponsorom:

www.katolickie.media.pl
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Łukasz Adamski (1982) absolwent Wydziału Teologii Uniwersytetu
Warmińsko‑Mazurskiego w Olsztynie i podyplomowych studiów dziennikarskich
w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, dziennikarz
i publicysta, drukuje m.in. w „Opcji na Prawo”, „Najwyższym Czasie!”, „Gazecie
Polskiej” i olsztyńskim miesięczniku „Debata”. Ma stronę internetową www.
lukaszadamski.pl. Mieszka w Olsztynie.
Ks. Marek Dziewiecki (1954) kapłan diecezji radomskiej, doktor psychologii
i nauk o wychowaniu, krajowy duszpasterz powołań, autor, stały
współpracownik kwartalnika eSPe. Mieszka w Radomiu.
Anna Giszczak-Dobek (1980) asystentka redaktora naczelnego „Frondy”, tłumacz
z języka chińskiego, harcerka, żona, matka dwóch synów. Mieszka w Warszawie.
Grzegorz Kotłowski (1968) doktor, adiunkt z Zakładzie Hellenistyki i Kultury
Greckiego Wschodu, katedry filologii klasycznej UG, tłumacz tekstów antycznych
i średniowiecznych, mieszka w Gdańsku.
Franciszek Kucharczak (1962) teolog, historyk Kościoła, felietonista „Gościa
Niedzielnego”, redaktor stałej rubryki „Tabliczka sumienia”. Żonaty, ojciec dwóch
synów. Mieszka w Rybniku.
Bp Adam Lepa (1939) doktor pedagogiki, wykładowca, członek Komisji
Episkopatu ds. Środków Społecznego Przekazu. Autor licznych publikacji
dotyczących mass mediów i wychowania. Mieszka w Łodzi.
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.
Leopold Potocki (1947) poeta i harcerz. W latach 1982-1991 zaangażowany
w niezależnym ruchu harcerskim. Prowadził Harcerskie Gospodarstwo
Ekologiczne HAGROS w Górach Świętokrzyskich. Od 1991 w podróży.
Mirosław Rucki (1968) dr inż., pracownik Politechniki Poznańskiej, autor 105
artykułów z dziedziny metorlogii technicznej. Mąż i ojciec dwóch synów.

DOBRA KSIĄŻKA
Joaquín Navarro-Valls

Rzecznik. Krok w krok
za Janem Pawłem II
NOWOŚĆ
Fronda 2010
Stron 227
Oprawa miękka
ISBN 978-83-62268-09-2
Cena detaliczna 29,90 zł
Pasjonująca książka, w której wieloletni watykański rzecznik przedstawia nieznane
oblicze dyplomacji Jana Pawła II i jej wpływ na upadek komunizmu. Odsłania kulisy
spotkań z Gorbaczowem, Reaganem i innymi fascynującymi postaciami XX w.: s. Łucją
− wizjonerką z Fatimy, czy Matką Teresą. Znajdziemy tu też szereg ciekawych informacji
o inwigilacji polskich kapłanów czy o gen. Jaruzelskim i papieskich pielgrzymkach do Polski
1983 i 1987.

Księgarnia Ludzi Myślących XLM
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Ewa Stefańska (1961) absolwentka germanistyki Uniwersytetu
Wrocławskiego, niezależna tłumaczka i lektorka języka niemieckiego,
przełożyła na język polski książki m.in. Bettiny Röhl, Erny Putz, Götza Aly.
Mieszka w Warszawie.
Taras Suchorebryk (1975) politolog, socjolog, publicysta. Mieszka w Kijowie.
Jakub Szymański (1970) magister teologii KUL, publicysta, tłumacz tekstów
średniowiecznych, autor kilku książek, m.in. Sentencje anielskie, Średniowiecze
aniołów, Objawienia demoniczne, O aniołach. Specjalizuje się w tematyce
angelologii i demonologii. Współpracuje z pismem „Któż jak Bóg”. Mieszka
w Gdańsku.
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.
Rafał Tichy (1969) doktor filozofii, współzałożyciel i redaktor pisma „44/
Czterdzieści i Cztery”, w latach 1996-2007 redaktor „Frondy”. Mieszka w
Warszawie.
Vladimir Volkoff (1932-2005) pisarz francuski, pochodził z rodziny
emigrantów rosyjskich. Ukończył studia na Sorbonie, był profesorem
Uniwersytetu w Liège. W czasie wojny algierskiej służył jako oficer wywiadu
francuskiego. W Polsce znany głównie z prac dotyczących dezinformacji i
propagandy (m.in. powieści Montaż oraz książki Dezinformacja – oręż wojny).
Bronisław Wildstein (1952) publicysta, dziennikarz, pisarz. Autor licznych
programów i publikacji, w tym Moje boje z III RP i nie tylko, Doliny nicości
(Nagroda Literacka im. J. Mackiewicza). Od lat związany z „Rzeczpospolitą”.
Laureat licznych nagród i honorowy członek Stowarzyszenia KoLiber.
Mieszka w Warszawie.
Stanisław Żaryn (1984) dziennikarz i publicysta, obecnie pracownik portalu
Fronda.pl, wcześniej m.in. dziennikarz Polskiego Radia i współpracownik
„Gazety Polskiej”. Warszawiak od urodzenia.

Podczas „Akcji Krzyż”, przedstawianej jako
happening, ludzie krzyczeli „Wybieramy
Barabasza!”... Ten krzyk – aż dziw bierze, że
tak mało się o tym mówiło – oznaczał przecież
realny wybór pewnej części Polaków. Ciarki
przechodzą po plecach, gdy uświadomimy
sobie, że „Akcja Krzyż” i okrzyki „Chcemy
Barabasza!” są odpowiedzią niektórych
naszych rodaków na wielkie znaki, jakich nie
szczędzi nam Bóg w ostatnich miesiącach. Ci,
którzy chcieli wybrać Barabasza, ostatecznie
krzyczeli przecież: „Nie chcemy Chrystusa!”.
A takie słowa nigdy nie idą w próżnię i mają
swoje duchowe konsekwencje.

Koniec epoki „świętego spokoju”
Autor Autorski

Koniec
epoki
,

„swietego spokoju”
Tomasz P. Terlikowski

„Koniec historii” w polskim Kościele właśnie dobiegł końca. To okres,
gdy w zasadzie nie atakowano hierarchii (z nielicznymi wyjątkami, np.
arcybiskupów Juliusza Paetza i Stanisława Wielgusa), gdy poglądy Kościoła
cieszyły się względną ochroną (przynajmniej nie były na celowniku większości
mediów), gdy w każdym niemal medium pracował w miarę solidny specjalista
od spraw religijnych, którego celem było rzetelne i przyjazne opisywanie
sytuacji w Kościele, a partie polityczne nieodmiennie albo odwoływały się do
wartości chrześcijańskich (jak ZChN, PC, KPN, AWS, PO, PiS, a nawet UW) albo
przynajmniej hojnie podsypywały grosza, by zatrzeć złe wrażenie przeszłości
(jak postkomuniści). Otóż okres ten dobiegł już końca.
Hołubione przez lata moralne status quo należy już do przeszłości,
a zasada, że politycy unikają jak ognia zderzenia z hierarchią kościelną,
także przestała obowiązywać. I choć może nie wszyscy zdają sobie z tego
sprawę, to zmian tych nie da się już cofnąć. Nie ma możliwości powrotu do
stanu sprzed 10 kwietnia 2010 roku (bo to właśnie ta data zapoczątkowała
błyskawiczne zmiany, których kresu jeszcze nie znamy). Tempo zmian jest tak
gwałtowne, że szybciej niż się tego spodziewamy, dojść może do radykalnych
rozstrzygnięć.

Finis status quo
To, co jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się absolutnie niemożliwe,
dziś dzieje się już na naszych oczach. Politycy, którzy przez wiele lat
przekonywali, że są głęboko wierzącymi katolikami, którzy przyjmowani byli
przez biskupów jako działacze katoliccy, dziś zupełnie swobodnie zapewniają,
że nie boją się ekskomuniki1, a nauczanie Kościoła w kwestii życia nie ma
1 Taką opinię wygłosił w Grudziądzu prezydent Bronisław Komorowski, wciąż uchodzący w pewnych środowiskach za przykładnego katolika. Problem w tym, że ktoś, kto się nie boi ekskomuniki, albo nie jest katolikiem,
albo kompletnie nie rozumie, na czym polega ta kara. Jakby tego było mało, prezydent zapewnił także, że ekskomunika („instytucja z innej epoki”, jak to określił) nałożona na niego byłaby „fatalna dla relacji Kościół – państwo,
demokracja – państwo i demokracja – Kościół”, co dla odmiany dowodzi, najdelikatniej rzecz ujmując, skrajnej
megalomanii. Por. J. Hołub, Komorowski: Nie boję się ekskomuniki, „Gazeta Wyborcza” 27.10.2010 (wydanie toruńskie). Cyt za: http://wyborcza.pl/1,75478,8574622,Prezydent_Komorowski__Nie_boje_sie_ekskomuniki.html
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dla nich najmniejszego znaczenia. Inni, którzy jeszcze przed poprzednimi
wyborami prezydenckimi brali ślub kościelny, byle tylko uzyskać wsparcie
Kościoła, a później wspierać mieli umiarkowanie konserwatywny projekt
rozwiązania problemu in vitro zaproponowany przez Jarosława Gowina,
teraz bez najmniejszego zażenowania oznajmiają, że najbliższy jest im
projekt, który przewiduje nie tylko mrożenie zarodków, ale również ich
eugeniczną selekcję, a także zapewniają, że politycy PO nie będą odpowiadać
przed biskupami2. Jeszcze inny polityk, który posyła swoje dzieci do znanej
katolickiej szkoły, otwarcie zakwestionował nauczanie Kościoła w sprawie in
vitro, odwołując się w swoich publicznych wypowiedziach do teorii animacji
duszy, przedstawionej w XII wieku przez św. Tomasza z Akwinu.
Debata nad zapłodnieniem in vitro to dopiero początek silnego ataku
na nauczanie Kościoła. Za każdym razem, gdy biskupi powiedzą coś, co nie
spodoba się PO, prezydentowi, rządowi czy mediom, ataki te przybierają
na sile. Od kilkunastu tygodni trwa festiwal podważania niepodważalnych
(jak twierdzili choćby Donald Tusk i Jarosław Gowin, gdy Marek Jurek chciał
zmienić konstytucję, by lepiej chroniła ona życie ludzkie) ustaleń prawnych
dotyczących sprzeciwu wobec zabijania nienarodzonych. I choć pierwsze
skrzypce wciąż grają jeszcze media, to jednak coraz głośniej wtórują im
politycy, np. w trakcie debaty nad in vitro wiceminister zdrowia tłumaczył,
że nie należy uchwalać takiej ustawy, jak antyaborcyjna, gdyż w efekcie
powstanie podziemie, którego prawo nie powinno wytwarzać.
To, co jeszcze nie przechodzi przez gardło politykom PO (a niekiedy
nawet SLD), zaczyna mówić już całkiem otwarcie Janusza Palikot. Na
swoim blogu wzywał on swych wyznawców do zmiany nie tylko ustawy
o planowaniu rodziny, ale także do wprowadzenia w Polsce zgody na
zabijanie schorowanych staruszków. „Na moje zlecenie Homo Homini
przeprowadziło rozległe badanie, na próbie ok. 1700 osób, na temat różnych
spraw dotyczących kwestii światopoglądowych. Będę zamieszczał niektóre
wyniki przez kilka kolejnych dni. Na pytanie, czy ustawa aborcyjna powinna
być zliberalizowana, były następujące odpowiedzi: zdecydowanie tak – 31,9,
raczej tak – 30,1. To oznacza, że nieprawdziwa jest od lat powtarzana teza,
że kompromisu z lat 90. nie należy ruszać. Wręcz przeciwnie. A zatem ludzie
2 „I tym razem dojdzie do elementarnego ułożenia się w tej kwestii – mówił Tusk. – Ale chcę wprowadzić
nowy, świecki obyczaj, że politycy w momencie, kiedy są wybrani przez ludzi, odpowiadają przed ludźmi, a nie
przed hierarchią kościelną. I tego będę pilnował – podkreślał Tusk. Por. R. Grochal, Tusk: In vitro będzie, politycy nie
odpowiadają przed biskupami, „Gazeta Wyborcza” 20.10.2010.
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Ruchu – do boju!!!”3 – wzywa na swojej stronie Palikot. A dalej uzupełnia: „We
wspomnianym już tu badaniu HH na pytanie o to, czy eutanazja powinna być
dopuszczalna, aż 46% Polaków odpowiada tak lub raczej tak! To przełom, to
o kilka procent więcej niż nie, lub raczej nie. W tej najbardziej wydawało by
się trudnej rzeczy, ludzie bardziej niż politycy rozumieją nieszczęście życia za
wszelką cenę, w imię efektów medycyny! Brawo Polacy!!!!!”4.

Widać już wyraźnie, że metoda
skandalizujących happeningów i obrzydzania
przeciwnika - przetestowana na śp. Lechu
Kaczyńskim - zostanie teraz zastosowana
w odniesieniu do biskupów.
Te wezwania trafiają na podatny grunt medialny. Coraz częściej basują im
dziennikarze, publicyści, a nawet całe media (jak choćby TVN czy „Wprost”
pod wodzą Tomasza Lisa). Wszędzie tam nagle zabrakło wyznawców
„świętego kompromisu”, a coraz częściej pojawiają się głosy wzywające do jak
najszybszego zalegalizowania w Polsce zabijania nie tylko nienarodzonych,
ale także chorych i upośledzonych. Polacy – tu nie przeceniałbym wyników
badań zleconych przez Palikota – nie są jeszcze na to gotowi, ale... wytrwała
praca mediów, a także brak znaczącej odpowiedzi Kościoła, zrobią swoje.
I wreszcie nadejdzie taki czas, gdy politycy stale zamawiający sondaże
dostrzegą zmianę słupków i... zmienią prawo. A wtedy intelektualiści
i politycy nazywający się katolickimi, a nawet niektórzy duchowni poprą ich
w imię „kompromisu”, „dialogu” czy niechęci do eskalowania debaty!
I to właśnie z tego powodu nie należy lekceważyć działań Janusza Palikota.
Nie ma on szans na wygraną w najbliższych wyborach, prawdopodobnie nie
ma nawet szans, by wejść wówczas do parlamentu, ale podzielający jego
opinie dziennikarze będą go na tyle często zapraszać do mediów, że jego
poglądy będą zdobywały coraz szerszą popularność. Widać już wyraźnie,
że metoda skandalizujących happeningów i obrzydzania przeciwnika –
3 http://palikot.blog.onet.pl/Diagnoza-spoleczna-2010-cz-1,2,ID413601726,n
4 http://palikot.blog.onet.pl/Diagnoza-cz-3,2,ID413741699,n
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przetestowana na śp. Lechu Kaczyńskim – teraz zostanie zastosowana
w odniesieniu do biskupów. Język Palikota zaczyna być coraz ostrzejszy
i jest on coraz powszechniej podchwytywany przez media, i to wcale nie te
brukowe. Po manifestacjach zorganizowanych pod kuriami biskupimi polityk
z Biłgoraja zaczął określać biskupów mianem „satrapów” i sugerować im
alkoholizm (co brzmi dość dziwnie w ustach człowieka zajmującego się przez
lata produkcją wódek)5, wcześniej zaś nazwał ich „pasibrzuchami”. Tego
typu język od dawna nie był obecny w debacie, a teraz powoli zaczyna być
akceptowany.

Zniszczyć Kościół
To zaostrzenie języka widać szczególnie dobrze w dyskusji na temat
Komisji Majątkowej. Media – co niespotykane od wielu lat – bez najmniejszej
żenady opisywały odzyskiwanie majątku ukradzionego Kościołowi przez
komunistów jako „aferę”, „grabież” czy „pazerność”. Argumenty strony
kościelnej były zaś niemal z definicji odrzucane. Równie ostro kontestowane
jest stanowisko Kościoła w sprawach moralnych. Wprawdzie na razie tylko
nieliczni odbierają biskupom w ogóle prawo do wypowiadania się w tych
kwestiach, ale coraz częściej pojawiają się wezwania do „zmiany linii
Kościoła” czy wręcz „deklerykalizacji Polski”.
Redaktor „Polityki” Adam Szostkiewicz oznajmia: „Arcybiskup Józef
Michalik nie widzi problemu tam, gdzie widzą go prawie wszyscy. Tym
problemem jest ukościelnienie świeckiego państwa. I robienie polityki
z ambon i niejednej katolickiej anteny. Szef Konferencji Episkopatu niczego
takiego nie dostrzega, no może pojedyncze przypadki”6 – wtórują mu
Jacek Żakowski i odpytywana przez niego posłanka SLD Małgorzata
Winiarczyk-Kossakowska. Publicysta zadaje pytanie: „Ludzi drażnią nie tylko
materialne przywileje Kościoła, ale też jego wszechobecność. Zwłaszcza na
uroczystościach państwowych. Czy to jest jakoś formalnie uregulowane?”.
Lewicowa działaczka odpowiada: „Art. 25 konstytucji mówi o bezstronności
światopoglądowej państwa i równouprawnieniu wyznań. Trudno to
pogodzić z powszechnym poprzedzaniem uroczystości państwowych mszami
5 „Jedno jest pewne, że po wczorajszych manifestacjach w skali całego kraju, manifestacjach po raz pierwszy przeciwko klerowi od 25 lat, Polska jest inna. Już żaden Hoser, ani inny satrapa, nie będzie przeklinał i wyzywał w przestrzeni publicznej. Być może nawet biskup Sławoj Głódź wytrzeźwieje” – pisał Palikot. http://palikot.
blog.onet.pl/Przestraszeni,2,ID416349144,n
6 A. Szostkiewicz, Linia Michalika, „Polityka” nr 35/2010.
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Jak ten chleb*,
co złączył złote ziarna...

...tak niech miłość łączy
nas ofiarna.

*) Zanim wymyśliliśmy, że będzie „lepszy”, gdy dodamy do niego mąki ziemniaczanej,
zakwaszaczy (E 322, E 330), polepszaczy (E 471, E 300) - spulchniaczy oraz substancji ulepszających
zapach i smak, zapobiegających czerstwieniu i nadających kolor.
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jednego wyznania”. Dalej zaś oboje jasno dają do zrozumienia, że Msza św.
w państwie to już złamanie polskiej konstytucji7.
Jeszcze dalej w swoich analizach idzie „Przekrój”. Nie waha się jako
własnych przedstawiać przemyśleń byłego zakonnika Tadeusza Bartosia.
„Molestowanie nieletnich, tolerowanie ludzi w typie ojca Rydzyka, hipokryzja
związana z celibatem, nieprzejrzystość finansów i wiele innych spraw
przekonują, że Kościół katolicki także w Polsce w dużej mierze jest moralnym

Pierwsza spowiedź w tak wczesnym
okresie życia jest okrutną przemocą
rodziców i przedstawicieli Kościoła wobec
bezbronnego dziecka. Jest rodzajem
wulgarnego gwałtu na psychice osoby
niezdolnej do obrony.
bankrutem. Ale ma skuteczną metodę, żeby to skrywać – samego siebie
ogłasza sumieniem świata i jedynym arbitrem moralności. To jest jednak
tylko uzurpacja. Kto się daje nabierać, ten zostaje nabrany” – oznajmia
dominikanin, który porzucił swój zakon. Jego tekst kończy się wymownym
komentarzem: „Nawet w Polsce, ostatnim bastionie Kościoła katolickiego
w Europie, tych, którzy dają się nabrać, jest coraz mniej”8.
Mocne słowa, ale w polskich mediach głównego nurtu można znaleźć
wypowiedzi i opinie jeszcze mocniejsze. W jednym z numerów „Newsweeka”
Tadeusz Bartoś apelował o natychmiastowe zniesienie zwyczaju pierwszej
spowiedzi. „Cały ten proces sprawia, że dziecko dowiaduje się od
normatywnego dla niego otoczenia, że jest brudne i złe (...) W ten sposób
dokonuje się traumatyzująca inicjacja, głęboko osiadająca w psychice, bo
oddziałująca na ośrodki w starej części mózgu, odpowiedzialnej za warstwy
7 Kościół bierze państwo, „Polityka” nr 35/2010.
8 M. Jarkowiec, Kościół z piekła rodem, „Przekrój” 506/2009.
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odruchowe: gwałtowny lęk, agresję, popęd seksualny (...) Lęk religijny,
silny i niemożliwy do opanowania, towarzyszy dorosłym już ludziom aż
do starości. I nigdy ich nie opuszcza. (...) Dla Kościoła – świadomie lub
nie – jest to najskuteczniejsza, wymagająca najmniej nakładów forma
utrzymania na całe życie aktywności religijnej wyznawców, którzy bez
możliwości wyrażenia swojej woli zostają uzależnieni od religii osadzonej
na pierwotnym instynkcie – lęku” – przekonuje Bartoś, by zakończyć swój
tekstem apelem: „Przedstawiony tu opis prowadzi prostą drogą do wniosku,
że pierwsza spowiedź w tak wczesnym okresie życia jest okrutną przemocą
rodziców i przedstawicieli Kościoła wobec bezbronnego dziecka. Jest rodzajem
wulgarnego gwałtu na psychice osoby niezdolnej do obrony. Stąd mój apel
– rodzice, ratujcie dzieci. Nie pozwalajcie na taką przemoc wobec waszych
małych córek i synów. Domagajcie się zaprzestania zwyczaju pierwszej
spowiedzi świętej. Obudźcie się, weźcie odważnie sprawy w swoje ręce”9.
Tygodnik nie spróbował nawet zrównoważyć jego wypowiedzi inną opinią
w tym samym numerze.
Jeszcze dalej w podobnej retoryce zaszedł Tomasz Stawiszyński, publicysta
„Newsweeka”. „Kościół ma prawo ekskomunikować kogo chce i rozsnuwać
przed wiernymi najbardziej nawet radykalne wizje mąk piekielnych.
Zarządzanie lękiem i wyobraźnią jest znacznie łatwiejsze niż budowanie
rozumowań opartych na logice i wiedzy o świecie, a następnie rzetelne
konfrontowanie ich z cudzymi stanowiskami. Budzi jednak spore obawy fakt,
że ogromna grupa polskich polityków jest takiemu zarządzaniu regularnie
poddawana. Warto się nad tym zastanowić: na ile ludzie podlegający tak silnej

,,Trzeba przenieść krzyż w bardziej godne
miejsce, czyli do kościoła”.
kontroli psychologicznej są w ogóle zdolni do autonomicznego podejmowania
decyzji w zgodzie z własnymi poglądami (jeśli jeszcze je mają), a na ile są już
tylko zakładnikami instytucji, która – jeśli nie spełnią jej żądań – zafunduje im
w zamian ekskomunikę, czyli piekło”10 – zastanawia się Stawiszyński.
Tego typu teksty, wbrew pozorom, nie są tylko wylewaniem frustracji
przez byłych zakonników czy lewicujących publicystów, ale częścią szerszej
9 T. Bartoś, Pierwsza komunia, czyli dziecko przed sądem, „Newsweek”, 30 sierpnia 2010.
10 T. Stawiszyński, Do piekła za in vitro, „Newsweek”, 24 października 2010.
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strategii. Powtarzane przez wiele miesięcy kłamstwo uwiarygodnia się przez
swą częstotliwość. A fałsz zawarty w tych twierdzeniach jest szczególnie
perfidny. Otóż Bartoś czy Stawiszyński próbują zbudować mroczny obraz
Kościoła żywcem przeniesiony z powieści Dana Browna. Kościół jest
instytucją, która zarządza strachem, ogranicza i zniewala swoich członków,
a gdy trzeba – ucieka się do przemocy. Istotne w ich słowach są również
sugestie, że człowiek wierzący nie może samodzielnie myśleć, jest bowiem
zdominowany przez lęk przed wiecznym potępieniem, a także doczesnymi
karami, jakie mogą spaść na niego ze strony Kościoła11. To wszystko zaś
rodzi wrogość i niechęć do instytucji kościelnych, a także usprawiedliwia jej
atakowanie.

Wypchnąć symbole z przestrzeni publicznej
Za niechęcią do Kościoła jako instytucji – i to jest istotna nowość w tych
atakach – idzie także niechęć do prawd wiary głoszonych przez Kościół oraz
do symboli religijnych. Chyba najmocniej widać to było w czasie trwającej
przez kilka miesięcy awantury o krzyż na Krakowskim Przedmieściu. Ten
spór pokazał, że komunistom udało się odnieść spory sukces wychowawczy,
choć bowiem od upadku ustroju minęło już ponad dwadzieścia lat, to
jednak wpajana w czasach realnego socjalizmu prowadzona antyreligijna
katecheza wciąż pozostaje wpisana głęboko w umysły Polaków. Najlepszym
tego dowodem są wypowiedzi, jakich można było wysłuchać przed Pałacem
Prezydenckim, a które padały z ust ludzi podających się za katolików
i deklarujących autentyczną troskę o święty symbol chrześcijaństwa.

Wcielenie Chrystusa sprawiło, że każda
przestrzeń jest godna tego, by przyjąć Boga.
To oni właśnie powtarzali jak mantrę słowa, że „trzeba przenieść krzyż
w bardziej godne miejsce, czyli do kościoła”. Problem z taką wypowiedzią
11 Najlepszym przykładem tego, dokąd prowadzi taka antykościelna retoryka, jest wywiad z Dominikiem Tarasem przeprowadzony przez Dominikę Wielowieyską. W pewnym momencie publicystka „Gazety Wyborczej”
podsuwa „liderowi walki z krzyżem na Krakowskim Przedmieściu” pytanie: „Nie boi się Pan zadzierać z Kościołem?”. A on odpowiada: „No tak, czytałem «Kod da Vinci», wiem, jak się takie zadzieranie kończy. Opus Dei i inne
takie”… I to w zasadzie mówi wszystko o samym Tarasie, ale także o spustoszeniach, jakie w pewnych głowach
powoduje pop-kultura.
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jest zaś niezwykle prosty. Otóż jest ona tylko odmiennym wyrażeniem
starego przekazu komunistów o tym, że religia powinna mieć swoje miejsce
w zakrystii, a nie wychodzić na ulice.
Tymczasem teologia chrześcijańska wcale nie uznaje przestrzeni publicznej
(ulic, skwerów, skrzyżowań czy wiejskich dróżek) za miejsce mniej godne dla
krzyża niż świątynie. Chrześcijanie wierzą bowiem, że cała przestrzeń została
uświęcona i nie ma w istocie silnego podziału na miejsca sakralne (świątynie
czy kaplice) i profaniczne (cała reszta). Wcielenie Chrystusa sprawiło, że
każda przestrzeń jest godna tego, by przyjąć Boga, choćby w symbolicznym
znaku krzyża. Uznanie, że tylko świątynie są miejscem należnym obecności
krzyża byłoby w istocie – w kategoriach religijnych – powrotem do jakiejś
formy manicheizmu czy nawet pogaństwa, które dzielą przestrzeń na świętą
i profaniczną. Stąd zaś tylko krok do uznania (już obecnego w umysłach części
Polaków), że nasze życie także dzieli się na dwie niezależne części: świętą
(niedzielną) i doczesną (w pozostałe dni tygodnia). Taką właśnie niecodzienną
teologię codzienności zaprezentowała wiele miesięcy temu w sprawie
„Agaty” minister zdrowia Ewa Kopacz, która z jednej strony deklarowała swój
katolicyzm, a z drugiej wskazała klinikę, w którym dziecko 14-latki z Lublina
mogło zostać uśmiercone. Niestety, nie zabrakło wówczas księży, którzy
bronili takiej decyzji.

Krzyże jako forma pamięci o ofiarach
wielkich narodowych tragedii leżą m.in.
u podstaw dwóch pomników ofiar władzy
komunistycznej: w Gdańsku i Poznaniu.
Oba te monumenty zawierają w sobie
ogromne krzyże i w obu przypadkach
o ich zbudowanie trzeba było wytrwale
walczyć. Nikomu (poza komunistami) nie
przychodziło wówczas do głowy uznanie
ich za symbole polityczne.
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Wypchnięcie krzyży z przestrzeni publicznej do świątyń wypływa jednak
nie tylko ze źle przemyślanego chrześcijaństwa, ale również z dogłębnie
przyjętej tradycji rewolucji francuskiej. To ona i będący jej następstwem
radykalny francuski laicyzm uznają, że w przestrzeni państwa nie może
być miejsca na żadne symbole religijne, a jedynym kultem publicznym, na
jaki pozwolić sobie mogą obywatele, jest – bałwochwalczy w istocie – kult
państwa. Dowodem na takie myślenie może być choćby zakaz noszenia chust
muzułmańskich, ale także habitów w miejscach publicznych.
Oświecenie i późniejsze ruchy modernistyczne nigdy nie przyjęły w Polsce
jawnie antyreligijnego charakteru. Co więcej: w naszym kraju każdy niemal
ruch wyzwoleńczy czy walczący o sprawiedliwość (łącznie z wczesnym
komunistycznym) odwoływał się do symboliki krzyża i chrześcijaństwa.
I to nawet wówczas, gdy liderzy organizacji politycznych nie byli specjalnie
religijni (tak było w przypadku większości ojców naszej niepodległości).
Krzyż był także – dla wielu pokoleń – symbolem losów Polski, która – jak to
ujmowali romantycy i ich epigoni – została ukrzyżowana przez rozbiory, ale
w której zmartwychwstanie jednak wierzono. Podobna narodowa symbolika
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związana była z krzyżem także w Polsce komunistycznej. Stając przed
krzyżem, można było uświadomić sobie, że absurdalne cierpienia Chrystusa,
Jego Męka, mają sens, i że nie są ostatnim wydarzeniem w historii zbawienia,
po nich bowiem zawsze może nastąpić zmartwychwstanie. Do podobnego
myślenia odwołują się także (często nie do końca świadomie) także ci wszyscy,
którzy stawiają krzyże w miejscu śmierci swoich bliskich, na drogach
i ulicach. Oni także nie tylko tworzą w ten sposób miejsca pamięci, ale
także zaświadczają o swojej wierze, że absurdalna śmierć na drodze nie jest
ostatecznością, że Bóg wyprowadza sens z tego bezsensu, i że ich bliscy nie
odeszli w nicość. Dokładnie takie same intencje mieli także ci wszyscy, którzy
po 10 kwietnia na ulicach polskich miast stawiali krzyże. Oni także chcieli
w ten sposób wyrazić, że tragedia ta może mieć jakiś głębszy sens, że śmierć
tylu ludzi nie może być zimnym absurdem.
Krzyże jako forma pamięci o ofiarach wielkich narodowych tragedii leżą
także u podstaw dwóch pomników ofiar władzy komunistycznej: w Gdańsku
i Poznaniu. Oba te monumenty zawierają w sobie ogromne krzyże i w obu
przypadkach o ich zbudowanie trzeba było wytrwale walczyć (w miejscach,
dodajmy – zdaniem wielu naszych publicystów i polityków – niegodnych, bo
poza kościołem). I o postawienie tych krzyży walczono. W Poznaniu ofiary
Czerwca 1956 udało się upamiętnić dopiero w 1981 roku. Władze przerażone
ogromnymi wpływami „Solidarności” ustąpiły wobec nacisków i zgodziły
się na wybudowanie pomnika, którego najważniejszym elementem są dwa
krzyże. 28 czerwca ponad 200 tysięcy osób uczestniczyło w uroczystościach
poświęcenia monumentu przez arcybiskupa Jerzego Strobę. Kilka miesięcy
później krzyż ten stał się dla poznaniaków ważnym symbolem walki
o niepodległość. To właśnie tam kończyły się marsze opozycji, tam udawali
się uczestnicy Mszy św. za ojczyznę. Manifestacje takie zawsze kończyły się
aktami agresji służb porządkowych. W 1982 roku funkcjonariusze ZOMO
śmiertelnie pobili dwóch młodych demonstrantów: Wojciecha Cieślewicza
i Piotra Majchrzaka. Od tego momentu poznańskie krzyże stały się jednym
z najważniejszych symboli opozycyjnych. Podobnie trudne były losy krzyży
gdańskich. One również stanęły w Gdańsku dopiero w czasie festiwalu
„Solidarności” i – podobnie jak krzyże poznańskie – szybko stały się
rozpoznawalnym elementem miasta oraz symbolem walki o wolność. Nikomu
jednak (poza komunistami) nie przychodziło wówczas do głowy uznanie ich
za symbole polityczne.
To jednak, co nie udało się wtedy, teraz – dzięki medialnej propagandzie
– okazało się zaskakująco łatwe. I to, niestety, przy współudziale części
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duchownych. Sygnał do usunięcia krzyża dał bowiem nie kto inny, tylko ks.
Kazimierz Sowa. To on, zanim jeszcze o krzyżu przed Pałacem Prezydenckim
wypowiedział się prezydent Komorowski, zasugerował w rozmowie z Moniką
Olejnik, że już najwyższa pora, by ten symbol zniknął sprzed Pałacu. Także
później wśród najbardziej wytrwałych krytyków obrońców krzyża nigdy nie
brakło duchownych. Ostatecznie zaś potajemne usunięcie krzyża zostało
poparte przez metropolitę warszawskiego.

Walka duchowa
Wydarzenia na Krakowskim Przedmieściu nie były jednak tylko walką
z chrześcijańską symboliką, ani tym bardziej wyłącznie sporem politycznym
między zwolennikami a przeciwnikami ustawienia pomnika przed Pałacem
Prezydenckim12. W tych dniach mieliśmy bowiem do czynienia z realną
walką duchową, głębokim sporem moralnym i batalią o duchową przyszłość
Polski. Ten spór dotyczył bowiem pamięci o ofiarach największej katastrofy
w naszych najnowszych dziejach oraz obecności w sferze publicznej ludzi
dotąd z niej wykluczanych. Dotyczył zatem kwestii moralnych, a odwoływał
się do symboliki krzyża, bowiem w naszej kulturze to on jest symbolem,
pod którym gromadzą się odrzuceni, dotknięci niesprawiedliwością czy
pozbawieni fundamentalnych praw.
Ludzie pod krzyżem stanęli tam bowiem przez nikogo nie proszeni. Stanęli,
by bronić symbolu Krzyża, ale również pamięci o Lechu Kaczyńskim, by nie
pozwolić zapomnieć o nim i o pozostałych ofiarach. Ten drugi element był
często wykorzystywany do uczynienia ze sprawy rozgrywki politycznej.
W istocie jednak tak nie było. Oni bronili Lecha Kaczyńskiego, bowiem
dla nich uosabiał on ich własną sytuację. Sytuację ludzi wyrzuconych na
margines, wykluczonych, poniżanych (określenia, jakich używano wobec tych
modlących się ludzi, trudno nawet powtórzyć). Kwiecień 2010 był okresem,
gdy pokazano prawdziwe oblicze prezydenta i dowartościowano zwyczajnych
ludzi. Po skończeniu żałoby wszystko miało jednak wrócić do „normy” – znów
12 Takie sugestie padały zaś, i to nawet w czasie kazań, z ust części prominentnych katolickich hierarchów. –
Nie wolno w otoczeniu krzyża rozwijać rozpolitykowanych dyskusji o pomnikach – podkreślał metropolita lubelski abp Józef Życiński w homilii podczas Mszy św. odprawionej na uroczystościach odpustowych w Sanktuarium
Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy pod Lublinem. – Chrześcijanie nie są bowiem bractwem pomnikowym, lecz
wyznawcami Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Cel nie uświęca środków. Traktowanie krzyża
jako środka do realizacji choćby najbardziej słusznych planów niesie niepokój, bo świadczy, że ktoś wyżej stawia swoje osobiste emocje niż prawdę o cierpieniu Chrystusa ukrzyżowanego – uzupełniał metropolita. Cyt. za:
http://www.wprost.pl/ar/208230/Abp-Zycinski-pod-krzyzem-nie-ma-miejsca-na-dyskusje-o-pomnikach/
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pewien typ wrażliwości, pobożności i polityczności miał zostać w przestrzeni
publicznej wyrzucony. Ale na to nie było zgody tych ludzi, którzy przychodzili
na Krakowskie Przedmieście. Oni przychodzili tam upominać się i walczyć

10.04.10 okazało się, że polski naród nie tylko
trwa przy religii katolickiej, ale jest w stanie
głośno to zamanifestować.
o miejsce dla wykluczonych, dla tych, których – w imię politycznych celów,
takich jak rządy miłości czy pojednanie z Rosją – skazano na zapomnienie.
Ludzi tych pozostawiono zupełnie samych. Nie zainteresował się
nimi Kościół hierarchiczny. Kapłani, którzy przychodzili, by odmówić
z nimi różaniec czy koronkę do Miłosierdzia Bożego, byli błyskawicznie
przywoływani do porządku, a niekiedy przypominano im – pochodzące
jeszcze ze stanu wojennego – nakazy milczenia. Media przedstawiały
ich jako niebezpiecznych dla życia publicznego wariatów, z którymi
trzeba się jak najszybciej rozprawić. I rozprawiały się z nimi hordy
„młodych, wykształconych, z wielkich miast”, przy biernej postawie służb
porządkowych.
To wtedy okazało się, że dla wielu środowisk wrogiem jest nie pamięć,
ale sam krzyż. To właśnie pod tym hasłem zmobilizowano tłum. Przed
Pałacem Prezydenckim pojawiły się grupy osobistych wrogów Pana Boga,
których jedynym celem było sprofanowanie krzyża i obrażenie modlących
się ludzi. Na koniec zaś zorganizowano wielką „Akcję Krzyż” przedstawianą
jako happening, podczas której ludzie krzyczeli m.in. „Wybieramy
Barabasza!”... Ten krzyk – aż dziw bierze, że tak mało się o tym mówiło –
oznaczał przecież realny wybór pewnej części Polaków. Ciarki przechodzą
po plecach, gdy uświadomimy sobie, że „Akcja Krzyż” i okrzyki „Chcemy
Barabasza” są odpowiedzią niektórych naszych rodaków na wielkie znaki,
jakich nie szczędzi nam Bóg w ostatnich miesiącach. Ci, którzy chcieli
wybrać Barabasza, ostatecznie krzyczeli przecież: „Nie chcemy Chrystusa!”.
A takie słowa nigdy nie idą w próżnię i mają swoje duchowe konsekwencje.
Wbrew bagatelizującym wypowiedziom Donalda Tuska, nie są one tylko
happeningiem, ale są śmiertelnie poważną deklaracją, której skutków jeszcze
nie znamy.
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Odpowiedzią na to może być tylko modlitwa. Dlatego dobrze się stało,
że w Warszawie, na Jasnej Górze czy w Przemyślu (gdzie zniszczono dwa
z trzech krzyży na Górze Krzyży) biskupi podjęli decyzję o odprawianiu

Skala tego zjawiska była tak wielka, że
wywołała autentyczny przestrach. Okazało się,
że nie można wszystkiego zrzucać na Radio
Maryja. Dlatego zabrano się za ostateczną
walkę z Kościołem.
nabożeństw przebłagalnych za sprofanowanie krzyży. To pokazuje, że
w walce duchowej – a z taką mamy dziś do czynienia – konieczne są także
duchowe środki.

O co chodzi?
Obserwując tempo i skalę zmian, trudno nie zadać pytania, co
spowodowało takie nasilenie walki z Kościołem? Dlaczego po tylu latach
względnego spokoju zdecydowano się tak ostro i na różnych frontach
zaatakować Kościół? Odpowiedź nasuwa się automatycznie. Powodem były
wydarzenia po katastrofie smoleńskiej. Można je podsumować krótkim
stwierdzeniem, że w tych dniach zobaczyliśmy, iż Kościół wciąż jest
z narodem, a naród z Kościołem. Polska – mimo procesów sekularyzacyjnych
– pozostaje narodem i społeczeństwem do głębi chrześcijańskim, a Kościół
jest głęboko zakorzeniony i wpisany w życie narodu oraz państwa. Tak więc
nadal jesteśmy – by posłużyć się trafnym terminem prof. Ryszarda Legutki
– „narodem kościelnym”, który w sytuacjach dramatycznych zwraca się do
Kościoła. A Kościół wciąż posiada język i narzędzia, którymi potrafi nam
w takich sytuacjach pomóc.
Widać to było od pierwszych chwil po katastrofie. Pierwsi ludzie,
którzy przyszli przed Pałac Prezydencki (niezależnie od wyznania czy
światopoglądu), zaczęli wspólnie się modlić i śpiewać pieśni religijne.
W świątyniach (także prawosławnych – pierwsze oficjalne nabożeństwo
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żałobne z udziałem hierarchów odbyło się przecież już w sobotę
w warszawskiej katedrze prawosławnej) w całej Polsce natychmiast zaczęto
odprawiać Msze św. za ofiary, a ludzie gromadzący się pod domami czy
miejscami pracy ofiar wspólnie odmawiali koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Później było jeszcze bardziej intensywnie. Wszystkie uroczystości państwowe
odbywały się w oprawie religijnej (po jagiellońsku: zawsze z udziałem
prawosławnych i ewangelików). Metropolici, biskupi i księża odprawiali
także setki Mszy św.: prywatnych i publicznych, dla najbliższych, a niekiedy
i dla całych miast. Niemal na każdej z nich padały ważne słowa do Polaków.
Arcybiskup Kazimierz Nycz błagał, byśmy nie zaprzepaścili okresu wielkiego
narodowego nawiedzenia; biskup Stanisław Budzik, sekretarz generalny
Konferencji Episkopatu Polski, prosił o godne przeżywanie czasu narodowych
rekolekcji i wyrażał nadzieję, że wyrośnie z niej czyn, który sprawi, iż Polska
będzie lepsza; kardynał Józef Glemp modlił się, by „Chrystus zesłał swojego
Ducha na Polaków” i apelował o odrodzenie narodowe.
W te słowa uważnie wsłuchiwali się ludzie uczestniczący w tych
szczególnych rekolekcjach. I niezależnie od osobistej wiary, wcześniejszego
stosunku do Kościoła czy nawet wyznania, nie tylko przejmowali te słowa,
ale przede wszystkim odnajdywali się w języku, emocjach i przesłaniu
Kościoła. Terminy (religijne przecież), takie jak ofiara, męczeństwo, rekolekcje,
niezwykle mocno weszły wówczas do słownika polityków i dziennikarzy.
Doskonale widać to było w mediach, gdzie język religijny, a niekiedy wprost
katolicki, na kilka dni stał się dominującym, a duchowni byli najczęściej
zapraszanymi do studia gośćmi. Ich przekaz uspakajał, a okres liturgiczny
i związane z nim czytania czy pieśni dawały nadzieję na to, że śmierć
nie jest końcem. Nadzieję wspólną także dla tych, którzy nie podzielają
chrześcijańskiej wiary w Zmartwychwstanie.
Charakterystyczne było również to, że choć większość uroczystości
żałobnych czy pogrzebowych poprzedzona była obchodami świeckimi, to
Polacy przeżywali je o wiele słabiej. Przemówienia polityków czy oprawa
wojskowa nie wywoływały takich emocji, jak Msze św. czy modlitwy
ekumeniczne prowadzone nad ciałami tych, którzy odeszli. Podobnie
było zresztą ze słowami. O wiele istotniejsze i bardziej komentowane
wydawały się te, które padały na Mszach św. z ust duchownych, niż te, które
wypowiadali politycy czy dziennikarze. Mocnym symbolem było również to,
że niemal wszyscy, którzy zginęli, mieli pogrzeby katolickie. Dotyczyło to
również polityków lewicy: Jerzego Szmajdzińskiego i Izabeli Jarugi-Nowackiej.
Uwaga ta nie ma – zastrzegam to od razu – nic wspólnego z chrześcijańskim
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triumfalizmem. Chodzi tylko o proste stwierdzenie faktu, że większość
Polaków w obliczu wydarzeń dramatycznych czy tragicznych (tak w wymiarze
osobistym, jak i społecznym) ucieka pod opiekę Kościoła, a majestat i grozę
śmierci najprościej jest przeżywać w języku i symbolice katolickiej. I to
niezależnie od jakości naszej wiary.
Taka postawa związana jest ściśle z polską tożsamością. Nasz kraj, o czym
wielokrotnie przypominał Jan Paweł II, wyrasta z chrztu, a jego kultura
przeniknięta jest do samych trzewi chrześcijaństwem. Jeśli uzupełnić to
spostrzeżeniami socjologów czy historyków, którzy zwracają uwagę na fakt,
że Polska nie przeżyła ani pełnej wersji zachodniego Oświecenia (u nas na
czele tego nurtu stali katoliccy duchowni, a nie antyreligijni radykałowie, jak
we Francji), ani rewolucji obyczajowej ‘68, ani krytycznej reformy myślenia
kolejnych rewolucji mentalnych, to staje się całkowicie jasnym, że symbolika
religijna – w wielu innych krajach europejskich wyparta z tożsamości
narodowych – u nas ma się świetnie. Nic też nie wskazuje na to, by jakaś
inna symbolika czy inny język miały się w najbliższym czasie okazać w Polsce
bardziej do przyjęcia niż te oferowane przez katolicyzm.
Nie ma w tym niczego groźnego dla laickości państwa. Katolicyzm –
w polskiej, państwowotwórczej wersji – niewiele ma wspólnego z jego
fundamentalistycznym, pełnym agresji dla niewierzących wizerunkiem
stworzonym przez zwolenników laicyzacji. Jest on raczej swoiście polską
wersją amerykańskiej religii obywatelskiej, która ma jednoczyć Polaków nie
tyle wokół symboli państwowych, ile wokół symboliki religijno-narodowej.
Nie ma w tym nic zaskakującego w sytuacji narodu, który przez wiele
lat „ukrywał się” i „konstytuował” wewnątrz Kościoła oraz symboliki
chrześcijańskiej. To właśnie ta symbolika (śmierci i zmartwychwstania,
męczeństwa nie tylko religijnego, ale i narodowego) pozwalała nie tylko
odkrywać sens w cierpieniach narodu, ale także przetrwać najtrudniejsze
nawet chwile. I to nie tylko tym, którzy byli wierzący, ale także osobom
w ogóle nie podzielającym wiary (takim jak Dmowski czy Piłsudski).
Obecnie jest podobnie. Polacy rozpoznają się w symbolice religijnej o wiele
mocniej niż państwowej czy nawet narodowej. Na dodatek rozmiar i skala
dramatu w Smoleńsku odsyła Polaków do znanych im kategorii religijnych,
które jako jedyne pozwalają zrozumieć i zaakceptować to, co niezrozumiałe
i nieakceptowalne. Szukanie sensu w takich wydarzeniach czy nadawanie
im znaczenia jest czymś całkowicie normalnym. Każdy naród dokonuje tego
wewnątrz symboliki kształtującej jego własną tożsamość. Tak było i jest
również w Polsce. Wydarzenia związane z tragedią w Smoleńsku niezwykle
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mocno nam o tym przypomniały. I zadały – po raz kolejny – kłam teoriom
o stopniowej sekularyzacji Polski. Tragedia ta po raz kolejny uświadomiła
nam, że jedynym wspólnym językiem symbolicznym, jaki posiadamy, jest
język Kościoła. Język ten sprawdza się w najtrudniejszych sytuacjach i daje
nadzieję.
I to właśnie te proste prawdy wywołały tak wielką wściekłość części
środowisk opiniotwórczych. Nagle okazało się, że polski naród nie tylko
trwa przy religii katolickiej, ale jest w stanie głośno to zamanifestować
i zaznaczyć swą obecność w przestrzeni publicznej. Stało się tak mimo tego,
że od wielu już lat hierarchowie nie wykorzystywali swej ogromnej władzy
nad sumieniami Polaków i od dawna nie próbowali nawet angażować się
w sprawy polityczne. „Święty spokój”, który dla niektórych biskupów,
duchownych i świeckich stał się głównym obiektem kultu, zastępując Boga
Izaaka, Abrahama i Jakuba, okazał się tylko lawą, która w głębi skrywa
ogień wiary, patriotyzmu, zaangażowania. Olbrzymia rzesza wiernych, owa
Rzeczpospolita Parafialna, jasno i zdecydowanie opowiedziała się po stronie
pamięci, wolności, sprawiedliwości. Skala tego zjawiska była tak wielka, że
wywołała autentyczny przestrach. Teraz już nie można było wszystkiego
zrzucać na Radio Maryja, nie można było z niego robić jedynego kozła
ofiarnego. Dlatego zabrano się za ostateczną walkę z Kościołem. Walkę, której
celem jest zniszczenie duszy narodu, zniszczenie wiary.

Nasza odpowiedź
Autentyczne intencje Tuska, Schetyny, Komorowskiego czy Palikota
(niezależnie od różnic między nimi) nie mają – i trzeba mieć tego świadomość
– żadnego znaczenia. Niezależnie, czy chodzi im tylko o zbudowanie
lewicowej przybudówki, osłabienie prawicy, zniszczenie pamięci o zmarłym
prezydencie czy takie osłabienie Kościoła, by nie przeszkadzał im
w wygrywaniu wyborów – to ich działania będą miały konkretne skutki.
Zaufanie społeczne do Kościoła zostanie osłabione, a uczynienie problemów
światopoglądowych obiektem walki politycznej doprowadzi – przy silnym
wsparciu mediów – do powolnej akceptacji przez opinię publiczną rozwiązań
sprzecznych z prawem naturalnym i nauczaniem chrześcijańskim.
Dlatego konieczna jest zdecydowana odpowiedź Kościoła (nie tylko
instytucjonalnego, ale także wiernych) na te pomysły i zakusy. Żeby do niej
doszło, trzeba jednak zrozumieć, że dzieje się coś rzeczywiście ważnego.
Koniec epoki „świętego spokoju”

Powiedzmy sobie szczerze: rozpoczęła się decydująca walka o przyszłość
Polski: o to, czy będzie ona wierna swojemu powołaniu, czy też nie. W tej
walce nie osobiste deklaracje polityków są ważne, ale to, co robią. Nie jest
istotne, czy Komorowski uznaje się za katolika. Ważne jest to, czy jego
działania szkodzą ludziom i moralności publicznej. Jeśli tak się dzieje, to
trzeba o tym otwarcie mówić. Dość już uciekania od trudnych tematów
w imię nieszkodzenia ulubionej partii politycznej.
Konieczna jest także formacja intelektualna. Znajomość bioetyki czy
moralności katolickiej jest bowiem wśród Polaków minimalna, a choćby
pobieżne przedstawienie argumentów Kościoła przeciw in vitro czy eutanazji
zazwyczaj wystarcza, by pokazać spójność i racjonalność postawy katolickiej.
Niestety, takiej formacji na poziomie parafii, szkół czy diecezji wciąż
brakuje. Nawet księża często nie wiedzą, dlaczego stanowisko Kościoła jest
właśnie takie a nie inne. Jeszcze gorzej sprawa wygląda wśród świeckich.
Niezbędne wydaje się także utworzenie silnej i zdecydowanie działającej
Ligi Katolickiej (Ligi przeciwko Zniesławianiu Katolików) w Polsce, która nie
tylko monitorowałaby wypowiedzi na temat Kościoła w Polsce, ale również
przygotowywałaby raporty, a gdy zajdzie taka potrzeba – wytaczała procesy
osobom szkalującym imię Kościoła.
Przede wszystkim jednak potrzebne są modlitwa i ewangelizacja.
Potrzebni są nam nowi święci Franciszkowie i Dominikowie, którzy – jak
wówczas – odbudują Kościół, tchną w młodych odwagę i pokażą im,
że prawdziwy nonkonformizm nie polega na podskakiwaniu w rytm
pokrzykiwań mediów, ale na pójściu za Chrystusem. Wierzę, że jest to
możliwe. Wiem też, że od tego, czy tak się stanie, zależy przyszłość Polski
i Europy. █

Hej tam, z lewej,
zawracajcie!

Czmycham na stronę 176!

Wybuchła wrzawa. Jeden
z młodych dziennikarzy stracił
kompletnie dystans i krzyczał
wściekły: – Tak nie wolno! To
świństwo! To niedozwolone!

Manipulatio
Podstęp, ale nie każdy

ANNA GISZCZAK-DOBEK
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W rozumieniu polskiej teorii sterowania społecznego1 MANIPULACJA
jest jedną z odmian tego sterowania, znaną od zarania ludzkości,
a stosowaną też i poza obrębem gatunku homo sapiens przez niezliczonych
reprezentantów świata ożywionego, w tym: rośliny, grzyby i zwierzęta.
W języku polskim występują też inne określenia tego sposobu działania,
np. zwiedzenie, wykorzystanie, zdrada, podstęp, fortel, mistyfikacja, bluff,
dezinformacja czy po prostu oszustwo.
W czasie pierwszej w Polsce dużej debaty publicznej na ten temat (Rola
etyki w sterowaniu ludźmi) organizowanej wiosną roku 2001 w warszawskim
hotelu FORUM młody Piotr Tymochowicz epatował kilkuset zgromadzonych,
głównie dziennikarzy, brawurową apologią manipulacji, jako naturalnego
i powszechnie obecnego w przyrodzie zjawiska. Prof. Jerzy Bralczyk
zachwycał mistrzostwem w prezentowaniu chwytów retorycznych
i erystycznych, a prof. Jadwiga Staniszkis po raz pierwszy przedstawiała
swoje błyskotliwe konstatacje dotyczące politycznych symulakrów.
Prowadzący wówczas tzw. Ring Konferencyjny antropolog społeczny
Wojciech Salwa i dziennikarka Teresa Bochwic (ta sama, która wraz
z Tomaszem Bieszczadem 18 października br. demonstracyjnie wystąpiła
z Rady Etyki Mediów) wpadli na pomysł zdefiniowania manipulacji „przez
wskazanie”.
1 M.in.: Józef Kossecki, Cybernetyka społeczna, Warszawa 1973.
Marian Mazur, Cybernetyka i charakter, Warszawa 1976.
Wojciech Salwa, w interesie wychowanka czy wychowawcy, Warszawa 1983.
Józef Kossecki, Granice manipulacji, Warszawa 1984.
Andrzej Wierciński, Antropologiczna koncepcja rozwoju światopoglądowego ludzkości, Kraków 1994
Rafał Brzeski, Wojna informacyjna (skrypt), Warszawa 2006.

Prowadzący ustawił na wybiegu pięć foteli i zaprosił do ich zajęcia
ochotników z sali. Jedną z „ochotniczek” była występująca incognito Teresa
Bochwic. Przenosząc ręcznie jedną z osób wraz z fotelem, Wojciech Salwa
zdefiniował STEROWANIE BEZPOŚREDNIE ENERGETYCZNE. Prosząc uprzejmie
kolejnego ochotnika i uzyskując jego zgodę na samodzielne przesunięcie
się w pobliże tego poprzedniego, zdefiniował STEROWANIE BEZPOŚREDNIE
INFORMACYJNE.
Następnie zapowiedział definiowanie STEROWANIA POŚREDNIEGO:
wydobył z zanadrza szesnaście marcepanowych kulek w złotych papierkach
i zaczął nimi żonglować. w pewnym momencie „zagapił się” i prawie
wszystkie kulki znalazły się na podłodze. Teresa Bochwic rzuciła się na
kolana pierwsza, a w ślad za nią kulki z nosami przy ziemi zbierały wkrótce
pozostałe cztery osoby.
Żongler głośno przepraszał i dziękował, a w tym samym czasie
niepostrzeżenie obiegał fotele ochotników i instalował na nich małe
żółte prostokąty. Potem przyjmował zebrane kulki, wciąż sumitując się
i dziękując, a ochotnicy spontanicznie wracali na środek wybiegu i sadowili
się z powrotem na wyznaczonych miejscach. Wszyscy (podwójni teraz!)
ochotnicy otrzymali w nagrodę po trzy marcepanowe kulki. Usłyszeli też, że
właśnie wzięli udział w zdefiniowaniu „przez wskazanie” dwóch rodzajów
STEROWANIA POŚREDNIEGO: PRZYJAZNEGO i WROGIEGO.
Nikt nie miał kłopotu ze zdemaskowaniem podstępu i odkryciem
faktycznego celu żonglowania, a także ze zrozumieniem sensu i funkcji
Teresy Bochwic w jej podwójnej roli. Trudność wystąpiła natomiast przy
próbie identyfikacji odmian tego sterowania. Widocznie miły nastrój,
zadowolenie z dobrego uczynku i wyborna jakość produktu Wedla sprawiły,
że sterowanie pośrednie (przez podstęp) uznano w całości za PRZYJAZNE, czyli
przeprowadzone w interesie sterowanych.
Wówczas stojąca już we właściwej roli obok antropologa dziennikarka
zadała pytanie: – A co macie Państwo za plecami? Wszyscy odkryli żółte
instalacje. – A skąd się one tam wzięły? – Pan Wojtek musiał je podłożyć, jak
zbieraliśmy kulki – odpowiadali jeden przez drugiego. – A czy państwo wiecie
do czego te instalacje służą? – naciskała pani Teresa. Zapadło kłopotliwe
milczenie. Prowadzący posmutniał i z powagą odwlekał odpowiedź.
Wreszcie zbliżył mikrofon do ust i powiedział cicho, niemal szeptem: – To są
indykatory wykrywające obecność wirusa HIV we krwi. Państwa dane są już
w komputerze firmy LIMES.
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Wybuchła wrzawa. Jeden z młodych dziennikarzy stracił kompletnie
dystans i krzyczał wściekły: – Tak nie wolno! To świństwo! To niedozwolone!
Prowadzącym z trudem udało się zapanować nad salą. Antropolog nie
dementując niczego, co powiedział wcześniej, dodał tylko powoli: – To
właśnie jest sterowanie pośrednie (czyli przez podstęp), które definiujemy
jako WROGIE, bo przeprowadzone wbrew interesom sterowanych.
Dla takiego właśnie postępowania – i tylko dla niego – zarezerwowana jest
nazwa MANIPULACJA.
Zwyczajowe brawa na finał nie były zbyt owacyjne. Uczestnicy szli
w stronę szatni jakby roztargnieni i nie bardzo zadowoleni. Wydaje się
jednak, że właściwą definicję MANIPULACJI i zaproponowaną im klasyfikację
sterownia społecznego zapamiętają na całe życie.
Mamy nadzieję, że Czytelnicy tego numeru „Frondy” również. █

Mit
dziennikarskiego
obiektywizmu
Doszło do sytuacji, w której niezłomny
kardynał Wyszyński musi patronować
instytucji, która złamała się przed... no
właśnie – przed czym? Przecież nie przed
lwami na arenie, przecież nie przed groźbą
ukrzyżowania, przecież nie w obliczu
tortur. Złamała się przed własnym
strachem. Przed obawą o przyczepienie
łatki homofobów. A ściślej przed
złudzeniem siły, jaką rzekomo dysponuje
wysokonakładowa gazeta. Ale to właśnie
tylko złudzenie. Bo żadne medium nie jest
w stanie realnie zaszkodzić komuś, kto
się nie boi. Jedyna broń, jaką „oni” mają
przeciw nam, to nasz własny strach.
Franciszek Kucharczak
Mit dziennikarskiego obiektywizmu
Autor Autorski

Tekst przygotowany na IV
Konferencję „Między prawdą
a manipulacją”, zorganizowaną
23 października 2010 roku, przez
Oddział Łódzki Katolickiego
Stowarzyszenia Dziennikarzy.

„Chrześcijaństwo jest religią miłości i taki też powinien być język, jakim
powinni posługiwać się autorzy katolickiego tygodnika” - powiedziała sędzia
Ewa Tkocz z Sądu Apelacyjnego w Katowicach, uzasadniając wyrok w słynnej
sprawie Alicji Tysiąc. Przypomnę, że wyrok zobowiązywał naczelnego
redaktora „Gościa Niedzielnego” ks. Marka Gancarczyka do przeproszenia
za porównanie powódki do zbrodniarzy hitlerowskich, mimo że takie
porównanie nie miało miejsca.
Choć z pouczeniem, jakie skierowała pod naszym adresem pani sędzia,
trudno się nie zgodzić – bo, istotnie, chrześcijaństwo jest religią miłości
– to jednak najwyraźniej zupełnie różne rzeczy rozumiemy pod pojęciem
„miłość”. Pouczenie sądu w pewnym stopniu dotyczyło mnie osobiście,
ponieważ moje teksty, obok tekstów naczelnego, były wymieniane
w pozwie najczęściej. Nie zastosowałem się do woli sądu, ponieważ nie
zmieniłem sposobu myślenia, a tym samym pisania. Co więcej – zmienić nie
zamierzam. W dalszym ciągu uważam, że aborcja jest zabiciem niewinnego
człowieka, a nawet jego zamordowaniem. W dalszym ciągu twierdzę, że
matka, która nie zdołała dokonać aborcji, nie zdołała zabić swojego dziecka.
Wciąż domagam się podania logicznych powodów, dla których małego
człowieka należałoby traktować jak kogoś mniej ludzkiego od człowieka
dużego. Co więcej, podobnie myślą moi koledzy z pracy. Nasze odmienne
myślenie dotyczy nie tylko kwestii aborcji, ale także wielu innych tematów.
Środowiska „obiektywne” już dawno takie myślenie uznały za niewskazane,
a nawet niedopuszczalne. Dotyczy to na przykład stosunku do propagandy
homoseksualnej.
Przedstawiciele mediów uznających same siebie za postępowe posuwają
się do działań wręcz cenzorskich, choć same zaistniały dzięki zniesieniu
cenzury. Na tym polu wyróżnia się „Gazeta Wyborcza”, która angażuje
swoich dziennikarzy do walki przeciw legalnie eksponowanym wystawom
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antyaborcyjnym. Charakterystycznym zdarzeniem była bitwa gazety
o utrącenie wykładu na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
o przyczynach homoseksualizmu. Redaktorom z Czerskiej nie spodobał się
jeden z wykładowców, Amerykanin Paul Cameron, który ich zdaniem nie
gwarantował obiektywizmu. Redaktor Piotr Pacewicz tak uzasadniał histerię,
którą wtedy gazeta – niestety skutecznie – rozpętała: „W ostatnich kilku
dekadach Europa zaakceptowała odmienność gejów. Jestem za tym, by tej
sprawy nie dyskutować już publicznie, np. na uniwersytetach. Tak rozumiem
ograniczenia debaty, które powinniśmy sami na siebie nałożyć”.
Znamienne słowa: „Europa zaakceptowała”. Europa, czyli kto? Czy
ktoś z Państwa był proszony o taką akceptację? Ja czegoś takiego nie
akceptowałem, podobnie jak moja bliższa i dalsza rodzina, podobnie jak
moi znajomi, sąsiedzi, podobnie jak wszyscy świadomi katolicy i – jestem
przekonany – większość zwykłych ludzi. Nikt nikogo nie pytał, tymczasem
nagle dowiadujemy się, że coś gdzieś ustalono i dla wszystkich podobno jest
to oczywiste. Jest to stanowisko obiektywne, naukowe, bo ktoś tak orzekł.
Piotr Pacewicz chce też „nałożyć na siebie ograniczenia debaty”. Nikt mu
tego nie broni, niech nakłada. On jednak nie nałożył ograniczeń na siebie, lecz
na tych, którzy nie spełniali jego kryteriów i ośmielali się myśleć odmiennie.
Mit dziennikarskiego obiektywizmu

Tuż po tym, jak władze UKSW ugięły się pod tym skandalicznym
naciskiem, zadzwoniłem do wicerektora, który odwołał konferencję. Ten
człowiek zupełnie nie był w stanie logicznie uzasadnić swojej decyzji.
Jasne było, że zwyczajnie się przestraszył. I oto doszło do sytuacji, w której
niezłomny kardynał Wyszyński musi patronować instytucji, która złamała
się przed... no właśnie – przed czym? Przecież nie przed lwami na arenie,
przecież nie przed groźbą ukrzyżowania, przecież nie w obliczu tortur.
Złamała się przed własnym strachem. Przed obawą o przyczepienie łatki

Neutralność światopoglądowa jest swoistą
religią. Do każdego twierdzenia musi być
twierdzenie przeciwne i jeśli coś jest uznane za
mocne i pewne, należy to zmienić.
homofobów (cóż za dziwaczne słowo – mój word wciąż go nie rozumie
i podkreśla na czerwono). A ściślej przed złudzeniem siły, jaką rzekomo
dysponuje wysokonakładowa gazeta. Ale to właśnie tylko złudzenie. Bo żadne
medium nie jest w stanie realnie zaszkodzić komuś, kto się nie boi. Jedyna
broń, jaką „oni” mają przeciw nam, to nasz własny strach.
Podstawowy strach człowieka cywilizacji zachodniej wynika dziś nie
tyle z obawy o życie, nie tyle z lęku o sprawy bytowe, ile o zachowanie
społecznego uznania. Ten lęk wymusza ustępstwa, szczególnie w dziedzinie
moralności, i skłania przestraszonych do podejmowania gry narzuconej
kanonami współczesności. Ta gra ma różne imiona, a wszystkie mają złudnie
miły i pozytywny wydźwięk. Jedno z nich brzmi „dialog”. Dialog ten rozumie
się w gruncie rzeczy jako równouprawnienie monologów, pod warunkiem, że
są to monologi z certyfikatem poprawności. Wydawaniem tych certyfikatów
zajmują się osoby, które posiadają do tego takie same kompetencje jak
każdy z nas, tyle że one o tym nie wiedzą. Sądzą, że są upoważnione do
rozstrzygania, kto jest, a kto nie jest godzien zasiadać w lożach mędrców,
ponieważ to jest oczywiste. Oczywistość tę podkreśla przywiązanie takich
luminarzy do idei neutralności światopoglądowej. To reguła. Wskutek
uporczywego wiązania tej „neutralności” z nowoczesnością, racjonalizmem
i naukowością – w opozycji do religijności – udało im się stworzyć wrażenie,
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że neutralność światopoglądowa jest czymś priorytetowym. Że jest swoistym
rynkiem, z którego drogi mogą prowadzić w różnych kierunkach, jednak ona
sama jest punktem centralnym, a przez to najlepszym.
To coraz powszechniej przyjmowane założenie sprawia, że całe
społeczeństwa bez walki oddają pole inżynierom społecznym, którzy co
prawda nie wskazują źródła swojego zaangażowania, ale za to dysponują
oddanymi dziennikarzami. Dziennikarze ci z reguły nie są żadnymi
spiskowcami żydowsko-masońskimi. Oni po prostu tak myślą. Naprawdę

Wprawdzie proporcja jeden do miliona
specjalnej równowagi nie daje, ale w gazecie
i na ekranie tego nie widać. Jest wypowiedź „za”
i jest „przeciw” - i mamy średnią!
sądzą, że świat będzie lepszy, gdy ludzie przestaną walczyć o cokolwiek
poza tym, żeby o nic nie walczono. W większości szczerze wierzą, że będzie
lepiej, gdy otoczy się ludzi przepisami, wtłoczy się ich w mundurki odgórnie
narzuconych zachowań, gdy funkcje rodzicielskie zastąpi się państwowym
dozorem, a zasady moralne będzie się ustalać drogą referendów. Oczywiście
jeśli referendum nie da właściwego wyniku, trzeba go będzie powtarzać aż do
przewidzianego przez luminarzy skutku – tak jak to miało miejsce niedawno
w Irlandii.
Neutralność światopoglądowa jest swoistą religią. Jednym
z podstawowych dogmatów neutralistów jest przekonanie, że prawda
leży pośrodku. W praktyce oznacza to, że do każdego twierdzenia musi
być twierdzenie przeciwne i jeśli coś jest uznane za mocne i pewne, należy
to zmienić. Ten typ myślenia zaprezentował swego czasu Aleksander
Kwaśniewski. Pod koniec swojej prezydentury udzielił wywiadu, w którym
zachwalał świetny układ, jaki – jego zdaniem – zaistniał w Polsce dzięki
temu, że on jest niewierzący. To bowiem, jak stwierdził, stworzyło wspaniałą
równowagę. Czyli zbliżyło nas do stanu obiektywnego, którym miałby być
środek pomiędzy wiarą i niewiarą. Jeśli jednak przyjąć tę logikę, trzeba by
Mit dziennikarskiego obiektywizmu

było uznać, że Bóg jest i nie jest jednocześnie. Oto hołd złożony nonsensowi
– zgoda na to, że każdy ma swoją prawdę i każda jest tyle samo warta, nawet
gdy jedna wyklucza drugą.
Podobną logiką równowagi kierowali się nadający z Polski korespondenci
niektórych zagranicznych mediów w pierwszych dniach po śmierci Jana
Pawła II. Wielu z nich nie mogło uwierzyć, że cały naród może płakać po
czyjejś śmierci. A jeśli nawet oni uwierzyli (widzieli przecież na własne oczy),
to nie mogli tego zrozumieć ich mocodawcy. Mieli więc problem. Wówczas
nie wymyślono jeszcze „koszulek tolerancji”, a wśród nich tej z napisem „Nie
płakałem po papieżu”, więc nie wiedzieli, gdzie szukać. Aż w końcu komuś się
przypomniało: no tak! Jerzy Urban!
Naczelny „Nie” chętnie podzielił się swoim niesmakiem, żałobę po papieżu
porównał do sytuacji po śmierci Stalina i wyraził swój sprzeciw. I już był
obiektywizm. Wprawdzie proporcja jeden do miliona specjalnej równowagi
nie dawała, ale w gazecie i na ekranie tego nie było widać. Jest wypowiedź
„za” i jest „przeciw” – i mamy średnią!
Ten rodzaj obiektywizmu serwuje się nam niepokojąco często. Tracą
znaczenie zdrowy rozsądek i elementarna uczciwość. Dzięki odpowiedniemu
doborowi gości i umiejętnemu stawianiu pytań można wszystkiego dowieść
albo wszystkiemu zaprzeczyć – według zamówienia.
Kiedyś, za czasów telewizji „odpolitycznionej” przez SLD, widziałem
dyskusję o aborcji. Po stronie „postępowej” wystąpiła Izabela Jaruga-Nowacka.
Stanowisko przeciwne reprezentowała Renata Beger, zaś rolę eksperta,
niezależnego arbitra, pełniła Magdalena Środa. Nie muszę chyba mówić, czyja
„prawda” wzięła górę.
Tak jaskrawa manipulacja nie zdarza się codziennie, codziennie jednak
trwa parcie na granicę „dobrego i złego”. Przesuwanie jej milimetr po
milimetrze sprawia, że nie widzimy zmian. Widać je dopiero z dystansu,
niestety trudno o dystans komuś, kto tkwi w samym środku medialnego
szumu. Ciekawym przykładem tego szumu była debata o mowie nienawiści,
jaka niedawno odbyła się w Teatrze Polskim w Warszawie. „Rzeczpospolita”
przytoczyła co bardziej wymowne fragmenty wypowiedzi dyskutantów.
Pisarz Paweł Huelle stwierdził z emocją w głosie, iż „w mediach powinna
obowiązywać niepisana, dżentelmeńska umowa, aby bandziorów, takich
ch... [słowo padło bez kropek – FK] nie zapraszać”. Wypowiedź ta wzbudziła
burzliwy aplauz. Następnie pan Huelle dodał, że dziennikarz rozmawiający
na przykład z takim Korwin-Mikkem, powinien mu powiedzieć, że jest
głupcem. Żeby nikt nie miał wątpliwości, kto jest rozmówcą dziennikarza.

49
Feministka Agnieszka Graff zalecała z kolei bojkotowanie osób o odmiennych
przekonaniach. Pochwaliła się, że wszechpolakowi, który zadał jej „nawet
sensowne pytanie”, odpowiedziała: „Ja z panem nie będę rozmawiać”. Po
czym z rozbrajającą szczerością wyznała: „Moim celem było zdezawuowanie
tego człowieka”.
Niewiele ma to wspólnego z dążeniem do prawdy. Pytanie jednak,
dlaczego prawda miałaby być rzeczywistym celem ludzi, którzy odrzucili
Boga lub jakąkolwiek siłę wyższą. Gdyby Boga nie było, straciłyby
uzasadnienie wszelkie trwałe zasady. I to właśnie obserwujemy w świecie
postchrześcijańskim. Jeżeli prawda nie odnosi się do Kogoś, kto JEST prawdą,
nie wiadomo, po co człowiek miałby o nią zabiegać. Nie wiadomo, po co
miałby dążyć do sprawiedliwości, jaką jest rzeczywisty obiektywizm.
Kiedyś ukułem takie hasło: „Jestem tendencyjny, popieram Jezusa”.
Dziś chcę to powtórzyć. Popieram Boga choćby dlatego, że tylko On jest
prawdziwie obiektywny. Tylko On ma komplet danych. Taka tendencyjność
daje szanse na prawdziwy obiektywizm. █
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BRONISŁAW WILDSTEIN

Jeżeli mamy mówić o manipulacji, nie wystarczy mówić o ideach
i wartościach, albo ich zaprzeczeniu. Trzeba nachylić się nad strategiami
mistyfikacji i konkretnymi przykładami takich działań. W ten sposób
rozpoznać możemy zagrożenie, z którym mamy dziś do czynienia. Niedawno
w Łodzi został zabity działacz partii opozycyjnej, drugi został ciężko ranny.
I już tego samego dnia usłyszeliśmy, że właściwie winna sama sobie jest ta
właśnie partia opozycyjna. Wiemy, że miał zostać zabity Jarosław Kaczyński.
Ale oto dowiedzieliśmy się, że winny za to, co się stało, jest Jarosław
Kaczyński. Ergo: Jarosław Kaczyński jest winny za zamach na samego siebie.
Gdyby został zabity, to byłby winny własnej śmierci.
Zaczynam od tego przykładu, by pokazać, że żyjemy w świecie, który
stoi na głowie. Niestety, media po upadku komunizmu współtworzyły
wielką manipulację, której ofiarą padli Polacy, a która była fundamentem
założycielskim III RP. Słyszeliśmy tutaj o mediach zależnych od władzy
– taka zależność w pewnym stopniu istnieje również na Zachodzie, ale
w Polsce problem jest nieco inny. U nas media są raczej elementem szerokiej,
oligarchicznej struktury, którą współtworzą biznes, media właśnie, polityka,
korporacyjne układy.
Ta kolejność nie jest przypadkowa, bowiem faktycznie media w Polsce są
silniejsze niż partie polityczne. I są to media jednorodne. Ci, którzy próbują
się z nich wyłamać – a jest takich niewiele – mają spore kłopoty. Trudno
powiedzieć, by stanowili jakąś przeciwwagę dla głównego nurtu.
Polska była najbardziej antykomunistycznym krajem w sowieckim
bloku. Polacy buntowali się najczęściej i to oni zainicjowali zniszczenie
komunizmu, powołując wielki ruch „Solidarność”. A zarazem Polska jest
krajem, który nie rozliczył się z komunizmu. Zrobiliśmy to gorzej niż Czesi,
nawet Słowacy, nie mówiąc o Niemcach. Dlaczego tak się stało? Do nowej
rzeczywistości przeniesione zostały stare układy interesów, polityczna władza
transformowana została na władzę ekonomiczną tudzież konserwowana
w postaci dominujących pozycji w newralgicznych sferach życia społecznego,
ale proces ten nie mógłby się odbyć bez wsparcia mediów. Mieliśmy do
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czynienia z wielką operacją manipulacji świadomością zbiorową, tak, aby
Polacy nie za bardzo zdali sobie sprawę z charakteru procesu, w którym
uczestniczą.
Dużo można mówić o przemilczaniu faktów albo nieuczciwym ich
rozgrywaniu, a także elementarnej manipulacji językiem i podstawowymi
pojęciami, jak na przykład zmistyfikowaną ze szczętem w III RP kategorią
„wybaczenia“. Najlepiej dawać jednak konkretne przykłady. Zacznę od
reportażu Pawła Smoleńskiego z „Gazety Wyborczej” – będę się często
odwoływał do tego dziennika nieprzypadkowo, ponieważ to on stworzył
pewien typ myślenia dziennikarskiego, on uczył dziennikarzy dominujących
mediów, w jakich kategoriach mają myśleć, stworzył język opisu
rzeczywistości, poza który trudno było wykroczyć. Opublikowany na samym
początku lat dziewięćdziesiątych artykuł Pawła Smoleńskiego dotyczył
procesu ubeka, który był zabójcą młodego robotnika nowohuckiego Bogdana
Włosika. Ubek zastrzelił go już po manifestacji. To był taki ostentacyjny akt
przemocy. Na czym polegał reportaż Pawła Smoleńskiego? Otóż czołowy
reporter „Wyborczej” jedzie do rodziny zabójcy i opisuje, jak cierpi jego
córeczka. Relacjonuje, jak martwią się rodzice. Opisuje tę atmosferę w domu
rodziny zrozpaczonej, że odbiera się im męża i ojca, który pójdzie do
więzienia. Jest tam również wzmianka o rodzinie Włosika, która to rodzina
jest wyraźnie niesympatyczna, gdyż kieruje się wyłącznie żądzą zemsty –
chciałaby widzieć mordercę w więzieniu. Autorowi tekstu nic nie można
zarzucić: on tylko pokazuje i nie komentuje. Chociaż tak naprawdę ten
„reportaż” jest jednym wielkim, politycznym komentarzem. Żyjący jeszcze
wówczas pisarz i felietonista Jan Walc opisał tę sprawę, odwołując się do
tradycyjnego przekazu naszej kultury, czyli Piety. Przypomniał, że nie istnieje
Pieta, w której cierpiącą matką jest matka Judasza – a przecież Judasz też miał
matkę, która musiała bardzo boleć po jego samobójstwie. W naszej kulturze
Pieta to Matka Chrystusa, która opłakuje swojego Syna. Ale dzisiaj w Polsce
mamy jakąś zamianę. Widzimy tworzenie nowej Piety z Judaszem jako ofiarą.
Mówię o konkretach, bo one są najlepsze dla pokazania sytuacji, w której
żyjemy. Wrócę do zabójstwa w Łodzi, które było morderstwem na tle
politycznym, bez względu na to, czy zabójca był niestabilny psychicznie, czy
też nie. Eligiusz Niewiadomski, który zastrzelił Gabriela Narutowicza w 1922
roku, także nie był stabilny psychicznie. Ludzie niestabilni łatwiej ulegają
społecznej atmosferze nagonki.
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Zobaczmy, co się działo w ostatnich dniach. Telewizja TVN pokazuje wiec
pod Pałacem Prezydenckim. Piętnuje Jarosława Kaczyńskiego, który podobno
głosi, że chce, aby Polską rządzili prawdziwi Polacy. Od razu odzywa się rzesza
autorytetów, które mówią, że to wystąpienie ma potencjał faszystowski,
wręcz nazistowski. Marcin Król, profesor filozofii politycznej, i inne
„autorytety” twierdzą, że PiS powinien zostać rozwiązany. Tymczasem była
to manipulacja, bo Jarosław Kaczyński nic takiego nie powiedział. Nie użył
słów „prawdziwi Polacy”. Na szczęście były jeszcze media, które wypełniły
dziennikarską powinność. I to one pokazały, że Kaczyński takich słów nie
użył. Pokazują to „Wiadomości” TVP (choć dziś, po zmianach, jeśli następnym
razem TVN przypisze Jarosławowi Kaczyńskiemu „prawdziwych Polaków”,
to „Wiadomości” TVP już tego nie zauważą). Pokazuje to „Rzeczpospolita”
i jeszcze parę mediów. I co robi TVN? Wyraża skruchę? Skądże. Katarzyna
Kolenda-Zalewska, która puściła tę fałszywkę, nie poczuwa się do wyjaśnienia
czegokolwiek. Zamiast tego TVN mówi: rzeczywiście źle usłyszeliśmy –
pokazuje to w tonie ironicznym – ale na dobrą sprawę to niczego nie zmienia,
bo Kaczyński chciał to powiedzieć i tak naprawdę o to właśnie mu chodziło.
Marcin Król podtrzymuje, że PiS powinien zostać rozwiązany, gdyż Kaczyński
wyprowadził ludzi na ulicę i tam przemawiał – a to jest działaniem absolutnie
niedemokratycznym!
W rzeczywistości wiece organizowane przez opozycję, na których
przemawia jej przywódca, są w demokratycznych krajach Zachodu normą. To
jest konwencjonalne zachowanie. Tylko nam się wmawia, że jest to działanie
parafaszystowskie. Tomasz Wołek, choć przyznaje, że takie słowa Jarosława
Kaczyńskiego nie padły, to pisze, że na dobrą sprawę to nic nie zmienia – liczą
się bowiem nie fakty, ale nasze tezy. Tylko one są ważne. Mniej więcej to samo
powtarza cała lista dyżurnych „publicystów”. W tym kontekście na stronie
internetowej TVN pojawia się lista chętnych, którzy chcieliby delegalizacji
PiS-u – mogą się tam wpisać. Nie wiem, czy ta lista jeszcze tam jest, ale
w dniu zabójstwa była.
Kiedy następuje akt terroru w Łodzi, wypowiada się Jarosław Kaczyński.
Mówi bardzo ostro. Można mieć zastrzeżenia do tego, jak i co mówi. Tylko,
że on ma prawo tak mówić. Opozycji wolno więcej w demokratycznym
świecie. Realnej opozycji w Polsce nie wolno nic. Mówię świadomie o „realnej
opozycji”, bo to jest prawdziwa opozycja, która kwestionuje status quo, a nie
taka, która mówi, że my wam to status quo trochę inaczej zorganizujemy.
Uderzający jest sposób pokazania tego wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego
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przez TVN. Otóż prowadząca – jedna z bardziej znanych dziennikarek Justyna
Pochanke – mówi coś takiego: w Łodzi nastąpił atak, w odpowiedzi na to
Jarosław Kaczyński atakuje również. Zabójstwo i ciężkie poranienie oraz
emocjonalna wypowiedź zostały ze sobą zrównane.
Bardzo charakterystyczna była szeroko wychwalana wypowiedź premiera
Donalda Tuska. Nasz premier powiedział w nim, że to, co się stało, jest
godne ubolewania i należy teraz zadbać przede wszystkim o to, żeby nie
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retoryka jest odpowiedzialna za wszystko
złe, co dzieje się w Polsce. Media zajmują
się krytyką opozycji, a nie władzy.
doszło do rozpętania emocji, które mogą przynieść bardzo negatywne
konsekwencje, i że w związku z tym nie wolno w żadnym sensie tych
wydarzeń instrumentalizować politycznie. Prawdę mówiąc, zabójstwo
polityczne jest już efektem skrajnych emocji, więc należałoby się zastanowić,
co doprowadziło do niego, dokładnie to rozważyć, żeby położyć kres
prowadzącej do niego atmosferze. Od premiera dowiadujemy się tymczasem,
że do strasznych konsekwencji doprowadzić może reakcja na zabójstwo
polityczne, czyli poszukiwanie odpowiedzialnych oraz próba rozliczenia ich,
choćby po to, żeby położyć kres przyczynom zbrodni.
To, co najbardziej uderzające w wypowiedzi premiera, to przestroga:
nie wolno instrumentalizować politycznie! Co to znaczy? To znaczy, że nie
wolno przenieść tej zbrodni w wymiar polityczny. Nie wolno zastanowić
się, kto politycznie za nią odpowiada. Jeżeli jednak nie ma prawa się to stać
przedmiotem namysłu polityka, to co powinno być? To jest ta sama figura,
którą zastosował Donald Tusk i obóz rządzący – za aprobatą dominującej
grupy mediów – zaraz po katastrofie smoleńskiej. Otóż okazało się, że tej
tragedii nie można „wykorzystywać” politycznie. Co to znaczy? To znaczy, że
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nie wolno zastanawiać się, kto jest odpowiedzialny za tę tragedię. Nie wolno
dochodzić tego, kto powinien ponieść moralne i polityczne konsekwencje tego
strasznego wydarzenia.
To jest manipulacja na poziomie elementarnym, która prowadzi do tego, że
polityka przestaje cokolwiek znaczyć. Rzeczy najważniejsze mają być wyjęte
z debaty publicznej – mają się odbywać poza nami, poza obywatelami. To
wszystko ma zostać pozostawione jakimś tam fachowcom, a my możemy,
ewentualnie, boleć nad tym, co się stało. Tyle tylko – i broń, Panie Boże – nie
próbować zastanawiać się, dlaczego tak się stało.
Manipulacje, które narastają wokół Smoleńska, są rozmaitego typu. Jedną
z fundamentalnych jest metoda odgrywająca centralną rolę w manipulacjach
III Rzeczpospolitej, czyli tworzenie tabu. To znaczy: nie wolno zastanawiać
się nad błędami, które popełniła ekipa rządząca Polską. Śmiem twierdzić,
że w normalnym kraju za coś takiego – bez względu na to, kto ostatecznie
zawinił – iluś ludzi musiałoby, co najmniej, podać się do dymisji. Iluś ludzi
musiałoby wziąć na siebie odpowiedzialność. U nas mówi się, że nie wolno
w ogóle analizować problemu odpowiedzialności i winy. Zresztą sam problem
odpowiedzialności jest rzeczą dwuznaczną, źle widzianą w III RP. Można
byłoby dojść do niepoprawnych wniosków.
Wszyscy byliśmy przecież świadkami tego, co działo się przed katastrofą
smoleńską. Otóż najpierw prezydent Polski Lech Kaczyński zadeklarował, że
w 70. rocznicę mordu katyńskiego uda się do Rosji, aby uczcić ją na miejscu.
Dopiero później, jakby w odpowiedzi, premier Rosji Włodzimierz Putin
zwrócił się do premiera Tuska, żeby wspólnie obchodzić tę rocznicę. Dla
polskiego prezydenta miejsca tam nie przewidział. Co zrobił w tej sytuacji
polski premier? Powinien porozumieć się z prezydentem Kaczyńskim, by
wspólnie na poziomie państwowym ustalić, jak zachować się wobec tego
typu propozycji. A co zrobił Donald Tusk? Podjął grę z Putinem, a zawsze
usłużne mu media zaczęły głosić, że to Lech Kaczyński jest zawadą, która
stoi na drodze normalizacji stosunków polsko-rosyjskich. Okazuje się więc, że
stosunki polsko-rosyjskie można znormalizować tylko wtedy, kiedy to Rosjanie
będą decydowali, kto z Polaków może reprezentować nasz kraj wobec nich.
To specyficzne rozumienie normalizacji. Ale ta gra doprowadziła do tego, że
zostały przyjęte dwa terminy obchodów rocznicy mordu katyńskiego i że
wyjazd prezydenta – który z natury rzeczy jest oficjalną wizytą – nie został
należycie potraktowany i zabezpieczony jak powinien przez władze polskie.
To wszystko mogło mieć wpływ na przebieg wydarzeń.
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Dziś każdy, kto próbuje przywoływać tamte fakty, od razu zostaje
oskarżony o to, że uważa Tuska i Putina za spiskowców, którzy przygotowali
zamach na Lecha Kaczyńskiego. Mówię to z własnego doświadczenia, bo sam
byłem wielokrotnie pomawiany o to przez różnych dziennikarzy. Chociaż
nie stawiałem żadnej tezy, tylko opisywałem fakty. To samo spotkało zresztą
Jarosława Kaczyńskiego. Gdy przypomniał te same fakty, spotkał się z atakiem
Donalda Tuska, który stwierdził, że nie może poważnie traktować przywódcy
opozycji, który oskarża go – premiera Polski – że z władcami obcego kraju
dokonał zamachu na polskiego prezydenta.
Nic więc dziwnego, że efektem takich zabiegów jest sytuacja, jaka miała
miejsce niedawno. Otóż ukazał się sondaż, w którym większość respondentów
zgadza się z twierdzeniem, że najbardziej agresywnym politykiem w Polsce,
odpowiedzialnym za atmosferę nienawiści, jest Jarosław Kaczyński, a Palikot
jest daleko, daleko w tyle...
Kolejna fundamentalna manipulacja to zestawienie retoryki Jarosława
Kaczyńskiego, do której można mieć mnóstwo zastrzeżeń, z praktyką
delegitymizacji, czyli odebraniem opozycji prawomocności, a więc
pozbawieniem jej racji bytu. Niektórzy „naiwni” komentatorzy, np. Waldemar
Kuczyński, piszą to wprost. PiS-owi nie podoba się nasza konstytucja. PiS‑owi
nie podoba się stan rzeczy w Polsce. PiS jest opozycją antysystemową.
PiS powinien zostać co najmniej zmarginalizowany i nie wolno dopuścić,
aby znalazł się w sytuacji, w której mógłby zdobyć władzę. Jest to wprost
mówione. Z demokracją i wolnością nie ma to nic wspólnego, ponieważ –
przypomnijmy – PiS ubiega się o zmianę konstytucji i sytemu w naszym kraju
metodami demokratycznymi.
Mamy dziś rzeczywistość zupełnie niesamowitą, gdzie media dominujące
zajmują się prawie wyłącznie opozycją. Gdyby ktoś przyleciał do Polski
z Marsa, to by pomyślał, że u nas nadal rządzą Kaczyńscy i to oni posiadają
wszystkie instrumenty władzy, ponieważ podobno tylko ich retoryka jest
odpowiedzialna za wszystko złe, co dzieje się w Polsce. Media zajmują
się krytyką opozycji, a nie władzy. Cały ten układ zaczyna się domykać
i pozostawia coraz mniej wolnej przestrzeni. Mówię to nie po to, żeby
Państwa straszyć – ponieważ nie sądzę, aby Państwo byli tak strachliwi, ani
ja się tak strasznie nie boję – tylko po to, żeby zrozumieć obecny stan rzeczy
i oczywiście wyciągnąć konsekwencje. █
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Zmanipulować
Logosferę CZłowieka
Jeżeli najwybitniejszy programista
komputerowy Bill Gates twierdzi
dziś, że kto rządzi obrazami, rządzi
umysłami ludzi, to chce przestrzec
świat przed niebezpieczeństwem
zawładnięcia ludzkiej myśli, a tym
samym zapanowania nad słowem
człowieka przez jego współczesnych
kolonizatorów, którymi są dysponenci
manipulacji politycznej.
Biskup Adam Lepa
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Najpierw kilka wstępnych wyjaśnień co do tytułu. Nie ma on na końcu
wykrzyknika, choć jest sformułowany postulatywnie. Powinien być
umieszczony raczej w cudzysłowie. Ma bowiem zwrócić uwagę na istniejące
tendencje pewnych ośrodków propagandy, które posługując się w sposób
perfekcyjny słowem, dokonują zmanipulowania całej logosfery człowieka.
Należy przypomnieć, że logosfera to środowisko słowa. Tytuł nawiązuje do
znanego terminu „słowo zmanipulowane”.
Autor musi wyznać, że do przemyśleń na temat manipulowania za
pośrednictwem słowa zainspirowała go homilia, którą w 1991 roku
wygłosił w Olsztynie Jan Paweł II. Mówił wtedy na temat pracy nad mową1.
I w pewnym momencie przemówienia zwrócił uwagę na rolę słowa
w manipulowaniu człowiekiem. Stwierdził wtedy, że pewne słowa, które
w rzeczywistości stanowią dla człowieka zło, „mogą być tak podawane, tak
preparowane, żeby zrobić wrażenie, że są dobrem”. I natychmiast dodał: „To
się nazywa manipulacja”.
Słowo jest podstawowym tworzywem w manipulacji – zarówno
słowo mówione, jak i drukowane. Dziś podkreśla się, że manipulacja za
pośrednictwem słowa wykazuje coraz większą siłę i skuteczność. Zwraca też
uwagę liczebna przewaga publikacji na temat manipulowania słowem nad
tymi, które rozpatrują manipulację za pośrednictwem obrazu2.
W artykule wyodrębniono trzy części. W pierwszej mówi się o słowie i jego
sile oddziaływania. Druga część poświęcona jest zjawisku manipulowania
w obrębie logosfery człowieka. W trzeciej części przedstawione są ważniejsze
wnioski i pilne postulaty.
1 Jan Paweł II, Wielka praca nad mową, „L’Osservatore Romano”, 1991, nr 5 (wyd. poskie).
2 Ph. Breton, La parole manipulée, Paris 2000; M. Pergnier, La désinformation par les mots, Monaco 2004; C.
Ladjali, Movaise langue, Paris 2007.
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Oddziaływanie słowa i jego skuteczność
1. Słowa mają władzę. Nie mają takiej władzy obrazy ani dźwięki. Spośród
tych trzech składników podstawowego tworzywa manipulacji tylko o słowie
mówi się, że ma ogromną siłę sprawczą. Nawet jeżeli najwybitniejszy
programista komputerowy Bill Gates twierdzi dziś, że kto rządzi obrazami,
rządzi umysłami ludzi, to chce przestrzec świat przed niebezpieczeństwem
zawładnięcia ludzkiej myśli, a tym samym zapanowania nad słowem
człowieka przez jego współczesnych kolonizatorów, którymi są dysponenci
manipulacji politycznej3.
Moc sprawcza słowa widoczna jest w liturgii Kościoła katolickiego.
Przykładem mogą być słowa konsekracji we Mszy Świętej, słowa
rozgrzeszenia w konfesjonale czy słowa wypowiadane podczas udzielanego
błogosławieństwa.
Steve Brown, znany protestancki teolog i sprawozdawca radiowy, profesor
seminarium duchownego w Orlando na Florydzie, twierdzi, że słowa
wypowiadane przez mówcę determinują to, jak ludzie na niego reagują.
Myśl tę zilustrował Brown przykładem4. Oto pewnego rabina zaproszono
do wygłoszenia przemówienia podczas antyfaszystowskiego mityngu
w Brooklynie. Wcześniej grożono mu w listach, że zostanie zabity, jeżeli
przemówi podczas tego spotkania. Rabin przybył na mityng. A gdy znalazł się
na mównicy, powiedział: „Ostrzegano mnie pod groźbą śmierci, abym tu nie
przychodził. Jeśli jednak ktoś z obecnych chce mnie zastrzelić, niech to zrobi
teraz. Nie lubię, gdy mi się przerywa”. Swoim słowem zaskoczył wszystkich
i rozładował bardzo groźne napięcie. Podczas przemówienia i później panował
spokój i porządek.
Dziś zagadnienie siły wypowiadanych słów rozpatruje się naukowo. Np.
Catherine Kerbrat-Orechioni, profesor uniwersytetu w Lyonie, od lat zajmuje
się sprawczym oddziaływaniem języka. Wychodzi z założenia, że „mówić”
znaczy „tworzyć” (Quand dire, c’est faire)5. Wyraża opinię, że słowo jest
formą twórczego działania, a więc posiada moc sprawczą, co oznacza, że jest
zdolne skutecznie wpływać na drugiego człowieka, będącego uczestnikiem
rozmowy, dialogu, wykładu. Podziela też stanowisko innych uczonych,
żeby nie mówić, że bez języka nie moglibyśmy rozumieć jedni drugich.
3 B. Arras, Mutimédia et éducation à l’image, w: Multimédia et savoirs, Paris 2000, s. 143.
4 S. Brown, Jak mówić, aby ludzie słuchali, Warszawa 1996, s. 20-22.
5 C. Kerbrat-Orechioni, Les actes de langage dans le discours. Theories et fonctionnement, Paris 2008.
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Człowiek wtedy pada ofiarą
manipulacji, gdy jego logosfera nie
jest zorganizowana, lecz funkcjonuje
na zasadzie spontaniczności i działań
nieprzemyślanych.

Powinno się raczej mówić, że bez języka nie moglibyśmy wpływać jedni na
drugich. Powinno to zastanowić polityków, którzy nie zawsze panują nad
słowami wypowiadanymi publicznie.
Dodać jeszcze należy, że bez udziału słowa człowiek nie jest w stanie
pogłębić i rozwinąć swojego intelektu. Tym bardziej że słowo jest zawsze
narzędziem myśli i działania6. Prawidłowość ta odnosi się nie tylko do słowa
mówionego. Gdy bowiem człowiek pisze (odręcznie czy drukiem), również
doskonali swoją myśl. Mówi się, że pisanie jest u człowieka sposobem
myślenia7.
6 W. Doroszewski, Język jako forma myślenia i działania, w: Język. Myślenie. Działanie, Warszawa 1982, s. 52-74;
J. A. Dziewiątkowski, Język narzędziem myślenia i działania, „Studia Medioznawcze”, 2001, nr 4, s. 89-92.
7 L. Bellenger, L’expression ecrite, Paris 1981, s. 95-124.
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Walter J. Ong, jezuita, amerykański filozof i językoznawca, poszedł
jeszcze dalej i twierdził, że nie tylko sposób mówienia, ale również sposób
komunikowania się wpływa na sposób myślenia człowieka8.
Słowo oddziałuje na człowieka z największą mocą, gdy współtworzy
logosferę, tzn. całe środowisko, a szczególnie wtedy, gdy logosfera jest
zorganizowanym środowiskiem słowa9. Staje się to możliwe, gdyż słowo jest
elementarnym tworzywem w mediach i najważniejszą formą komunikacji
międzyludzkiej.
Środowisko słowa (logosfera) jest dość bogate w środowisku społecznym
Polaków, choć jeszcze bogatsze jest środowisko obrazu, które z powodzeniem
konkuruje ze środowiskiem słowa, wszak na ogół ludzie wolą oglądać
niż czytać. I tak np. na logosferę w rodzinie składają się takie elementy
jak codzienny dialog z domownikami, ulubione lektury, słowo odbierane
z mediów, tzn. z prasy, radia, telewizji, kina domowego, Internetu. U ludzi
wierzących jest jeszcze słowo podczas modlitwy i słowo w bezpośrednich
spotkaniach z mistrzami słowa (podczas ich wizyt). Jest to lista składników
logosfery „w stanie surowym”, a więc funkcjonującej spontanicznie. A zatem
nie jest to logosfera zorganizowana, tzn. przemyślana, planowa, będąca
rezultatem wspólnego wysiłku umysłowego, emocjonalnego i moralnego.
I właśnie ta n i e z o r g a n i z o w a n a logosfera staje się najbardziej
podatna na działania ze strony doskonale z o r g a n i z o w a n y c h
dysponentów manipulacji, u których najważniejszym narzędziem pracy jest
przecież słowo.

Manipulowanie logosferą i jego skutki
1. Należy przypomnieć, że manipulacja jest to celowe i skryte działanie,
przez które narzuca się jednostce lub grupie ludzi fałszywy obraz pewnej
rzeczywistości10. Trzeba podkreślić, że dysponenci działań manipulatorskich
nie fałszują bezpośrednio rzeczywistości, lecz jej obraz w świadomości
jednostki lub grupy społecznej. Jest to zasadniczo jakiś wycinek tej
rzeczywistości. Np. obraz współczesnych Polaków, obraz Kościoła w Polsce,
czy obraz konkretnego ugrupowania politycznego. Jest zawsze planowana
i skryta, dlatego staje się bardzo skuteczna i trudna do wykrycia.
8 W.J. Ong, Oralność i piśmienność, Lublin 1992, s. 113-159.
9 A. Lepa, Funkcja logosfery w wychowaniu do mediów, Łódź 2006, s. 184-198.
10 A. Lepa, Świat manipulacji, Częstochowa 1997, s. 23n.
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Manipulacja zorganizowana nie ogranicza się do epizodycznych
wypowiedzi jednostek, lub instytucji, lecz oparta jest na współdziałaniu
zespołowym z bezpośrednim udziałem gremiów kierowniczych
i wyspecjalizowanych doradców. Dlatego mówi się coraz częściej
o systemach manipulacji11.
System manipulacji jest zespołem powiązanych ze sobą środków
i technik stosowanych w ramach konkretnej kampanii propagandowej. Jest
on wzmocniony w swoim funkcjonowaniu poprzez sprzężenie wszystkich
mediów dostępnych dla dysponentów, które są coraz bardziej powszechnym
kanałem propagandy i manipulacji. To wszystko tworzy optymalną atmosferę
dla prowadzonych kampanii.
Po systemy manipulowania sięga się przede wszystkim w czasach
przełomu społecznego i politycznego oraz w okresach historycznych
transformacji. Systemy manipulowania mają to do siebie, że funkcjonują
zgodnie z wcześniej opracowaną strategią, a możliwości ich mogą być
spotęgowane poprzez pełną mobilizację wszelkich dostępnych środków
i technik. Wśród nich szczególnie skuteczne okazują się działania
podprogowe, które, choć nieuświadomione przez człowieka, wywierają na
niego znaczący wpływ12.
Różne bywają systemy manipulowania. Przykładowo wymieńmy: system
dezinformowania społeczeństwa, system zatrucia informacyjnego i system
kreowania wroga. Podstawą każdego z systemów jest słowo – mówione
i drukowane.
System manipulowania jest wyjątkowo skuteczny. Składają się na to ważne
czynniki. Oto niektóre z nich.
10. Wysoki profesjonalizm dysponentów manipulowania mających do
dyspozycji sprawdzonych specjalistów w dziedzinie propagandy, czarnego PR
i technik perswazji.
20. Głęboko nieuczciwy podział mediów po likwidacji koncernu RSW
Prasa – Książka – Ruch sprawił, że obdarowano tym majątkiem wyłącznie
ugrupowania lewicowe i liberalne. Nic nie otrzymali nawet ci, którzy
w PRL walczyli o wolną prasę i podjęli próby tworzenia prasy podziemnej.
W następstwie tego, obecnie mamy najwięcej mediów o opcji liberalnej
i lewicowej, a najmniej o opcji prawicowej. Te pierwsze oblicza się na ponad
80 proc. Jest to więc najpotężniejsza tuba propagandowa w Polsce.
11 Tamże, s. 87-110.
12 I. Ramonet, Propagandes silencieuses, Paris 2004.
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30. Trzeba też wziąć pod uwagę pewien mechanizm obecny w Polsce
po 1989 roku. Oto zmieniają się parlamenty, rządy i koalicje, natomiast
niezmiennie w tych samych rękach pozostają najpotężniejsze ośrodki
opiniotwórcze. To one wywierają decydujący wpływ na opinię publiczną13.
40. W przestrzeni społecznej funkcjonują liczące się mechanizmy, które
sprzyjają systemom manipulowania. Wymieńmy niektóre z nich.
• Psychologia motywacji głosi, że jednostka skłonna jest do stosunkowo
łatwego wyrażania zgody na propozycje, które odpowiadają interesowi
danej grupy. Zgadza się w przekonaniu, że tylko uległość wobec tego
wpływu może być bardzo korzystna14. Postawa zgody na manipulację
prowadzi do wykształcenia mechanizmu automanipulacji w psychice
osób manipulowanych. Jest to najgroźniejszy rodzaj manipulacji,
ponieważ manipulacja z zewnątrz doznaje wzmocnienia ze strony osoby
poddawanej tego rodzaju wpływom. W tej sytuacji przedmiot manipulacji
utożsamia się z jej podmiotem.
• Refleksja nad mechanizmami manipulowania prowadzi do wniosku, że
sytuacją idealną (wręcz wymarzoną) dla dysponentów jest doprowadzenie
adresatów manipulacji do takiego stanu, aby już sami i na własny
rachunek manipulowali sobą. Ten stan zmanipulowania siebie jest
rezultatem głównie włączenia się mechanizmu automanipulacji. Ma
wtedy miejsce zdalne sterowanie człowiekiem i tzw. paczkowana
świadomość.
Ponadto od zawsze daje znać o sobie mechanizm zatytułowany „lud
chce być okłamywany”. Bowiem nie chce znać całej prawdy o sobie.
Dlatego prorocy byli zawsze prześladowani przez swój naród, a nawet
zabijani, gdy mówili mu gorzką prawdę. Do tego mechanizmu nawiązuje
Krzysztof Kąkolewski, gdy pisze: „Nieprawdą jest, że byliśmy przez
komunizm oszukiwani. Chcieliśmy być oszukiwani. Człowiek sam
wybiera wpływ, któremu chce ulec”15.
• Znaczną część społeczeństwa stanowią obywatele, którzy (nie bez
powodu) panicznie boją się widma dekomunizacji. To decyduje o ich
preferencjach politycznych, o wizji Polski, o stosunku do obowiązującej
poprawności politycznej i skłania do niewolniczej wręcz uległości wobec
niektórych mediów.
13 Zob. np. P. Eveno, Les médias sont-ils sous influence?, Paris 2008.
14 R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 1995, s. 13-32.
15 K. Kąkolewski, Niepoznanie jako źródło zła, „Ethos”, 1992, nr 1, s. 41n.
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2. W tym miejscu dokonuje się zwięzłej prezentacji trzech wymienionych
systemów manipulowania. Przypomnijmy, że w każdym z tych systemów
podstawą i zarazem głównym narzędziem manipulowania jest słowo, które
jest budulcem niezorganizowanego środowiska.

System dezinformowania społeczeństwa
Na Zachodzie są już liczne opracowania podejmujące problematykę
dezinformowania za pośrednictwem słowa16.
Tu nie chodzi o dezinformację małą, a więc taką, jaka występuje w ramach
stosunków międzyludzkich i wykazuje charakter działań doraźnych,
spontanicznych i amatorskich. Jej szkodliwość jest społecznie znikoma.
Natomiast dezinformacja wielka jest efektem działalności obmyślanej
i zorganizowanej. Obejmuje swym zasięgiem dużą liczbę ludzi, a często nawet
całe społeczeństwo.
Przedstawię przykładowo dwie techniki dezinformowania. Jedna z nich
to realizacja specjalnie obmyślanego programu, który zmierza do zastąpienia
w świadomości a nawet w podświadomości mas pewnych poglądów
uznawanych za niekorzystne dla dezinformatora – takimi poglądami,
które on dla siebie uważa za korzystne17. Technikę tę stosuje się w oparciu
o odpowiednio zredagowane i spreparowane słowo. Używa się wtedy
słów-epitetów, aby obrzydzić dotychczasowe poglądy – np. „oszołom”,
„fundamentalista”, „moherowy beret”. Te i podobne słowa opanowują
16 M. Pergnier, La désinformation par les mots, Monaco 2004.
17 Dezinformacja, red. V. Volkoff, Warszawa 1991, s. 8.
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Jedną ze stosowanych technik manipulacji jest
manewr podmiany stereotypu. Np. w miejsce
słowa „miłość bliźniego” stosuje się słowo
„tolerancja”.
wszystkie kanały medialne i powtarzane są niezliczoną liczbę razy w ciągu
dnia. Nie wszystkie tego typu działania okazują się skuteczne. Są również
takie, które prowadzą do efektu bumerangowego. Tak było dwadzieścia
lat temu, gdy w związku w powrotem religii do szkoły, jeden z polityków
stwierdził, że jest to już szczyt klerykalizacji Polski. Cytowano go we
wszystkich mediach. Ale determinacja Kościoła hierarchicznego i postawa
światłych katolików była skuteczniejsza.
Drugą techniką jest logomachia. Polega na takim konstruowaniu
pewnych informacji, aby one mogły najpierw zainteresować osoby pracujące
w mediach. Z tym, że informacje te są redagowane w sposób sugestywny
i efektowny, choć jednocześnie są zaprzeczeniem prawdy. Gdy z kolei
przekazywane są przez dziennikarzy dalej, społeczeństwo przyjmuje je jako
prawdziwe i nie budzące żadnych wątpliwości. Widać to bardzo wyraźnie na
przykładzie haseł stosowanych w propagandzie antyreligijnej (antykościelnej).
Przypomnijmy choć takie jak: „państwo wyznaniowe”, „czarna cenzura”,
„pełzająca teokracja”, „chomeinizacja Polski”. Te słowa-klucze (a raczej
wytrychy) wypowiadane wielokrotnie, choć w różnych mediach, tak są
skonstruowane, żeby maksymalnie intrygować społeczeństwo. Siła tych słów
jest wzmocniona emocjonalnie, wszak są one najczęściej przekaźnikiem
strachu. Słowa są najskuteczniejszym narzędziem straszenia społeczeństwa.

System zatrucia informacyjnego
Jest to system manipulowania o wyjątkowym stopniu szkodliwości.
Odnosi się bowiem do hierarchii wartości u człowieka. Samo zjawisko
zatrucia informacyjnego polega na tym, że sprawy bardzo ważne i ważne
przedstawia się celowo i skrycie jako niewiele znaczące albo bez żadnej
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wartości18. Z definicji wynika, że zatrucie informacyjne funkcjonuje na
zasadzie manipulacji, gdyż prowadzi do zafałszowania obrazu rzeczywistości
na obszarze świata wartości człowieka.
Wartości, a zwłaszcza ich hierarchia, spełniają niezwykle doniosłą rolę
w życiu człowieka19. Wyraża się to w popularnym stwierdzeniu: „Powiedz mi,
jakie są twoje wartości, a ja ci powiem, kim jesteś”.
Hierarchia przyjętych wartości, a szczególnie zaakceptowana przez
jednostkę wartość naczelna, nazywana wartością strukturalną, rzutuje na
całego człowieka, na całą sferę jego ustosunkowań do Boga, świata i ludzi,
na obszar jego decyzji i życiowych wyborów, a także na jego aspiracje,
zainteresowania i pasje. Również wizja Polski u obywateli jest odbiciem ich
hierarchii wartości.
W rozwoju osobowym człowieka liczy się wysoko świat jego
wartości. Dlatego powszechna jest w świecie opinia, że wychowanie jest
wprowadzaniem w świat wartości20. Nie mogło więc zabraknąć systemu
manipulowania, który by dokonywał przekształceń w ważnej sferze wartości
człowieka.
System manipulacji polegający na zatruciu informacyjnym posługuje się
różnymi formami i korzysta ze sprawdzonych mechanizmów.
Jedną ze stosowanych technik jest m a n e w r p o d m i a n y
s t e r e o t y p u . Używany jest w sytuacji, gdy chce się np. zlaicyzować
terminologię chrześcijańską na obszarze wartości, albo nadać słowom
nowy sens. Znane są liczne przykłady takich działań. Np. w miejsce
słowa „miłość bliźniego” stosuje się słowo „tolerancja”, zamiast słowa
„pogrzeb” – słowo „pochówek”; w miejsce słowa „aborcja” – słowo
„zabieg”. W PRL-u próbowano podmienić św. Mikołaja na „dziadka Mroza”.
Rzecz jasna, wszystko odbywa się za pośrednictwem słowa odpowiednio
spreparowanego21.
W ramach systemu zatrucia informacyjnego stosuje się t e c h n i k ę
p e r s w a z j i u k r y t e j . Polega ona na tym, że nową hierarchię wartości
prezentuje się publicznie jako porządek wręcz oczywisty i aprobowany przez
większość społeczeństwa. Natomiast jakikolwiek krytyczny stosunek do
nowej propozycji oceniany jest jako przestarzały, zacofany i kompromitujący
18 A. Lepa, Katecheta i świat informacji, „Katecheta”, 1987, nr 3, s. 106-116.
19 K. Ostrowski, Znaczenie systemu wartości w etiologii zachowań dewiacyjnych, „Studia z Psychologii”, 1992,
t. IV, s. 7-18; M. Ryś, Psychologiczna analiza procesu interioryzacji wartości, „Szczecińskie Studia Kościelne”, 1993,
t. 4, s. 59-65.
20 S. Birngruber, Wprowadzić w świat wartości – zadanie pedagogiki, „Dialogi Pedagogiczne”, 1992, t. II, s.
14-23.
21 A. Lepa, Katecheta i świat stereotypów, „Katecheta”, 1985, nr 1, s. 3-12.
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daną osobę lub instytucję. Wtedy też demagogicznie przeciwstawia
się rzekomym fanatykom i fundamentalistom – tzw. osoby postępowe
i tolerancyjne. Ma to prowadzić do zdyskredytowania tamtych osób
a następnie do skompromitowania ich.
Kolejną techniką manipulowania w ramach systemu zatrucia
informacyjnego jest l e k c e w a ż e n i e w a r t o ś c i
c h r z e ś c i j a ń s k i c h i p a t r i o t y c z n y c h . Odbywa się to
poprzez deprecjonowanie tych wartości a następnie przez wprowadzenie do
obiegu społecznego antywartości. Ta deprecjacja jest pośrednia np. poprzez
niekorzystne dla chrześcijaństwa porównywanie go z buddyzmem czy
islamem. Wprowadza się w ramach tej techniki odpowiednie antywartości,
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twierdząc np. że patriotyzm to wręcz nacjonalizm; wypowiada się też
bluźnierstwa na temat krzyża i religii; albo kłamliwie głosi, że metoda
in vitro leczy niepłodność kobiety, a przy okazji ośmiesza się stanowisko

W ramach systemu zatrucia informacyjnego
stosuje się technikę perswazji ukrytej. Polega
ona na tym, że nową hierarchię wartości
prezentuje się publicznie jako porządek wręcz
oczywisty i aprobowany przez większość.
Kościoła w tej kwestii. Zawsze używa się odpowiednio dobranych słów,
które mają robić wrażenie, że są prawdziwe i niepodważalne22. Tworzenie
chaosu w obrębie pojęć i wartości jest jednym z celów systemu zatrucia
informacyjnego.
Techniką w ramach zatrucia informacyjnego, która funkcjonuje w sposób
niedostrzegalny, jest tzw. zasada Marshalla McLuhana. Funkcjonuje ona
w oparciu o tezę tego kanadyjskiego uczonego, że już sam środek przekazu
jest jakimś przekazem. Myśl tę można tak sformułować: „Środek masowego
komunikowania jest już sam w sobie komunikowaniem”23. Jest to technika
manipulowania o dużym stopniu zakamuflowania. Prowadzi m.in. do
zdyskredytowania mediów katolickich, konserwatywnych, niezależnych. Np.
poprzez przydzielanie odpowiednich etykietek propagandowych. Stwierdza
się np. złośliwie, że „Rzeczpospolita” jest organem PIS-u, a Radio Maryja
szerzy nienawiść. Poprzez publiczne piętnowanie danego medium próbuje
się pomniejszyć jego społeczny prestiż. A z zasady McLuhana wynika prosta
zależność, że ten sam artykuł inaczej się odczytuje w piśmie prestiżowym
a inaczej w piśmie permanentnie lekceważonym.
W 1995 roku OBOP przeprowadził sondaż na temat wartości w programach
Telewizji Polskiej24. Jedno z pytań brzmiało: „Jak często Telewizja Polska
pokazuje, co w życiu ludzi, w ich postępowaniu i zachowaniu jest
słuszne, warte naśladowania?” Aż 80 proc. respondentów wyraziło opinię
22 M. Fize, Les menteurs, Montréal 2007.
23 H. Rotkiewicz, Pedagogiczne aspekty teorii środków masowego przekazu Marshalla McLuhana, Wrocław 1983.
24 J. Sobczak, Wartości w programach TVP, „Aktualności Telewizyjne”, 1995, nr 7, s. 93-98.

ZABRAKŁO W TYM
LEKKOŚCI...

ZA bARDZO
SIĘ STARAŁEŚ!

Nie przekonałeś
NAS! Dziękujemy!

niepochlebną (44 proc. – odpowiedziało: „dość rzadko”; 36 proc. stwierdziło:
„bardzo rzadko lub nigdy”). Powstaje pytanie, jakie wyniki dałby podobny
sondaż przeprowadzony w roku 2010.

System kreowania wroga
Najgroźniejszym systemem manipulowania jest system kreowania wroga.
Gdy brakuje argumentów i gdy manipulatorzy sami doznają lęków (przed
wyższością przeciwnika, przed utratą władzy czy przed dekomunizacją),
stosuje się ten system. Praktycznie biorąc system ten sprowadza się do
narzucenia społeczeństwu przekonania o grożącym mu niebezpieczeństwie.
System ten najlepiej się sprawdza w organizowaniu nagonek politycznych.
Koncepcję niebezpiecznego wroga, który zagraża społeczeństwu
(narodowi), skonstruowano już w propagandzie bolszewickiej. Przyjmuje się
powszechnie, że funkcjonowanie wroga było w tamtym ustroju warunkiem
istnienia proletariatu, a bolszewicy swoje zwycięstwo zawdzięczali
propagandowemu systemowi kreowania wroga. System ten funkcjonuje we
wszystkich ustrojach totalitarnych oraz w krajach, gdzie panuje oligarchia.
W komunizmie system ten miał swoją ideową podbudowę w marksistowskiej
idei walki klas, opartej na nienawiści do określonych grup społecznych.
W Polsce, począwszy od 1945 roku, stworzono cały panteon różnych
wrogów ludu – począwszy od „kułaka”, poprzez „zaplutego karła reakcji”
(żołnierza AK), i „czarnego reakcjonistę” aż po wroga demokracji, tj. Kościół
katolicki.
Mechanizm tego systemu manipulowania jest niezwykle groźny
w następstwach. Jeżeli bowiem kogoś się ukazuje jako „wroga ludu”, to daje
się do zrozumienia, że powinien być wyeliminowany. Wroga, który zagraża,
nie toleruje się. Wybitni specjaliści piszący na ten temat biją na alarm
i przestrzegają przed stosowaniem tego systemu, twierdząc, że jest to bardzo
niebezpieczne szaleństwo25.
W związku z tym mechanizmem, tuż po 1989 roku doszło w Polsce do
sytuacji paradoksalnej. Oto w mediach więcej wtedy straszono Polaków
Kościołem niż komunizmem. Dlatego mówi się, że był to czas wyjątkowo
skutecznego wykreowania Kościoła jako nowego wroga. Było to jedno
z największych po 1989 roku zwycięstw technologii kłamstwa. Do tego
problemu odniósł się Jan Paweł II na zakończenie Kongresu Eucharystycznego
we Wrocławiu w 1997 roku.
25 S. Keen, Faces of the Enemy, San Francisco 1991.
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W systemie kreowania wroga stosuje się liczne techniki. Odnotujmy
dwie z nich. Jedna to technika, która ma przekonać, że dana osoba,
czy ugrupowanie polityczne jest wrogiem bezwzględnie zagrażającym
społeczeństwu, a nawet państwu polskiemu. Głosi się, że zagraża prawom
człowieka, demokracji, ładowi publicznemu, albo że wszczyna wojnę
polsko‑polską, prowadzi do destabilizacji państwa. Ostatnio zaś można
było usłyszeć zarzut odmienny w tym nurcie, że ktoś, kto wykazuje
chorobę psychiczną, nie powinien uczestniczyć w polityce, dlatego należy
go w kaftanie bezpieczeństwa odwieźć do zakładu psychiatrycznego.
Przypomniało to czasy spod znaku sierpa i młota. Stosowanie systemu
kreowania wroga ma to do siebie, że z natury swej prowadzi do błyskawicznej
eskalacji emocji, a szczególnie nienawiści i agresji. Tworzy również atmosferę
zagrożenia, przy jednoczesnym poddawaniu się silnej dyktaturze emocji26.
Druga technika, mająca przekonać, że ktoś jest wrogiem narodu czy
państwa, to takie działania manipulatorskie, które mają dowieść, że ten
wyznaczony „wróg” na dobrą sprawę jest po prostu nikim ważnym, nie
reprezentuje sobą żadnych cech pozytywnych. Jest to technika, która ma
zmarginalizować tego „wroga”. Jedne zarzuty wypowiadane publicznie
w mediach mają zdyskredytować walory umysłowe „wroga”, inne zaś
moralne. One się wzajemnie uzupełniają i wzmacniają. Jednym i drugim
towarzyszy postawa pogardy. Naiwne i bezkrytyczne społeczeństwo
przyjmuje to za dobrą monetę.
Funkcjonowanie systemu kreowania wroga, zwłaszcza przez dłuższy czas
i z zaangażowaniem większości mediów w państwie, musi prowadzić do
nienawiści, agresji i chaosu; a tym samym do działań, nad którymi się już nie
panuje. Obecnie mamy w Polsce pierwsze symptomy takiej sytuacji.

Wnioski i postulaty
Podjęta refleksja prowadzi do ważnych wniosków. Niektóre z nich mają
charakter pilnych postulatów.
• Słowo jest najskuteczniejszym nośnikiem manipulacji. Cecha ta przenosi
się na logosferę, tj. na całe środowisko słowa. Te same treści mające
manipulować człowiekiem są emitowane zewsząd i wszędzie: w prasie,
radio, telewizji, Internecie, ale też w ulotce i na billboardzie. Mamy wtedy
do czynienia z oddziaływaniem zmasowanym i bardzo skutecznym.
26 X. Couture, La dictature de l’émotion, Paris 2005.
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Prowadzi to do sytuacji, gdy manipulacja występuje w skali całej
logosfery, dlatego człowiek po prostu nie może przed nią uciec.
• Poprzez zmanipulowaną logosferę wywierany jest potężny wpływ na
jednostkę i społeczeństwo, nieporównywalny z innymi wpływami ze
strony mediów. Człowiek, który nie wie o tym, o własnych siłach nie
wydobędzie się spod presji zmanipulowanej logosfery.
• Człowiek wtedy pada ofiarą manipulacji, gdy jego logosfera nie jest
zorganizowana, lecz funkcjonuje na zasadzie spontaniczności i działań
nieprzemyślanych. Jest to znamienne, że człowiek w niezorganizowanej
logosferze najłatwiej i bez żadnych oporów poddaje się wpływom
perfekcyjnie zorganizowanych manipulatorów.
• Aby uniknąć negatywnych wpływów zmanipulowanej logosfery, należy
podjąć określone działania.
»» Rozpoznawać strukturę i funkcjonowanie logosfery oraz jej
znaczenie w rozwoju umysłowym człowieka.
»» Posiąść sztukę organizowania logosfery, bo tylko wtedy
można się ustrzec negatywnych wpływów ze strony logosfery
zmanipulowanej.
»» Docenić rolę słowa poprzez lekturę dzieł literackich i stałą refleksję
nad słowem odbieranym w ciszy. Wszak słowo karmi się ciszą. I tu:
więcej czytać, mniej oglądać. Kto nie czyta, przestaje być krytyczny.
»» Poznać istotę manipulacji, a w szczególności mechanizmy systemów
manipulacji zorganizowanej.
»» Rozmawiać i dyskutować na temat logosfery zmanipulowanej, aby
przestrzec przed nią innych ludzi i zachęcać do budowania logosfery
zorganizowanej.
»» U medioznawców i zawodowych wychowawców zasięgać porady na
temat właściwego rozwiązania problemu logosfery zmanipulowanej.
»» Korzystać zawsze z wielu źródeł informacji. W cytowanym już
przemówieniu w Olsztynie Jan Paweł II stwierdził, że nie ma
prawdziwej wolności bez prawdy, bo tylko prawda czyni wolność.
I już wtedy wzywał Polaków do odkłamania życia. Dlatego obecna
konferencja jest realizacją duchowego testamentu największego
w naszych czasach świadka Prawdy.
Dziś stosowanie kłamstwa przybiera postać patologii społecznej.
Staje się ono coraz bardziej powszechne i skuteczne. Mówi się nawet
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o „przemyśle zakłamania”27. Sytuacja potwierdza tezę o istnieniu kłamstwa
zorganizowanego, którego postacią szczególnie groźną jest manipulowanie
słowem. Dla chrześcijan, widzących w Chrystusie Prawdę, jest to wyzwanie,
które każe im chronić prawdę i dawać jej odważne świadectwo. █

27 J. Stauber, S. Rampton, L’industrie du mensonge, Marseille 2004.
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Antropologia biblijna ukazuje
oczywisty fakt, że los ludzkości
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Głównym celem manipulacji w mediach jest to,
by ludzie nieszczęśliwi stanowili większość społeczeństwa.
Gdy mówimy o manipulacji w mediach, to zwykle skupiamy się na analizie
metod manipulacji, a także na celach politycznych tychże manipulacji, w tym
na obronie interesów finansowych oraz na ukrywaniu korupcji w odniesieniu
do osób i instytucji związanych z politykami. Rzadziej analizujemy
cele manipulacji w odniesieniu do całego społeczeństwa oraz skutki
egzystencjalne, a nie tylko polityczne czy ekonomiczne tychże manipulacji1.
W cywilizacji zdominowanej liberalnymi politykami, mediami i środowiskami
ważnymi celami manipulacji są: zdobycie lub utrzymanie władzy, obrona
interesów finansowych i układów korupcyjnych oraz obrona interesów
środowiskowych (postkomuniści, ludzie z komunistycznych służb specjalnych,
feministki, aktywiści gejowscy, itd.).
Niniejsze wystąpienie to analiza egzystencjalnych skutków manipulacji
w polityce i mediach w odniesieniu do poszczególnych osób i rodzin
w naszym kraju. To zatem próba popatrzenia na zjawisko manipulacji
i zorganizowanego kłamstwa nie z perspektywy postronnych obserwatorów,
lecz z perspektywy bezpośrednich ofiar tychże manipulacji, czyli
z perspektywy większości naszego społeczeństwa.

Cele zorganizowanego kłamstwa
Celem zorganizowanego kłamstwa jest dążenie do tego,
by większość społeczeństwa stanowili ludzie nieszczęśliwi.
Ostatecznym celem manipulacji w polityce i mediach jest to, by
większość ludzi w danym społeczeństwie krzywdziła samych siebie
i innych ludzi oraz by nie radziła sobie z własnym życiem. Gdy wyjaśniam
1 Por. E. Aronson (i inni), Psychologia społeczna – serce i umysł, Poznań 1997.
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ten mechanizm młodzieży czy dorosłym, to zaczynam od opowiedzenia
o pewnej hipotetycznej sytuacji. Wyobraźmy sobie, że oto budzimy się
któregoś słonecznego poranka i okazuje się, że prawie wszyscy ludzie na
ziemi są szczęśliwi, że świetnie radzą sobie z własnym życiem, że rozumieją
samych siebie i wiernie realizują swoje największe aspiracje i priorytety,
że tworzą trwałe małżeństwa i szczęśliwe rodziny, a w życiu społecznym
wyeliminowali już każdą formę kłamstwa, manipulacji, korupcji i prywaty.
Po to, by prowokować do myślenia, oznajmiam moim rozmówcom, że tego
typu sytuacja – gdyby okazała się prawdziwa – byłaby jakimś strasznym
horrorem. W odpowiedzi zarówno młodzież, jak i dorośli dziwią się moim
słowom i protestują. Twierdzą, że przecież gdyby zdecydowana większość
społeczeństwa stanowili ludzie szczęśliwi, to byłaby to niezwykle korzystna
sytuacja dla poszczególnych osób i dla całego społeczeństwa. I właśnie
w tym punkcie rozmowy wyjaśniam ostateczny sens manipulacji i kłamstwa
w wymiarze społecznym.
Otóż sensem wszystkich zorganizowanych manipulacji i kłamstw jest
niedopuszczenie do tego, by większość społeczeństwa stanowili ludzie
mądrzy, kochający i szczęśliwi. Tacy bowiem ludzie nie pozwolą na to, by
rządzili nimi prymitywni czy skorumpowani politycy. Trudno jest się też
łatwo na takich ludziach wzbogacić, gdyż są szczęśliwi i dlatego nie ulegną
reklamom o łatwym szczęściu osiągniętym za pomocą zakupów. Tymczasem
na ludziach nieszczęśliwych bardzo łatwo jest zarobić szybko i bez wysiłku
duże pieniądze. Ludzie nieszczęśliwi kupią bowiem bezkrytycznie także
to, co ich niszczy: alkohol, narkotyk, nikotynę, dopalacze, pornografię,
prostytucję, antykoncepcję i prezerwatywy potrzebne do toksycznego seksu.
Nieszczęśliwi kupią także nadmiar normalnych towarów i usług, gdyż łatwo
w takich ludziach wyrobić sztuczne potrzeby i zdalnie sterować sposobem
wydawania pieniędzy. Ludźmi nieszczęśliwymi łatwo jest też rządzić właśnie
dlatego, że ranią oni samych siebie i swoich bliskich. W konsekwencji mają
problemy z sumieniem, a nawet z fizycznym przetrwaniem. Zajmują się
gojeniem swoich ran, a przez to nie patrzą na ręce politykom sprawującym
władzę. W społeczeństwie, w którym większość obywateli to ludzie poranieni
i nieszczęśliwi, możliwa staje się taka deformacja „demokracji”, jaką
mamy obecnie. Jest to „demokracja”, w której część przestępców trafia do
parlamentu zamiast do więzienia.
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Kłamstwo antropologiczne, czyli zredukowana
wizja człowieka
Najłatwiej można unieszczęśliwić tych, którzy nie wiedzą,
kim są i co czyni ich szczęśliwymi.
Ci, którzy dążą do tego, by większość społeczeństwa stanowili ludzie
poranieni i nieszczęśliwi, wiedzą o tym, że podstawową strategią w tym
względzie jest doprowadzenie do sytuacji, w której człowiek nie rozumie
samego siebie, czyli nie wie, ani kim jest, ani dokąd zmierza, ani jakie
więzi i wartości prowadzą go do rozwoju i szczęścia2. Najgroźniejszą,
najbardziej brutalną formą współczesnej Kulturkampf i współczesnej formy
zorganizowanej manipulacji jest kłamstwo antropologiczne, czyli wmawianie
człowiekowi tego, że jest kimś innym niż jest naprawdę. Fałszywa wizja
człowieka to pierwsze narzędzie manipulacji i niszczenia społeczeństwa.
Od kilku dziesięcioleci w Europie i Polsce promowana jest karykaturalna
wizja człowieka w wersji, którą można nazwać ateistycznym humanizmem
optymistycznym, inspirowana w pedagogice utopią J.J. Rousseau, a w
psychologii poglądami C. Rogersa. Wizja ta redukuje człowieka do ciała,
emocji i subiektywnych przekonań. Wbrew oczywistym faktom zakłada,
że człowiek rodzi się wewnętrznie bezkonfliktowy, że nigdy nie krzywdzi
samego siebie, że jest zagrożony jedynie z zewnątrz, że nie potrzebuje
dyscypliny, czujności, nawrócenia, jasnych zasad moralnych i Zbawiciela.
Za najwyższe dobro humanistyczny ateizm uznaje chwilową przyjemność
(hedonizm), a za najwyższą prawdę przekonanie o tym, że nie ma żadnej
obiektywnej prawdy3. W wizji tej najwyższą wartością nie jest człowiek lecz
demokracja, tolerancja i akceptacja. Od obywateli oczekuje się tolerowania
każdej formy zła i patologii oraz akceptowania wszystkiego, co rządzący
przyjmą większością głosów. Nawet jeśli przypisują sobie prawo do
decydowania o tym, która grupa ludzi podlega ochronie prawnej, a których
ludzi można legalnie zabijać (np. za pomocą aborcji czy eutanazji).
Na terenie pedagogiki i psychologii humanizm optymistyczny propaguje
mit o spontanicznej samorealizacji, o wychowaniu bez stresów4, o prawach
2 Por. R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 1996.
3 Powyższe twierdzenie jest w oczywisty sposób wewnętrznie sprzeczne, gdyż zakłada, iż przekonanie
o tym, że nie istnieje obiektywna prawda, jest prawdą obiektywną.
4 W praktyce wychowanie „bezstresowe” w szkole oznacza, że jedynymi niezestresowanymi są ci uczniowie,
którzy stresują wszystkich innych.
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Promowana obecnie
wizja człowieka
zakłada, że rodzi
się on wewnętrznie
bezkonfliktowy, że
nigdy nie krzywdzi
samego siebie,
że nie potrzebuje
dyscypliny,
czujności,
nawrócenia.

bez obowiązków czy o szkole neutralnej światopoglądowo. Z kolei sędziowie5,
a także psycholodzy, pedagodzy i nauczyciele stają w praktyce bardziej po
stronie katów niż ich ofiar.6 Antropologia humanistyczna to wizja człowieka
w oczywisty sposób zawężona (pomija sferę moralną, duchową, religijną,
społeczną, a także sferę wartości, wolności, miłości i odpowiedzialności). To
również wizja naiwna i utopijna, gdyż nie uwzględnia oczywistego faktu
empirycznego, że człowiekowi łatwiej czynić zło niż dobro i że człowiek to
ktoś, kto potrafi krzywdzić samego siebie, czego nie czyni żadne zwierzę.
5 Sztuczką prawną, wykorzystywaną do obrony przestępców, jest posługiwanie się cynicznym pojęciem „niskiej szkodliwości społecznej” w odniesieniu do czynów zakazanych, które się toleruje w danym społeczeństwie
(np. szyderstwa w odniesieniu do Boga czy kpienie sobie z katolików).
6 Przykładem jest sprawa Ani z II Gimnazjum w Gdańsku, która popełniła samobójstwo po tym, jak czworo jej kolegów bezkarnie molestowało ją seksualnie w szkole. Gdy zostali skierowani do domu poprawczego na
czas śledztwa, to ponad czterdziestu psychologów z Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku napisało list
w obronie owych czterech chuliganów. Żaden psycholog nie napisał listu w obronie Ani i innych uczniów, którzy
są ofiarami przemocy w szkole.
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Antropologia według gejów
Aktywiści gejowscy promują najbardziej
drastyczną redukcję antropologiczną w dziejach ludzkości.
Jeszcze bardziej niż humaniści zawężoną antropologię proponują i promują
aktywiści gejowscy. Ich sposób patrzenia na człowieka to najbardziej
radykalna redukcja antropologiczna i najbardziej radykalne kłamstwo
antropologiczne w dziejach ludzkości! W ich bowiem przekonaniu tożsamość
człowieka i źródło jego dumy w odniesieniu do samego siebie nie płynie
z jego rozumności, wolności czy zdolności do miłości, ale z jego „orientacji
seksualnej”. Według aktywistów gejowskich to nie miłość małżeńska,
przekazywanie życia i wychowanie dzieci czy praca dla dobra społeczeństwa,
lecz skupianie się na seksualności oraz kierowanie się popędem stanowi
najważniejszy powód człowieka do dumy. W konsekwencji uznają człowieka
za rodzaj samca, dla którego popęd seksualny powinien stać się nadrzędnym
regulatorem zachowań. Aktywiści gejowscy proponują zatem filozofię życia
typową dla erotomanów i maniaków seksualnych. Oczywistą konsekwencją
tego typu wizji człowieka jest promocja wyuzdania i rozwiązłości, a także
skokowy wzrost erotomanii, chorób wenerycznych i przestępstw seksualnych.
Wizja człowieka, promowana przez aktywistów gejowskich, jest jeszcze
bardziej drastycznie zawężona i wypaczona niż wizja człowieka promowana
w systemach ateistycznych, które także – ze względu na przyjęte założenie
o pochodzeniu człowieka ze świata materii – nie mogą dostrzegać jakościowej
różnicy między człowiekiem a zwierzęciem. Mimo to nawet systemy
ateistyczne zakładają, że coś więcej niż popęd seksualny jest kryterium
tożsamości i dumy człowieka oraz wyróżnikiem jego człowieczeństwa.
Typowe dla aktywistów gejowskich jest ponadto odrywanie popędu
seksualnego od płciowości, czyli od faktu, że człowiek istnieje na sposób
kobiety i mężczyzny i że tylko kobieta i mężczyzna mogą tworzyć pary
płodne, czyli zdrowe biologicznie. Pary homoseksualne są niepłodne,
a niepłodność nadal widnieje na liście chorób Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO). Dla aktywistów gejowskich popęd seksualny jest wszystkim,
a płeć jest niczym. Właśnie dlatego na swoje parady „dumy” coraz częściej
zapraszają osoby „biseksualne” i „transpłciowe”. „Kultura” gejowska
prowadzi nie tylko do wyuzdania i do podporządkowania pojedynczego
człowieka jego popędom. Ma także poważne, negatywne skutki społeczne.
Oznacza bowiem promowanie życia skupionego wokół popędów, a zatem
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życia egoistycznego, hedonistycznego, pozbawionego wyższych, typowo
ludzkich motywów działania. Aktywiści gejowscy promują postawę
przewrotności i kpiny nie tylko wobec małżeństw i rodzin, ale także wobec
tych homoseksualistów, którzy żyją w czystości, albo którzy pragną mieć żony
i dzieci i dlatego szukają profesjonalnej pomocy terapeutycznej7. Ponadto
aktywiści gejowscy manipulują językiem oraz posłusznymi sobie mediami
i politykami. Próbują zawładnąć sferą społeczną i wychowaniem w szkole.

Zastraszanie tych, którzy sprzeciwiają się
kłamstwu antropologicznemu
„Liberalna” Europa szantażuje tych,
którzy bronią prawdy o człowieku.
Najlepszym lekarstwem na kłamstwo antropologiczne i na promowanie
wulgarnej antropologii gejowskiej jest ukazywanie piękna i realizmu
antropologii biblijnej. Biblia podkreśla, że Bóg stworzył człowieka nie
na sposób jednej, ani też nie na sposób wielu płci, lecz jako mężczyznę
i kobietę, a zatem na sposób dwóch płci i tylko parze kobieta – mężczyzna
dał przywilej płodności. Pierwszym poleceniem, jakie Bóg skierował do
człowieka, było polecenie, by Adam i Ewa – mężczyzna i kobieta – pokochali
siebie nieodwołalnie i wiernie oraz by pragnęli mieć ze sobą dzieci.
Antropologia biblijna ukazuje oczywisty fakt, że los ludzkości – a nawet samo
jej przetrwanie – zależy od tego, co dzieje się między mężczyzną i kobietą,
a zwłaszcza między żoną a mężem. Feministki proponują walkę kobiet
z mężczyznami, aktywiści gejowscy proponują izolację kobiet i mężczyzn,
a Bóg proponuje kobiecie i mężczyźnie wzajemną miłość i szczęśliwą rodzinę.
Demaskowanie kłamstwa antropologicznego, promowanego przez
humanizm i ateizm, a w najbardziej wulgarnej i skrajnej wersji przez
aktywistów gejowskich, spotyka się z napiętnowaniem, zastraszaniem
i szantażowaniem ze strony ludzi i środowisk, którzy są narzędziami
tegoż kłamstwa i mózgami zorganizowanej manipulacji8. Burzę protestów
„liberalnych” środowisk i dominujących mediów w Europie wywołał fakt,
7 Gdyby w Unii Europejskiej doszli obecnie do władzy aktywiści gejowscy, to skazywaliby na łagry i obozy
koncentracyjne tych homoseksualistów, którzy podejmują terapię.
8 Por. P. Hahne, Siła manipulacji, Warszawa 1997.
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że prymas Belgii – André Leonard – w swej książce napisał, iż „AIDS jest
rodzajem immanentnej sprawiedliwości w obliczu sponiewierania natury
ludzkiej”. Biskup podkreślił, że AIDS nie jest karą Boga za grzechy, ale
odpowiedzią natury na błędne zachowania człowieka, według zasady,
że jeśli niszczymy środowisko, to ono negatywnie zacznie wpływać na
człowieka, a jeśli „poniewieramy ludzką miłość”, to nie unikniemy bolesnych
konsekwencji takiego postępowania. Na konferencji prasowej (14.10.2010)
duchowny bronił oczywistości tego, co głosi i podkreślił, iż „fakt, że został
arcybiskupem, nie pozbawia go swobody myślenia”.
Ci, którzy zakłamują antropologię, dążą do tego, by współczesny człowiek
coraz lepiej rozumiał świat wokół siebie i by w ogóle nie rozumiał samego
siebie. Dążą zwłaszcza do tego, by większość ludzi w naszym społeczeństwie
straciła zdolność realistycznego myślenia na temat własnego sposobu

Wielu młodych ludzi nie wierzy w miłość
i nie potrafi kochać. Część z nich popada
w najgroźniejszą chorobę, jaka może dotknąć
człowieka: w obojętność na własny los.
postępowania i jego skutków. Obrona przed kłamstwem antropologicznym
to pomaganie współczesnym ludziom, by myśleli w sposób realistyczny, czyli
by zdawali sobie sprawę z tego, że każde zachowanie człowieka prowadzi
do określonych skutków. Jeśli kobieta i mężczyzna nie współżyją przed
zawarciem małżeństwa i jeśli po zawarciu małżeństwa zachowują wzajemną
wierność, to nie podejmują żadnych ryzykownych zachowań seksualnych.
Jeśli natomiast postępują inaczej, to skutkiem mogą być nie tylko zdrady
małżeńskie, poniewieranie miłości i zranienia psychiczne, ale także utrata
zdrowia i życia. W „liberalnej” Europie podawanie takich faktów środowiska
związane z przemysłem kłamstwa i manipulacji uznają za „szokujące
i niedopuszczalne” poglądy. Być może niedługo będziemy skazywani na
więzienie, jeśli odważymy się stwierdzić fakt, że pary homoseksualne są
chore, gdyż nie mogą mieć ze sobą dzieci, a bezpłodność jest przecież na
liście chorób WHO. Podobnie niedługo może zostać uznane za przestępstwo
stwierdzanie faktu, że zapłodnienie metodą in vitro nie leczy bezpłodności
czy że abstynencja przedmałżeńska oraz wzajemna wierność w małżeństwie

to jedyna stuprocentowa forma ochrony przed AIDS w sferze zachowań
seksualnych.
Prawda najbardziej niepokoi tych, którzy najbardziej krzywdzą samych
siebie czy innych ludzi. Tacy ludzie nie chcą wiedzieć na przykład o tym,
że kto dla chwili seksualnej przyjemności poświęca miłość oraz ryzykuje
zdrowiem i życiem, ten żyje w rozpaczliwy sposób. Nie chcą też wiedzieć
o tym, że nikt nie badał stopnia zawodności prezerwatyw w kontakcie
z osobą chorą na AIDS, gdyż ceną za takie badania byłoby popadanie
niektórych z badanych osób w śmiertelną chorobę9. Tymczasem rzeczywiście
szokujące poglądy głoszą ci, którzy uciekają od prawdy. Dla przykładu, gdy
ktoś z aktywistów gejowskich organizuje „marsze dumy” z powodu tego, że
kieruje się orientacją seksualną, to liberalne środowiska nie zauważają, iż taka
wypowiedź jest szokująca, bo oznacza promowanie mentalności gwałciciela,
który przecież też kieruje się swoją orientacją seksualną, zamiast kierować
się rozumnością, miłością i odpowiedzialnością. Cywilizacja śmierci wiąże
się zawsze z cywilizacją kłamstwa, gdyż człowiek, który poniewiera własną
godność oraz kpi sobie z miłości i wierności, nie chce wiedzieć o tym, jakie
będą skutki jego postępowania. Ci, którzy żyją w sposób niegodny człowieka,
nie tylko usiłują zagłuszyć w sobie prawdę i sumienie, ale usiłują innych ludzi
pozbawić dostępu do prawdy. Cywilizacja śmierci boi się prawdy, gdyż dla
żadnego człowieka nie jest miła świadomość tego, że krzywdzi samego siebie
i innych ludzi. To właśnie dlatego cywilizacja życia i miłości zaczyna się od
szukania prawdy. Upewnia nas o tym Jezus, który od rana do wieczora uczył
swoich słuchaczy realistycznego myślenia i przestrzegał przed tchórzostwem
wobec prawdy: „Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie,
a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe
zamknęli, żeby oczyma nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem
nie rozumieli” (Mt 13,14-15).
Chrześcijanin nie może milczeć wtedy, gdy prawda uznawana jest
za skandaliczne kłamstwo albo gdy głos biskupów w obronie życia
człowieka w każdej fazie jego rozwoju ludzie przewrotni uznają za...
szantaż polityczny10. Nikt z obywateli naszego kraju nie ma obowiązku
być heroicznym i poświęcać życia dla obrony oczywistych prawd, dla
demaskowania kłamstwa antropologicznego czy dla obrony osobistej
9 Por. D. Dew, Condom „safe sex” theory full of holes, The Convington News, 3/16, 1995.
10 Politycy lewicy nazywają polskich biskupów szantażystami, czyli przestępcami (szantaż to groźba karalna) za to, że przypominają, iż Kościół nie akceptuje zabijania niewinnych ludzi w żadnej fazie rozwoju i że kto
promuje metodę in vitro, która wiąże się z zabijaniem poczętych dzieci, ten wyklucza siebie ze wspólnoty Kościoła. Nawet w dyktaturze marksistowskiej komuniści nie twierdzili, że głoszenie nauki Kościoła przez biskupów to
szantaż i przestępstwo.

87
wolności i własnego sumienia. To właśnie troska o tych ludzi, którzy
coraz bardziej czują się zastraszeni we własnym kraju, jeśli nie mają
poglądów takich, jakie podobają się sprawującym władzę czy właścicielom
dominujących mediów, powinna skłaniać nas do publicznego wypowiadania
twardych słów i do wezwania rządzących oraz ich medialnych klakierów, aby
się opamiętali: Nie gardźcie Narodem ani żadną grupą obywateli! Nie gardźcie
ludźmi tylko dlatego, że głośno mówią o tym, iż człowiek jest człowiekiem
od poczęcia do naturalnej śmierci, że nie wolno nikogo z ludzi zabijać
w żadnej fazie rozwoju i że istnieją nie tylko święte, ale też podłe sposoby
postępowania. Ludzie prawi też mają prawo żyć w naszym kraju i mówić
głośno o swoich poglądach, wartościach i normach moralnych bez obawy, że
zostaną publicznie wyszydzeni czy zastraszeni. Nie wolno milczeć wtedy, gdy
na naszych oczach demokracja zmienia się w system, który chroni zło i który
kpiną, szantażem i zastraszaniem usiłuje odbierać wolność słowa i prawo
do istnienia w przestrzeni publicznej tym, którzy chronią człowieka i mają
odwagę mówić o takich sposobach życia, które są zgodne z Ewangelią.

Społeczne skutki kłamstwa antropologicznego
Szczyt szyderstwa z człowieka to twierdzenie,
że jego największą potrzebą jest zaspokojenie popędu.
Konsekwencją podporządkowania się kłamstwu antropologicznemu jest
nie tylko ułomna wizja człowieka, ale też ułomna miłość, ułomne myślenie,
ułomna prawda, ułomne wychowanie, ułomne wartości i ułomna kultura,
która staje się cywilizacją śmierci. Obecnie zdecydowana większość zwłaszcza
młodych ludzi cierpi z tego powodu, że doświadczają zbyt mało miłości
ze strony rodziców i innych bliskich osób. Często w relacjach rodzinnych
dominuje krzywda i cierpienie, a nie miłość i poczucie bezpieczeństwa.
Relacje pozarodzinne są zwykle powierzchowne, a komunikacja – zwłaszcza
między nastolatkami – jest często banalna i wulgarna. W konsekwencji
wielu młodych ludzi nie wierzy w miłość i nie potrafi kochać. Część
z nich popada w najgroźniejszą chorobę, jaka może dotknąć człowieka,
a mianowicie w obojętność na własny los. Zdają oni sobie zwykle sprawę
z tego, że krzywdzą samych siebie np. alkoholem, narkotykiem czy toksyczną
seksualnością, ale nie mają siły potrzebnej do tego, by powstrzymać się
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od destrukcyjnych zachowań i by zatroszczyć się o własny rozwój. Tylko
stałe doświadczanie miłości przyjmowanej i ofiarowanej daje ludziom siłę
i motywację potrzebną do kształtowania w sobie bogatego człowieczeństwa,
do ochrony własnej godności oraz do przeciwstawianie się cywilizacji
egoizmu i śmierci. Obecnie tego typu doświadczenie jest niestety rzadkością,
zwłaszcza wśród młodych ludzi.
Drugą, obok ułomnej miłości i ułomnych więzi, konsekwencją kłamstwa
antropologicznego jest ułomne myślenie. Współczesny człowiek coraz lepiej
rozumie świat wokół siebie, ale coraz mniej rozumie samego siebie. Wielu
ludzi uwierzyło już w to, że wszystko jest subiektywne i że żadna obiektywna
prawda nie jest im do życia potrzebna. Uciekają oni zwłaszcza od logicznego
myślenia na temat skutków własnego postępowania. Często używają
inteligencji po to, by oszukiwać samych siebie co do sensu ludzkiego życia
i co do warunków osiągnięcia szczęścia. Ponieważ wielu ludzi, którzy ulegli
zorganizowanej manipulacji, nie chce lub nie potrafi postępować zgodnie
z mądrym myśleniem, więc zaczynają oni „myśleć” zgodnie z niemądrym
postępowaniem. Oszukiwanie samych siebie i myślenie życzeniowe, czyli
magiczne, przybiera obecnie formę tak zwanego myślenia „pozytywnego”,
które jest selektywne, a przez to nie odzwierciedla rzeczywistości lecz
wprowadza w świat miłych fikcji, które kończą się kryzysem i cierpieniem.
Trzecią konsekwencją kłamstwa antropologicznego jest ułomne
wychowanie oraz ułomne wzorce. Nie jest możliwy rozwój dzieci i młodzieży
w sposób spontaniczny, a zatem bez wychowawczego wsparcia ze strony
dorosłych i bez pozytywnych wzorców, którymi młodzi mogliby się
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zafascynować. Dojrzałe wychowanie jest największym darem, jaki dorośli
mogą ofiarować młodemu pokoleniu. Tymczasem wielu współczesnych
dorosłych to ludzie naiwni albo przewrotni, należący do koalicji na rzecz
kłamstwa i manipulacji. Wychowywać to uczyć realistycznie myśleć, mądrze

Myślenie ,,pozytywne” jest selektywne,
nie odzwierciedla rzeczywistości lecz
wprowadza w świat miłych fikcji, które
działają ,,kojąco” jak alkohol czy narkotyk.
kochać i solidnie pracować. Tego zadania podejmują się nieliczni rodzice
i inni wychowawcy, gdyż obecnie tylko nieliczni dorośli okazują się na tyle
dojrzali i szczęśliwi, by pogłębione oddziaływanie wychowawcze leżało
w ich możliwościach. Konsekwencją ułomnego wychowania jest zawężenie
i zniekształcenie pragnień u wielu współczesnych ludzi, a to z kolei prowadzi
do zawężenia i zniekształcenia pragnień oraz do okaleczenia wolności, czyli
do popadania w różne formy uzależnień.
Czwartą konsekwencją kłamstwa antropologicznego jest ułomna
hierarchia wartości, którą współcześni ludzie przejmują od manipulatorów
i kłamców. Ludzie przewrotni proponują dzieciom i młodzieży wartości
drugorzędne w miejsce wartości podstawowych. Tak jest na przykład
wtedy, gdy ktoś demokrację czy tolerancję stawia ponad miłością, prawdą
i odpowiedzialnością. Konsekwencją naiwności w sferze aksjologicznej
jest błędna filozofia życia, w której doraźna przyjemność stawiana jest
dosłownie ponad wszystko: nie tylko ponad normy moralne, sumienie
czy odpowiedzialność, ale także ponad zdrowie i życie. Innym przejawem
zaburzonej hierarchii wartości jest podążanie za mitem łatwo osiągalnego
szczęścia, a zatem szczęścia osiągniętego bez miłości i prawdy, bez Boga
i wychowania, bez norm moralnych i sumienia, bez wysiłku i dyscypliny, bez
pracy i czujności.
Piątą konsekwencją kłamstwa antropologicznego jest ułomna kultura,
która prowadzi do cywilizacji śmierci. Jest to kultura chrystofobiczna
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i całkowicie sprzeczna z kulturą Ewangelii. „Postępowe” środowiska,
związane z przemysłem kłamstwa i manipulacji, promują „wielokulturowość”
jako projekt ideologiczny i usiłują dowodzić tego, że wszystkie kultury są
równowartościowe. Gdy wszystko uznawane jest za jednakowo wartościowe,
wtedy w rzeczywistości nic nie ma wartości. Tego typu ślepota kulturowa
(culture-blindness) nie jest wynikiem naiwności, lecz cynizmu manipulatorów,
którzy pod pozorem kulturowej neutralności próbują promować najniższą
kulturę właśnie dlatego, że prowadzi ona do degradacji człowieka.
Powtórzmy: jest to sytuacja dramatyczna dla społeczeństwa, ale korzystna
dla cynicznych polityków, ludzi biznesu i medialnych manipulatorów, którzy
wiedzą, że człowiekiem prymitywnym i nieszczęśliwym najłatwiej jest
rządzić i najszybciej można się jego kosztem wzbogacić. To właśnie dlatego
głosiciele zorganizowanego kłamstwa promują wszystko to, co okalecza
świadomość, wolność i godność człowieka.
Na szczęście nikt i nic nie może zmienić natury człowieka, którego Bóg
stworzył z miłości na swój obraz i podobieństwo, a zatem na podobieństwo
miłości i prawdy. Właśnie dlatego współcześni młodzi ludzie nadal najbardziej
tęsknią za wielką i wierną miłością, za trwałym małżeństwem i szczęśliwą
rodziną, za życiem w przyjaźni z Bogiem i ludźmi. Wielu włącza się w różne
formy wolontariatu. Wielu szczerze szuka kontaktu z Bogiem. Współczesny
człowiek ma zatem podobne marzenia i ideały, jak ludzie w poprzednich
pokoleniach. Znacznie trudniej jest mu natomiast realizować swoje
pragnienia ze względu na wyjątkowo negatywne uwarunkowania kulturowe
i obyczajowe, które są skutkiem działania operatorów kłamstwa i manipulacji.

Skutki kłamstwa antropologicznego w życiu
osobistym
Kłamstwo antropologiczne prowadzi
do agonii człowieczeństwa i degeneracji człowieka.
Kłamstwo antropologiczne najbardziej destrukcyjnie oddziałuje na
poszczególne osoby, które temu kłamstwu ulegają. Można wyróżnić cztery
fazy autodestrukcji, której poddają się ofiary zorganizowanej manipulacji.
Pierwsza faza to lęk poszczególnych osób przed przyznawaniem się
w przestrzeni publicznej do „niepoprawnych” politycznie (czytaj:
szlachetnych) wartości, norm moralnych, więzi, aspiracji, marzeń.
W świecie zdominowanym antropologicznym kłamstwem, w którym zło jest
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pochwalane, a dobro jest cynicznie wyszydzane, zarówno ludzie młodzi, jak
i dorośli coraz częściej i coraz bardziej boją się mówić publicznie o tym, co
w nich najpiękniejsze: o ich największych ideałach i pragnieniach, a zwłaszcza
o ich pragnieniu życia zgodnego z zasadami Ewangelii.
Druga faza niszczenia człowieka w następstwie kłamstwa
antropologicznego, to faza, w której dany człowiek nie tylko nie mówi już
w szkole, w miejscu pracy czy w gronie znajomych o swoich największych
ideałach i pragnieniach, ale sam już przestaje wierzyć w to, co do tej pory
uznawał w swoim życiu za najważniejsze. Stopniowo zaczyna wierzyć
w to, że był już jednym z nielicznych ludzi, którzy mieli tego typu aspiracje
i że w obecnych realiach nie ma innego wyjścia, jak obniżyć wymagania,
które sobie stawia i cele, które sobie wyznacza, gdyż i tak ich nie da się
osiągnąć, a próba trwania przy nich może doprowadzić go do zupełnej
izolacji i osamotnienia. Ludzie zdezorientowani i zastraszeni agresywną
promocją kłamstwa antropologicznego zaczynają ulegać z naiwności
fałszywym przekonaniom o człowieku i o godnym człowieka sposobie
życia, który ludzie przewrotni promują z przewrotności. Odtąd zaczynają
coraz bardziej używać własnego myślenia po to, by oszukiwać samych
siebie, by zawężać i zniekształcać własną świadomość w odniesieniu do
tego, jak żyją na co dzień, jakie budują więzi, jakimi kierują się wartościami
i normami moralnymi. Wielu z tych ludzi nie potrzebuje już zewnętrznej
indoktrynacji, by oddalać się od prawdy, dobra i piękna, gdyż sami zaczynają
cenzurować własne myślenie i myśleć zgodnie z tym, co każą myśleć politycy
i dziennikarze z koalicji na rzecz kłamstwa i manipulacji.
Trzecia faza autodestrukcji współczesnego człowieka w następstwie
kłamstwa antropologicznego, to decydowanie się na ułomne postępowanie,
zgodne z ułomnym myśleniem. W tej fazie człowiek boi się już realistycznego
myślenia o swoim postępowaniu i o nieuchronnych skutkach tegoż
postępowania. Staje się tchórzem w obliczu twardej rzeczywistości. Wierzy
bardziej w ideologie i kłamstwa niż w najbardziej ewidentne fakty. Wierzy, bo
świat miłych fikcji początkowo działa kojąco jak alkohol czy narkotyk.
Czwarta, najbardziej bolesna faza autodestrukcji współczesnego człowieka
w następstwie kłamstwa antropologicznego, to wchodzenie w głęboki
osobisty kryzys, który powoduje cierpienie nie tylko danego człowieka, ale też
wszystkich ludzi z jego najbliższego otoczenia. Z roku na rok rośnie w Polsce
liczba ludzi uzależnionych od alkoholu, narkotyków, nikotyny, hazardu, gier
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komputerowych czy Internetu. Z roku na rok rośnie w naszym kraju liczba
młodych ludzi, którzy nie potrafią odróżniać dobra od zła, którzy nie dorastają
do miłości i małżeństwa, do założenia rodziny, do podjęcia solidnej pracy
zawodowej. Tacy ludzie coraz częściej chowają się – jak Adam – przed Bogiem
i dołączają do tych, którzy już są nieszczęśliwi. Taki tryb życia prowadzi
w ostateczności do wchodzenia w toksyczne więzi, do agresji lub rozpaczy.

Konsekwencje kłamstwa antropologicznego dla
relacji w rodzinie
Nierozerwalne małżeństwo i szczęśliwa rodzina
to ostatnia przeszkoda dla cywilizacji kłamstwa i śmierci.
Zorganizowane kłamstwo na temat człowieka i godnych człowieka
sposobów postępowania wywiera destrukcyjny wpływ nie tylko na
poszczególnych ludzi, ale także na sytuację większości małżeństw i rodzin.
Ci, którzy dla celów politycznych oraz dla zysków ekonomicznych kłamią
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i manipulują, dążą do tego, by zniszczyć trwałe małżeństwo i szczęśliwą
rodzinę, gdyż jest to ostatnia – obok Kościoła katolickiego, który jako
jedyny we współczesnym świecie stanowczo broni małżeństwa i rodziny
– przeszkoda na drodze do osiągnięcia wszystkich swoich celów, jakie
wyznaczają sobie ateistyczni i lewicowi rewolucjoniści.
Obecnie obserwujemy cztery zjawiska, które stanowią największe
zagrożenie dla szczęśliwego małżeństwa i trwałej rodziny. Zjawiska te
to feminizm, który proponuje walkę kobiet z mężczyznami, zawieranie
małżeństw przez osoby niedojrzałe, mit „wolnych związków” oraz
promowanie związków homoseksualnych w miejsce małżeństwa i rodziny.
Pierwsze poważne zagrożenie to promocja lewicowego i ateistycznego
feminizmu, który zamiast troski o dojrzałe więzi między kobietą i mężczyzną
proponuje walkę między osobami płci odmiennej. Feministki nie wierzą w to,
że potrafią wychować takich mężczyzn, którzy je zrozumieją i pokochają.
Liczą co najwyżej na to, że będą dla siebie jedynie partnerami i że ich
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partnerstwo nie będzie chronione wzajemną miłością, lecz jedynie zapisami
w różnych aktach prawnych. Z oczywistych względów feminizm nie sprzyja
miłości małżeńskiej, lecz podsyca nieufność, a nawet wrogość między
kobietami a mężczyznami.
Drugie poważne zagrożenie to zawieranie małżeństw przez ludzi, którzy
nie dorośli jeszcze do miłości nieodwołalnej, wiernej i płodnej. Tacy ludzie
mylą miłość z zakochaniem czy pożądaniem, nie są zdolni do pracowitości,
odpowiedzialności i bycia mądrym darem dla innych. Jeszcze bardziej
dramatyczna sytuacja ma miejsce wtedy, gdy następuje coś, co można nazwać
kradzieżą sakramentu małżeństwa. Taka kradzież (świętokradztwo) ma
miejsce wtedy, gdy ktoś przyjmuje od drugiej osoby przysięgę małżeńską,
mimo że sam nie ma zamiaru albo nie potrafi tej przysięgi dochować. Taki
związek nieuchronnie prowadzi do rozczarowań i cierpień, gdyż – zamiast
na miłości – zbudowany jest na egoizmie, kłamstwie i manipulacji. W tego
typu związkach dochodzi do bolesnych krzywd oraz do przemocy. Warto tu
wyjaśnić, że przemoc w rodzinie zaczyna się już wtedy, gdy ktoś przestaje
okazywać miłość, a nie dopiero wtedy, gdy ktoś zdradza, bije czy okrada
małżonka. Mąż i żona nie przysięgają sobie przecież jedynie tego, że nie
będą się krzywdzić czy poniżać, ale zobowiązują się do tego, że będą siebie
nawzajem kochać i szanować. Warto wyjaśniać, że szczytem przemocy
w rodzinie jest aborcja. Jeśli bowiem rodzice zabijają swoje niewinne dziecko,
to nieuchronnie zaczną też ranić siebie nawzajem.
Trzecie radykalne zagrożenie dla małżeństwa i rodziny to rozrywkowa
wizja więzi między kobietą a mężczyzną. Pomysły przedstawicieli
zorganizowanego kłamstwa są w tym względzie wyjątkowo nieludzkie
i zakłamane. Klasycznym przykładem jest promowanie mitu o tak zwanych
„wolnych związkach”. Ludzie, którzy twierdzą, że łączy ich tak wielka miłość,
iż ślub nie jest im już potrzebny, oficjalnie deklarują sobie to, że się kochają,
czyli że żyją w najsilniejszym związku, jaki jest możliwy. A jednocześnie
twierdzą, że żyją w związku, który ich do niczego nie zobowiązuje. Używają
wewnętrznie sprzecznego wyrażenia po to, by ukryć bolesny dla nich fakt,
że ich „wolny” związek to w rzeczywistości związek niewierny, niepłodny,
nietrwały, powierzchowny, egoistyczny. To związek wolny naprawdę jedynie
od miłości i odpowiedzialności. Taki związek prowadzi do dramatycznych
rozczarowań i u wielu współczesnych ludzi powoduje niewiarę w możliwość
wiernej i odpowiedzialnej miłości między mężczyzną a kobietą.
Najbardziej radykalnym zagrożeniem dla małżeństwa jest obecnie próba
zlikwidowania rodziny i zastąpienia jej „związkami” homoseksualnymi.
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Społeczeństwo, które akceptuje tę formę walki z rodziną, wchodzi w końcową
fazę cywilizacji śmierci. Homoseksualiści tworzą bowiem związki chore
biologicznie, zaburzone psychicznie, egoistyczne społecznie oraz niemoralne.

Warto naśladować Jezusa, który nie dążył
do przeprowadzenia rewolucji ani do
wprowadzania zmian ustrojowych, lecz
do uformowania takiego człowieka, który
świadomie dąży do świętości, potrafi
realistycznie myśleć oraz przeciwstawiać się
każdej formie zła.
Są to najpierw związki chore biologicznie, gdyż homoseksualiści nie mogą
mieć ze sobą dzieci. Nie ma znaczenia, czy ktoś z nich jest zdrowy, gdyż
płodna może być jedynie para kobieta-mężczyzna, a nie pojedyncza osoba.
Po drugie, są to związki zaburzone psychicznie, gdyż homoseksualiści mają
bariery psychiczne w odniesieniu do osób drugiej płci, a to sprawia, że nie
tolerują oni bliskich więzi z osobami płci odmiennej. Tymczasem to właśnie
kontakt z osobami drugiej płci jest decydujący dla harmonijnego rozwoju
człowieka. Związki homoseksualne są ponadto egoistyczne społecznie, gdyż
największy wkład w rozwój i przyszłość społeczeństwa mają rodzice, którzy
przekazują życie swoim dzieciom i którzy w odpowiedzialny sposób je
wychowują. Wreszcie związki homoseksualne są niemoralne, gdyż postępują
wbrew woli Stwórcy, który stworzył człowieka jako kobietę i mężczyznę
i powołał ich do miłości płodnej fizycznie, psychicznie, społecznie i duchowo
(por. Rdz 1,27).
W konsekwencji powyższych zagrożeń oraz wyjątkowo negatywnego
dla małżeństwa i rodziny kontekstu społecznego, tworzonego przez
manipulatorów prawdy, wielu współczesnych młodych ludzi nie dorasta
do miłości w małżeństwie i rodzinie, albo nie znajduje na tyle dojrzałej
drugiej płci, by zawierzyć jej swój los doczesny oraz los przyszłych dzieci.
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Z kolei wielu spośród tych, którzy zdecydowali się na zawarcie małżeństwa
i założenie rodziny, przeżywają osobisty kryzys, który boleśnie odczuwa
współmałżonek oraz dzieci. Coraz więcej jest takich rodzin, w których
rodzice i dzieci komunikują w sposób coraz bardziej powierzchowny,
a dorośli rezygnują z trudu solidnego wychowywania dzieci. W wielu
rodzinach „świętowanie” niedzieli polega na wspólnym pójściu do
supermarketu, a następnie na oglądaniu telenowel czy innych programów
telewizyjnych, które ośmieszają małżeństwo i rodzinę, a promują rozwiązłość
i nieodpowiedzialność. Konsekwencją jest kryzys małżeństw i rodzin, rosnąca
liczba zdrad małżeńskich i rozwodów, a także coraz większe cierpienie
dzieci. Dyżurni przedstawiciele koalicji kłamstwa i manipulacji twierdzą, że
małżeństwo jest w kryzysie i że się już przeżyło. W rzeczywistości w kryzysie
nie jest małżeństwo lecz ci małżonkowie i rodzice, którzy nie dorośli do
miłości małżeńskiej i rodzicielskiej.

Zakończenie
W obliczu świetnie zorganizowanej koalicji na rzecz manipulacji,
a także na rzecz antropologicznego kłamstwa, należy najpierw stanowczo
i precyzyjnie demaskować skrajnie ułomną i groźną wizję człowieka,
prezentowaną przez lewicę i ateistów, czyli przez środowiska dominujące
we współczesnych mediach głównego nurtu. Należy również stanowczo
demaskować destrukcyjne konsekwencje redukcji antropologicznej
w odniesieniu do poszczególnych osób, a także w odniesieniu do małżeństw,
rodzin i całego społeczeństwa. Aby demaskowanie zła mogło być skuteczne,
trzeba stanowczo chronić te nieliczne media, które pozostają katolickie i które
nie ulegają dyktaturze politycznej „poprawności”, gdyż tylko z takich mediów
współczesny człowiek może dowiedzieć się prawdy o własnej naturze oraz
o takich sposobach postępowania, które są godne otrzymanej przez nas od
Boga godności.
Zadanie drugie ludzi prawych to podjęcie z nowym entuzjazmem i z
nową nadzieją trudu solidnego wychowywania samych siebie oraz dzieci
i młodzieży. Warto tu naśladować Jezusa, który nie dążył do przeprowadzenia
rewolucji ani do wprowadzania zmian ustrojowych, lecz do uformowania
takiego człowieka, który świadomie dąży do świętości i który potrafi
realistycznie myśleć oraz stanowczo przeciwstawiać się każdej formie zła.
Ludzie święci nie poddadzą się żadnej dyktaturze, ani żadnej manipulacji,
gdyż ten, kto potrafi mądrze kierować własnym życiem, potrafi równie
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mądrze postępować w sferze społecznej i jest w stanie obronić siebie i innych
przed każdą, najlepiej nawet zorganizowaną formą kłamstwa i manipulacji.
Trzecie zadanie ludzi prawych to tworzenie formacyjnych grup elitarnych,
gdyż tylko wtedy, gdy będziemy mieli wielu wybitnych intelektualistów
katolickich, których postępowanie okaże się całkowicie zgodne z Ewangelią
i którzy będą mieli odwagę mówić na głos o ich fascynowaniu się Jezusem,
Jego prawdą i Jego miłością, będziemy w stanie znowu przywrócić
w Polsce normalność, czyli sytuację, w której to ludzie prawi, a nie kłamcy
i manipulatorzy, będą czuć się w Ojczyźnie bezpieczni jak w domu oraz
zgodnie z wolą Jezusa będą czyści jak gołębie, ale sprytni – sprytni w dobru –
jak węże! █

рода, которых накануне не подпускали на километр к месту катастрофы, несли к месту
дения Ту-154 цветы. Несмотря на официальные сообщения о том, что тела всех погибших
е отправлены в Москву, в небольшую рощу, куда упали первые обломки лайнера, утром
ускались сотрудники МЧС с носилками. Зеленые и оранжевые мешки с личными вещам
гибших складывают у бетонного забора, небольшие пятачки залитой керосином травы
е-где покрыты черной пленкой. Уцелевшие обломки Ту-154 и прилегающая к ним террито
адиусе 5—7 метров оцеплены до сих пор. До приезда Владимира Путина, который в
скресенье вновь должен был приехать на аэродром Северный, никого не подпускали да
тому рубежу, останавливая журналистов и зевак метров за пятнадцать от места трагед
легации польских студентов и преподавателей из Кракова пришлось возлагать цветы и
авить горящие свечи к бетонному забору, от которого до места падения обломков метр
тьсот и ничего не видно. «Директор первый раз собирался побывать в Катыни, на пресснференции перед отъездом он сказал: встретимся на кладбище», — рассказывает Матеуш
пытма из Института национальной памяти в Кракове, его голос дрожит. Шпытма лично
ал директора института, много лет с ним работал, а в субботу ждал у мемориала в Каты
трудники института и ветераны не скрывают слез. «Это место было для нас страшным
егда, а сейчас и вовсе», — преподавательница института склоняет голову и кладет у заб
асные гвоздики. Свечи, выставленные в виде креста, задувает ветер, на цветы наступает
осторожный телеоператор. «Ну как же так», — выдыхает преподавательница и терпеливо
жигает свечку снова. Среди делегации из 20 человек находится священник, и после
роткой молитвы коллеги погибших уезжают. Около 14.00 в Смоленск прилетел премьер
тин — на официальную церемонию отправки в Варшаву тела Леха Качиньского (накану
льского президента опознал брат Ярослав, которого увезли с Северного ближе к полуно
рулежной дорожке, параллельной взлетной полосе, небольшая заплатка свежего асфа
ть длиннее красной ковровой дорожки. Похоже, что асфальт положили перед прилетом
верный» польского и российского премьеров на неделе, еще до трагедии. Большая часть
рожки — бетонные плиты, посадочная полоса тоже полностью из бетона. Церемония
ощания с погибшим президентом Польши прошла в молчании — тишину нарушали
лько команды офицеров почетного караула. Солдаты ВВС, ВМФ и Сухопутных войск
ржественно промаршировали перед польским военным самолетом «Каса». После того к
ссийский премьер и посол Польши в России с красными розами и склоненными голова
тали у красной ковровой дорожки, из тонированного микроавтобуса Ford вынесли тел
чиньского. Российские военные едва не уронили массивный закрытый гроб на подходе
ебольшому красному подиуму с траурной каймой: из рук одного из солдат, шедшего
ади, выскользнула ручка. После досадного инцидента гроб водрузили на постамент,
ссийский премьер и польский посол, переглянувшись, положили розы на крышку,
крытую национальным флагом Польши. У польской журналистки никак не получалос
ять происходящее на небольшую фотомыльницу — дрожали руки. Опустив фотоаппара
а принялась вытирать бегущие по щекам слезы. Плакали и члены польской делегации.
ссийские министры — глава МВД Рашид Нургалиев, руководитель Минтранса Игорь Леви
ава МЧС Сергей Шойгу, а с ними руководитель СКП Александр Бастрыкин — стояли чуть
зади премьера Путина, склонив головы. После исполнения польского и российского
мнов гроб с телом президента Польши
внесли
на борт небольшого двухмоторного «Каса
Vladimir
Volkoff
торый тут же затарахтел, заводя двигатели. Путин сразу после церемонии покинул мес
тастрофы — самолет авиакомпании «Россия» взлетел с Северного около 15.00. Только
kontekstu:
Leopold
Potocki
сле этого журналистовautor
и жителей
Смоленска,
которые
весь день несут к аэродрому
еты, пустили к месту, где пока лежат обломки лайнера. С момента столкновения Ту-154
млей прошло больше суток, но здесь до сих пор пахнет керосином. Шасси сохранились
чше всего: после того как лайнер задел крылом деревья и начал крениться влево, он
ревернулся. Колеса изуродованного и разлетевшегося на куски самолета торчат вверх, п
ми то, что когда-то было обшивкой и иллюминаторами. За другим кустом внутренност
бины пилота, которые протащило по земле. Носовую часть обшивки сорвало. Здесь уже
ставили что-то вроде мемориала — огромный камень, обсыпанный крошкой. К российс
едователям из ГСУ СКП, которые заканчивают следственные действия и уже составляют
иси вещдоков, присоединились польские коллеги. Следователи польской прокуратуры
азу переняли
местный
стиль работы. «Нельзя, нельзя, проходите», — отвечают они на люб
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просы о ходе расследования. Тем не менее уже достоверно известно, что видимость в зо
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W swojej zagraconej sprzętem biwakowym i lotniczymi
akcesoriami celi rezydenta-emeryta, ojciec Dominik Orczyk,
harcerz, kapucyn, szybownik i kapelan skautowego baloniarstwa,
kończył właśnie odprawiać mocno opóźnioną jutrznię.
Nie był już młody. Właściwie całkiem stary. Ósmy krzyżyk wspinał mu się od
roku po karku.
Minioną noc miał ciężką. Dopiero nad ranem zasnął kamiennym snem, by
zerwać się ze wstydem do modlitwy, na chwilę przed dziewiątą.
Uczynił ostatni znak krzyża. Lecz zanim wypowiedział „amen”, otwarła się
przed nim dobrze znana granatowa przestrzeń i ujrzał spadającego w jego
stroną anioła, z rozcapierzonymi palcami i wykrzywioną grymasem przerażenia
twarzą aktorki Krystyny Jangiel.
Obraz zafalował i popłynął w stronę zewnętrznych kącików oczu kapucyna.
Ujrzał się teraz w nieznanym mieście, w drogiej restauracji, gdzieś wysoko.
Widział poruszających się szybko kelnerów i dwóch siedzących przy najbliższym
stoliku mężczyzn. Słyszał ich rozmowę.
– Ryzykować własnym życiem potrafi każdy idiota. Myślę, że o wiele
przyjemniej jest połamać kości komuś innemu – mówił starszy z nich,
pogodnym uśmiechem przepraszając za ostrość wyrażenia. – Tyle że
nie żyjemy już w czasach księcia Sieriebrannego, ani w czasach naszych
bogatyrów. Wtedy niewielki rozumek i maczuga wystarczały do wygrania
bitwy. Nieszczęśliwie się dla pana składa – pochylił się w stronę młodszego
– że przyszłość nie należy do sztuki wojennej rozumianej w sposób tak
tradycyjny. Amerykanie mają bombę atomową, wkrótce i my ją będziemy

mieli. Efekt: koniec łamania kości. To znaczy zawsze gdzieś, w jakimś kącie
świata, będą trwały potyczki, będą zabici, niestety, bohaterskie czyny
i okrucieństwa, tyle że bez realnych konsekwencji, jak strącenie pionków
na dalekim przedpolu, próba sił, nic więcej. Prawdziwie nowoczesna wojna,
Aleksandrze Dmitryczu, nie pociągnie za sobą prawie żadnych zniszczeń
materialnych. Będzie to wojna bardzo wydajna, ekonomiczna. Jej zwycięzca
będzie panem życia i śmierci na zdobytych terytoriach i wśród podbitych
ludów. Będzie nimi władał w sposób bardziej suwerenny niż niegdyś królowie.
Znajdujemy się u zarania rozwoju nowej broni, wcale nie śmiercionośnej,
wydajniejszej niż wszystkie dotychczasowe. Jeżeli chce pan wziąć udział
w wojnie zwycięskiej, musi się pan stać oficerem tej nowej kawalerii.
Mówiący był szczerze wzruszony.
Ojciec Dominik poruszył brwiami: – To przecież Pitman. Żyd. Szpieg GRU.
A ten młodszy, Aleksander Dmitrycz, to tutejszy, Psar. Syn białego emigranta.
Pitman perorował w najlepsze:
– Oczywiście, jest pan człowiekiem wolnym, może pan nie skorzystać
z otwierającej się przed panem drogi. Ale wtedy, po dwudziestu czy
trzydziestu latach, zobaczy pan, że się nie myliłem. Obie armie będą
wyposażone w broń i liczebniejszą, i doskonalszą niż kiedykolwiek, ale nie
będą z niej robiły żadnego użytku. To będą wielkie szable, zawsze tkwiące
w pochwach.
– Wszystko zrozumiałem. W skrócie: chce pan, żebym zajął się wywiadem.
– Aleksandrze Dmitryczu, wyjawię panu teraz coś ważnego – pauza. –
To, co pan nie dość precyzyjnie nazywa wywiadem, ująć można w dwóch
aspektach...
– Wiem: wywiad i kontrwywiad.
Pitman uśmiechnął się pobłażliwie:
– Wywiad i kontrwywiad to tylko dwie strony tej samej rzeczy, istotnej,
owszem, nie można zaprzeczyć, lecz wciąż dość prymitywnej. Próbować
poznać zamiary przeciwnika, przeszkodzić mu w poznaniu naszych sekretów,
to dość pasywne rozumienie naszych zadań. Sprawy nabierają rozmachu od
momentu, kiedy to my podpowiadamy przeciwnikowi intencje i zamiary,
które on później zechce wprowadzić w życie. Jako swoje. Niech pan sobie
wyobrazi Kutuzowa, dyrygującego Wielką Armią napoleońską albo też, jako
że pański ojciec był marynarzem, Rożdżestwienskiego decydującego o ruchach
floty japońskiej pod Cuszimą.
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Co, nie płynie panu ślinka do ust?
Aleksander uniósł oczy, brązowe i jakby przysłonięte mgiełką. Jego wargi
poruszyły się.
To może być zabawne.
– To właśnie nazywamy aspektem czynnym operacji, którym przysługuje
wspólna nazwa wywiadu.
– I myśli pan, że naprawdę można...
– Nasz towarzysz Mao Tse-tung powiada, iż świadomości społecznej
przeciwnika trzeba „nadać formę”. Ponieważ to my sami sporządzamy
tę matrycę, przeciwnik jest odtąd uzależniony od nas – Pitman udał, że
się waha. – Myślę, że mogę panu wyjawić, iż posługujemy się pięcioma
różnymi technikami, pozwalającymi kierować postępowaniem naszego
przeciwnika. Po pierwsze, BIAŁA PROPAGANDA, polegająca po prostu na
stałym powtarzaniu: „Jesteśmy od was lepsi”. Można to powtarzać miliony
razy. Dalej, CZARNA PROPAGANDA, do której trzeba trzech partnerów:
przypisuje się przeciwnikowi zamiary, których on wcale nie żywi, a które
nie będą się podobały temu trzeciemu, to dla niego gra się tę komedię.
Dalej, INTOKSYKACJA. Tu może być dwóch lub trzech partnerów. Chodzi
o oszukiwanie za pomocą metod subtelniejszych niż zwykłe kłamstwo. Na
przykład nie podrzucam panu fałszywych informacji, ale zaaranżuję coś
takiego, że pan mi je wykradnie. Wreszcie DEZINFORMACJA, pojęcie, którego
używamy też dla oznaczenia wszystkich tych metod. W węższym sensie
dezinformacja jest w stosunku do intoksykacji tym, czym strategia wobec
taktyki.
Pitman zatrzymał się, patrzył na Sekwanę, lustro, z którego odpływała
rtęć. Stateczek wycieczkowy, pełen turystów w pstrokatych ubraniach, mijał
się z barką, na której suszyła się litania koszul i girlanda kalesonów.
– A piąty sposób?
Trucizna zaczynała działać.
– Piąty sposób jest tajny, Aleksandrze Dmitryczu. Jesteśmy jedynym
mocarstwem, które wypracowało pewne techniki... Gdybym je panu zdradził,
byłoby to niczym przekazanie sekretu bomby atomowej pięć lat temu.
– W takim razie niech pan nic nie mówi – Aleksander znów stał się
chłodny, daleki.
Pitman poprawił się:

Piąte: ZACIERANIE

– Jedno słowo tylko: piąty sposób polega na wywieraniu wpływu. Cztery
pozostałe w porównaniu z nim to dziecinne zabawki. Powiem coś, co będzie
pana szokowało. Pamięta pan słowa Karola Marksa: „Minęła już epoka
rewolucji, znaczonych przez ciosy zadane...”
– „... przez świadomą mniejszość, stojącą na czele nieświadomych mas
ludowych” – dokończył Aleksander. – Znam tę waszą tabliczkę mnożenia.
Pitman zniżył głos:
– Otóż właśnie, to już nie obowiązuje.
– Czyżby prorok się pomylił?
– Miał słuszność w odniesieniu do jego czasów, ale te czasy już minęły.
Socjologia poczyniła znaczne postępy i teraz wiemy już, że można
rozpocząć rewolucję nie tylko wychodząc od obiektywnych uwarunkowań
socjo‑ekonomicznych, ale także i od czyjegoś przekonania, jakoby
uwarunkowania te zaistniały choćby przeczyło to faktom.
– Chce pan powiedzieć, że nie potrzebujemy już kur do wysiadywania
jajek, ponieważ dysponujemy inkubatorami?
– Chcę powiedzieć, że mamy inkubatory, które same znoszą jajka. Według
Marksa rewolucja przypadła na określony moment historyczny, poprzedzony
przez wcześniejszą ewolucję. Miała ona na miejsce dawnego porządku
wprowadzić porządek nowy, który był już wcześniej zaprojektowany. Miała
też z konieczności być epizodem gwałtownym, spazmem Historii. Wszystko to
przestało odpowiadać realiom dwudziestego wieku. (...)
– Dzisiaj możemy sprowokować „historyczny moment” przy pomocy
odruchu Pawłowa. Tego Marks nie mógł przewidzieć. Odkryliśmy też, że
w miejsce dawnego porządku nie powinno się proponować żadnego „nowego
porządku”, ten bowiem może natychmiast stać się przedmiotem ataków.
Naprawdę, nic nas nie drażni bardziej niż zagraniczne partie komunistyczne
(nazywamy je „korporacjami”), powtarzające w kółko, jakim to rajem jest
Związek Radziecki. Nie, to nie jest raj, łatwo to wykazać, i nasi wrogowie
korzystają z okazji. Wierzymy, że raj dopiero powstanie, ale to jest właśnie
akt wiary, i nie można oczekiwać, by większość danego społeczeństwa
poświęcała znany sobie stan rzeczy dla takiego ryzyka. Co natomiast należy
zrobić, to rozmontować stary porządek, nie proponując na jego miejsce
żadnej konkretnej wizji. Dopiero w momencie, gdy stary system będzie się
już rozsypywał, wprowadzi się nowy porządek. Schemat, zgodnie z którym
zaczyna się od propagandy, a potem rozpętuje się powstanie, jest całkowicie
przestarzały. Terror, owszem, jest niezbędny, ma jednak służyć tylko jako
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detonator eksplozji i wybuch ten wcale nie musi być gwałtowny. Marks
rozumował jeszcze w kategoriach dwumianu encyklopedyści-jakobini, my
jednak poszliśmy dalej. Obecnie terroryzm ma nam po prostu dostarczyć
okazji wywarcia naszego wpływu, i to za pośrednictwem metod, o których
Marksowi nawet się nie śniło, za pośrednictwem środków masowej informacji,
mass mediów.
W średniowieczu zabójstwo jednostki, powiedzmy księcia, mogło zmienić
historię danego kraju. Później jednak lud pokazał się na scenie i odtąd
terror indywidualny stracił przydatność. Dzisiaj znowu zmierzamy, wielkimi
krokami, ku epoce, która na nowo przywróci znaczenie jednostce, ale nie
dzięki jej nadzwyczajnym właściwościom, tylko na skutek wzrastającej roli
masowej komunikacji. Nie wiem, czy zdaje pan sobie sprawę, że charakter
człowieka, już zmodyfikowany przez fotografię prasową i kino, zmieni się raz
jeszcze w ciągu najbliższych dwudziestu pięciu lat dzięki telewizji. Nie sądzę,
żebym się mylił: za dwadzieścia pięć lat wzięcie zakładników lub zabójstwo
jakiegoś urzędniczyny wywoła większy rozgłos niż wojna kolonialna w wieku
dziewiętnastym.
– Nie chciałbym, Aleksandrze Dmitryczu, żeby ten pociąg odjechał bez pana.
(...)
– To mi się wydaje dosyć ciekawe – powiedział Psar – to... wywieranie
wpływu.
Pitman spojrzał w niebo. (...)
– W naszym departamencie – zaczął znowu mówić – dysponujemy
podręcznikami, zawierającymi naszą doktrynę, a przynajmniej tyle z niej, ile
można ofiarować agentom. Ten podręcznik napisany został przez naszych
przełożonych, a w szczególności przez największego spośród nich. Być może
i panu, tak jak i mnie, los pozwoli spotkać się z nim kiedyś.
Pitman uśmiechnął się, i uśmiech wyrażał naiwny podziw:
– Największy, i to w obydwu znaczeniach.
(...)
– Nazwał swój podręcznik Vademecum dla «agents d’influence». Lubi
żartować: „Quo vadis? Mecum, mój koteczku, mecum!” I z przekory grozi wam
palcem! Oczywiście, my wszyscy vadons secum, prawda?
Pitman zawsze chętnie się poddawał wielkodusznemu uczuciu podziwu
i apoteozy, nawet jeśli jego łacina szwankowała nieco.
– I cóż mówi to Vademecum?
Piąte: ZACIERANIE

– Myślę, że nie popełnię wielkiego przestępstwa... Jeśli odkryję przed
panem... zaraz, niech pan zobaczy: tam, ta chimera o trzech głowach. Jest
jakieś podobieństwo między nią a nami. Nasza doktryna jest jednolita, ma
jednak formę troistą. Rzecz podstawowa, co już dałem panu do zrozumienia,
to zasada, że nasze działanie nie może być prowadzone bezpośrednio. Widział
pan ten dzwon: nie bije się weń pięścią, wprawia się go w ruch przy pomocy
sznura. Nasz sznur, Aleksandrze Dmitryczu, jest długi. Bardzo długi! Bez niego
bylibyśmy niczym, podobnie jak ktoś, kto próbowałby rozhuśtać ten dzwon
gołymi rękami. Pokaleczyłby sobie palce.
– Wasza doktryna czerpie swą siłę skądinąd.
– To prawda. – przyznał Pitman – Skądinąd.
– Nasza doktryna – ciągnął – tak jak wyłożona została w Vademecum,
zbudowana została na trzech archetypach, chociaż samo pojęcie archetypu
nie wchodzi w skład naszego słownika. Powiedzmy więc raczej: na trzech
obrazach, trzech artykulacjach. Obrazy te są jednocześnie tak bardzo tajemne,
że nie powinienem ich panu zdradzać, i tak ważne, że nie mogę się od tego
powstrzymać. Pan wie: pan i ja jesteśmy połączeni, łączy nas Rosja, nasza
wiara w Rosję... obaj wiemy, że to Rosja czerwona zbawi świat. I jeszcze
coś: zwyczajny fakt, że właśnie w tej chwili oglądamy ten sam krajobraz,
odczuwamy ten sam podziw, przeżywamy tę samą tęsknotę wygnańców.
Znaleźliśmy się na pokładzie tego samego statku, i tak musiało się stać, tak
chciało przeznaczenie.
Pitman poddawał się egzaltacji. (...)
– Ostatecznie mogę panu w przybliżeniu nakreślić te trzy obrazy, ale
później trzeba będzie – pan, człowiek wielkoduszny, rozumie to z całą
pewnością – trzeba będzie, żeby pan dał mi swoje słowo, wyraził zgodę...
Dzisiejszy dzień wydaje się bardzo odpowiedni.
Aleksander poszukiwał wzrokiem południa, tam gdzie znajdowała się
Saint-Geneviève.
– Oto trzy archetypy... – zaczął Pitman. Temat wykładu wydał mu się tak
piękny, tak bogaty, że przymknął oczy i na sekundę zamilkł:
– DŹWIGNIA, TRÓJKĄT i DRUT.
Aleksander był wyraźnie zaskoczony pospolitością tych obrazów.
– Zaraz przedstawię to bardziej szczegółowo – dodał Pitman, poruszony
własną ewangelią.
Pod nimi krążyły w powietrzu gołębie. W pustej teraz Sekwanie odbijały się
obłoki. Na dole mieszkańcy ciasnych mieszkań otwierali przed wieczorem okna.
– Zacznijmy od Dźwigni. Im mniejsza odległość między punktem podparcia
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a punktem przyłożenia, i im większa między punktem podparcia a punktem
nacisku, tym większy ciężar może być uniesiony przy stałej sile tego
ostatniego. Trzeba zapamiętać, że odległości między tymi punktami tworzą
dźwignię, i, dalej, zawsze dążyć do powiększenia drugiej z tych odległości,
nigdy zaś jej nie zmniejszać. Co z tego wynika dla metody wywierania
wpływu na przeciwnika? Nigdy nie powinno się tu działać na własną rękę,
zawsze przez pośrednika lub raczej przez cały łańcuch pośredników. Dam
panu przykład wzięty z historii, jako że wielcy ludzie dawnych czasów
wyprzedzali czasem intuicyjnie nasze metody, choć nie czynili z nich
jednolitej doktryny. Oto Filip Macedoński chce zawładnąć Atenami. Czy
posłuży się białą propagandą: „Ateńczycy, będziecie szczęśliwi pod moimi
rządami”? Nie, zadowala się penetracją pacyfistycznej partii pod wodzą
Eubuliusza i Ateny spadają mu w ręce jak dojrzała gruszka z drzewa. Pacyfiści
byli dźwignią Filipa. Posługiwanie się pacyfistami stało się zresztą procedurą
klasyczną, przekona się pan o tym, gdy odbędzie pan u nas staż. Chcąc zdobyć
jakiś kraj tworzy się w nim stronnictwo pacyfistyczne, dba się o to, by zdobyło
wielką popularność, i równocześnie stronnictwo dążące do wojny. Ta druga
partia sama się zdyskredytuje, gdyż niewielu tylko ludzi rozumnych będzie
przychylnych wojnie.
Kiedy byłem mały, wielu rodziców francuskich nie kupowało swoim
dzieciom zabawek wojskowych. Biedne maleństwa dorosły nie znając
ołowianych żołnierzyków i karabinków marki Eureka.
Propaganda pacyfistyczna we Francji była przykładem operacji typu
„wpływ”, prowadzonej przez Hitlera, który jednocześnie w Niemczech
uprawiał kult armii. Rezultat: rok 1940.
– A teraz my robimy to samo, na jeszcze większą skalę, dzięki apelowi
sztokholmskiemu?
Pitman parsknął śmiechem:
– Widział pan plakat przedstawiający matkę, która trzyma w ramionach
dziecko, a nad nią napis: „Walczymy o pokój”?
– Oczywiście.
– Ten pomysł wyszedł z naszego departamentu. W ZSRR, w związku
z apelem, mamy plakat z tym samym napisem. Ale wie pan, co jest na
plakacie? Żołnierz Armii Czerwonej trzymający pistolet maszynowy.
– To właśnie plakat działa jak dźwignia?
– Ależ nie! Dźwignią jest naiwny widz, który przyjmuje przesłanie plakatu.
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Na przykład dziennikarz, pełen dobrej wiary, wierzący w zalety pokoju,
nie podejrzewający, że ktoś mógłby cynicznie posłużyć się tym hasłem.
Wie pan przecież, że całkiem dobrze można głosić jedną rzecz, a robić coś
całkiem przeciwnego. Jeżeli tylko krzyczy się dość głośno i jeśli dobrze
przygotuje się opinię publiczną, zauważony zostanie tylko krzyk, działanie
natomiast przejdzie niepostrzeżenie. Właśnie dlatego ideałem dźwigni jest
prasa, a wkrótce także inne mass media. Gdy raz się poczyni odpowiednie
przygotowania, nie trzeba i nawet pamiętać o stałym manipulowaniu
informacji, wystarczy zdać się na „rezonans”. Przykład: postanawia pan
sterroryzować jakieś społeczeństwo. Inscenizuje pan pojedynczy akt
terroryzmu. Prasa konserwatywna z oburzeniem potępia ten akt. Ale im
głośniejsze jej potępienie, tym bardziej powiększa się rozgłos i znaczenie tego
czynu, co jest dla nas korzystne.
(...)
– Sądzę – powiedział Aleksander, szukając bez powodzenia ironicznego
tonu – że ten flecista, który wyprowadził wszystkie szczury z Hamelin też był
z waszego departamentu.
– Tyle tylko, że nasze ambicje znacznie przerastają tamten wyczyn. Nam
nie chodzi o odszczurzenie świata. Niech pan pomyśli, jakie to szczęście, że
to my odkryliśmy tę grę na flecie, a nie kapitaliści. Wie pan, Aleksandrze, nie
wierzę, żeby w grę wchodził tylko przypadek. W gruncie rzeczy czyż pewnego
rodzaju determinizm i pewna Opatrzność nie są jednym i tym samym?
– Powiedział pan, że trzeba naprzód przygotować opinię publiczną. W jaki
sposób pan to robi, Jakubie Mojsiejewiczu?
Pitman westchnął.
– Przez podawanie tendencyjnych informacji. W tym celu opanowuje
się któryś z poważnych dzienników. Jeżeli postępuje się rozważnie i nie
dopuszcza do kompromitacji gazety, cała prasa zaczyna dotrzymywać jej
kroku, pomnażając w nieskończoność nasz pierwotny wkład.
– I na czym polega tendencyjna informacja?
Aleksander mówił tak, jakby pytał tylko od niechcenia, Pitman zachowywał
się, jakby wpadł we własne sidła.
– Vademecum podaje DZIESIĘĆ PRZEPISÓW NA TENDENCYJNĄ
INFORMACJĘ. Chce pan je poznać?
– Tak, to by mnie interesowało.
– 1. Nieprawda nie dająca się zweryfikować; 2. Mieszanka prawdy i fałszu;
3. Deformacja prawdy; 4. Zmiana kontekstu; 5. Zacieranie, i jego odmiana:
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wybrane fakty; 6. Komentarz podtrzymywany; 7. Ilustracja; 8. Generalizacja;
9. Nierówne części; 10. Części równe.
– Czy może mi pan podać kilka przykładów?
– Spróbuję odtworzyć dla pana wykład mojego nauczyciela z okresu stażu.
Załóżmy, mówił, następujący fakt historyczny: Iwanow przyłapuje swoją żonę
w łóżku z Pietrowem... – Pitman uśmiechał się frywolnie: – Pokażę wam,
jakim operacjom można poddać ten fakt, jeśli z powodów politycznych trzeba
by go było naświetlić tendencyjnie.
Pierwszy przypadek: NIESPRAWDZONE KŁAMSTWO (Nie było świadków.)
Opinia publiczna nie może w żaden sposób sprawdzić, jak było naprawdę.
Oznajmia się więc po prostu, że to Pietrow przyłapał żonę w łóżku
z Iwanowem. Oto właśnie nieprawda nie dająca się zweryfikować.
Drugi: MIKSOWANIE PRAWDY I FAŁSZU (Byli świadkowie.) Piszecie, że
w małżeństwie Iwanowów nie brakowało problemów i przyznajecie, że
istotnie w sobotę Iwanow zaskoczył swą żonę z Pietrowem. Prawdą jest też,
dodajecie, że przed tygodniem Iwanowa przyłapała męża na gorącym uczynku
z Pietrową. To jest mieszanka prawdy i fałszu. Proporcje jednego i drugiego
mogą się zmieniać. Chłopcy z intoksykacji, jeśli chcą uprawdopodobnić
sprawę dają do 80% prawdy na 20% fałszu, ponieważ z ich punktu widzenia
ważne jest, by jakąś bardzo konkretną fałszywą informację wzięto za dobrą
monetę. My natomiast, zajmujący się dezinformacją i wywieraniem wpływu
na przeciwnika, gramy raczej na ilość i uważamy inaczej niż oni, że już jeden
jedyny fakt prawdziwy służy jako doskonały przewodnik dla wielu kłamstw.
– To trochę tak jak twórcy tego wielkiego dzwonu, który przed chwilą
oglądaliśmy. Do wielkiej ilości brązu dodali odrobinkę złota.
– Tak, rzeczywiście. Teraz trzeci sposób: DEFORMACJA PRAWDY.
Przyznajecie, że obywatelka Iwanowa znajdowała się w sobotę wieczorem
u Pietrowa, ale ironizujecie na temat łóżka. Cóż mają wspólnego ze sprawą
ruchomości? Najprawdopodobniej Iwanowa siedziała po prostu na krześle
czy w fotelu. Iwanow, który, jak wszyscy wiemy, tyle razy leżał pod stołem,
ma w zwyczaju rzucanie oszczerstw na swą nieszczęsną żonę. A co miała
robić? Czy miała pozwolić, żeby mąż pijak pobił ją znowu? Sądziła, że
powinna się schronić u Pietrowa, gdzie najprawdopodobniej towarzyszyły
jej dzieci, maleńkie dzieci. Czyż mamy podstawy do oskarżenia jej o to, że
nie zostawiła dzieci wydanych na pastwę tego brutala? Ponadto nie ma
powodów by wątpić, że także i obywatelka Pietrowa brała udział w spotkaniu
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Iwanowa‑Pietrow. Jest to wręcz bardzo prawdopodobne, jako że wszystko to
wydarzyło się w sypialni Pietrowów, w mieszkaniu zajmowanym przez nich
wspólnie z Iwanowymi. Oto właśnie deformacja prawdy.
Cztery – Pitman liczył na palcach – czyli ZMIANA KONTEKSTU. Zgadza się,
mówicie, Iwanow nakrył żonę w łóżku Pietrowa, ale przecież wszyscy wiedzą
jaki jest Pietrow. To prawdziwe monstrum lubieżności. Nie da się wykluczyć,
że ma za sobą czternaście wyroków sądowych za gwałt. Tego dnia natknął
się na Iwanową w korytarzu, rzucił się na nią, wciągnął ją do siebie i właśnie
rozpoczął proceder gwałcenia, gdy, na szczęście, pełen godności obywatel
Iwanow, wracający z fabryki, gdzie po raz któryś z rzędu osiągnął rekordową
liczbę trzech tysięcy nakrętek, utoczonych w ciągu dwóch godzin dwudziestu
pięciu minut, wyważał drzwi i ocalił swą skromną małżonkę od losu gorszego
niż śmierć. Najlepszy dowód, krzyczycie głośno, że pierwotna informacja nie
zawiera najmniejszej wzmianki na temat wyrzutów, jakie Iwanow miałby
wobec żony.
Piąte: ZACIERANIE. Zalewacie wasz prawdziwy fakt wielką masą innych
informacji. Pietrow, mówicie, to stachanowiec, świetnie gra na organkach
i w warcaby, urodził się w Niżnym Nowgorodzie, w czasie wojny był
artylerzystą, na sześćdziesiąte urodziny ofiarował matce kanarka, ma kilka
kochanek, między innymi Iwanową, przepada za kiełbasą z czosnkiem, dobrze
pływa stylem grzbietowym, potrafi ugotować syberyjskie pielmieni, i tak dalej.
Istnieje też wykręt będący odwrotnością zacierania, mianowicie wybrane
fakty. W sprawie, którą macie zrelacjonować, przeprowadzacie selekcję
szczegółów, prawdziwych lecz niepełnych. Opowiadacie na przykład, że
Iwanow wszedł do pokoju Pietrowa bez pukania, Iwanowa aż podskoczyła,
taka jest nerwowa, Pietrow zachowywał się tak, jakby był zaszokowany złymi
manierami Iwanowa, i wymieniwszy uwagi na temat powszechnego zepsucia
obyczajów, będącego jednym z przeżytków carskiej Rosji, małżonkowie
Iwanowowie wrócili do siebie.
Szósta metoda: KOMENTARZ PODTRZYMYWANY. W niczym nie
modyfikujecie faktu, lecz korzystacie z niego, by przeprowadzić, dajmy na to,
krytykę mieszkań dzielonych przez wielu lokatorów. Jest ich już coraz mniej,
lecz to w nich właśnie incydenty, w których mężowie zaskakują kochanków,
zdarzają się znacznie częściej niż to przewiduje plan pięcioletni. Następnie
opisujecie nowoczesne osiedle, gdzie każda para turkawek ma swoją
garsonierę, w której może sobie gruchać do woli, i przedstawicie uliczny
obraz szczęścia, jakie stanie się tam udziałem Iwanowów.
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Siódmy chwyt to pewna odmiana szóstego, to ILUSTRACJA, w której
przechodzi się od rzeczy ogólnych do szczegółowych, a nie od szczegółowych
do ogólnych. Można tu rozwinąć ten sam motyw: sielanka par małżeńskich
w nowoczesnych osiedlach wzniesionych dzięki dobroczynnej wydajności
władzy Rad, lecz zakończenie będzie inne: o, jaki to postęp w stosunku do
mieszkań o wielu lokatorach, gdzie zdarzały się pożałowania godne epizody,
na przykład właśnie sytuacja Iwanowa, natrafiającego na swą żonę u sąsiada!
Ósma jest GENERALIZACJA. Z zachowania Iwanowej wyprowadzacie
ogólne, pełne konfuzji wnioski na temat niewdzięczności kobiet, ich
niewierności, rozwiązłości, natomiast pomijacie milczeniem współudział
Pietrowa. Lub też, przeciwnie, obwiniacie Pietrowa-Casanovę, nikczemnego
uwodziciela, uniewinniając jednocześnie nieszczęsną przedstawicielkę
bezwstydnie eksploatowanej płci.
Technikę numer dziewięć nazywamy: NIERÓWNE CZĘŚCI. Zwracacie się
do waszych czytelników i proponujecie im, by sami ocenili ten incydent.
Publikujecie następnie jeden list potępiający Iwanowa – nawet jeżeli
dostaliście sto takich listów. Drukujecie też dziesięć listów w jej obronie,
nawet jeśli nie przyszło takich listów więcej niż dziesięć.
Wreszcie CZĘŚCI RÓWNE, dziesiąta metoda. U profesora uniwersytetu,
świetnego i lubianego przez czytelników polemisty, zamawiacie tekst pisany
w obronie kochanków, mający pięćdziesiąt linijek, i równocześnie u jakiegoś
idioty ze wsi zamawiacie ich potępienie, też na pięćdziesiąt linijek. W ten
sposób dowodzicie waszej bezstronności.
Oto, Aleksandrze Dmitryczu, krótki wykład, by mógł pan wyrobić sobie
zdanie, czym jest tendencyjna informacja i na czym polegają ćwiczenia,
którymi zajmie się pan podczas stażu. Wtedy, rzecz jasna, ich temat będzie
znacznie poważniejszy.
– Wydaje mi się – powiedział Aleksander – że znam pewną gazetę
francuską, postępującą właśnie według tych zasad. Ale... czy mógłby mi pan
jeszcze opowiedzieć o TRÓJKĄCIE?
– Pan jest nienasycony. Wyobraża pan sobie, że wyjawię panu całą naszą
doktrynę ot, tak sobie, tu, na tej galeryjce, tylko po to, żeby pana rozerwać?
– Tak, proszę. Czy zdąży mi pan wszystko opowiedzieć, nim dozorca
zamknie wieżę?
– Oczywiście, że nie. Jako przykład podałem panu dziesięć dziecinnie
łatwych przepisów. Tymczasem myśmy opracowali setki metod, którymi
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możemy posługiwać się razem lub rozdzielnie, wypracowaliśmy całą
interpretację Historii, cały światopogląd techniki wywierania wpływu, wręcz
całą kosmogonię...
– Czy mógłby mi pan jeszcze opowiedzieć o TRÓJKĄCIE? Tylko
o TRÓJKĄCIE.
– Dobrze, bardzo krótko. Chodzi o jeszcze jedno zastosowanie głównej
zasady: żadnych działań bezpośrednich, zawsze pośrednictwa. Nigdy nie
walczyć z przeciwnikiem na własnym ani na jego terenie, dobierać się do
niego gdzie indziej, w innym kraju, innym kontekście społecznym, w innej
dziedzinie intelektualnej niż ta, w obrębie której doszło do konfliktu.
Doktryna ta zakłada trzech uczestników gry: nas, przeciwnika i, że tak
powiem, materiał kontrastujący, oświetlający, odzwierciedlający nasz manewr.
Powiedzmy, że chcę zaatakować wielkie cesarstwo. Nie będę go zaczepiał
bezpośrednio, za to zdyskredytuję pośród jego sojuszników i klientów,
czyli państw utwierdzających jego panowanie w świecie. Zobaczy pan już
niedługo, jak korzystne okaże się dla nas pojawienie się słabo rozwiniętych,
zdekolonizowanych krajów: za ich pośrednictwem będzie można podjąć
działania antyamerykańskie na wielką skalę. Załóżmy raz, że zainteresowałby
mnie któryś z tych krajów. Otóż zacząłbym mnożyć przyjacielskie gesty pod
jego adresem i zarazem prowadziłbym niszczycielskie prace wewnątrz kraju,
aż rozsypałby się, jako że cała jego struktura zostałaby unicestwiona.
– W jaki sposób zniszczyłby go pan od wewnątrz?
– Przy pomocy metod, których można się nauczyć, Aleksandrze Dmitryczu.
Naprzód trzeba dogłębnie poznać społeczeństwo, nad którym się pracuje.
Oto dlaczego metody, które odkryliśmy i które nasi wrogowie odkryją w jakiś
czas później, przydadzą im się na nic! Kapitaliści są zbyt leniwi i zbyt pewni
siebie, by potrafili zachowywać się „jak ryby w wodzie” na obcym terenie.
Trzeba zrobić wielki wysiłek i poznać społeczeństwo, które chcemy opanować,
lepiej niż je znają jego członkowie. Wypracowaliśmy tu odpowiednie
techniki, których nie wyjaśnię panu dzisiaj. Grupujemy je pod hasłem „teoria
wnikania”.
Załóżmy więc, że postanawiam rozciągnąć mój wpływ na pewien
kraj. Trójkąt będzie się składał ze mnie, z władz tego państwa i z jego
społeczeństwa, przy czym społeczeństwa nie będę ujmował w kategoriach
przeciwnika, tylko jako „kontrast”. Stawiam sobie trzy cele: rozbicie
tradycyjnych elit, które mogłyby osłonić społeczeństwo przed skutkami moich
działań; dyskredytacja mojego przeciwnika, władz, w czym pomoże mi lud,

111
to jest mój „kontrast”; wreszcie neutralizacja samego ludu. Każdy z tych
trzech elementów wspomagany będzie przez specjalne akcje. Tradycyjne elity
rozbiję przez wywołanie w nich poczucia winy. Wytworzę w społeczeństwie
i u najsłabszych przedstawicieli elit przekonanie, że były one w przeszłości
szkodliwe i wciąż szkodliwe pozostają. A jednocześnie, nie troszcząc się
o żadną konsekwencję, będę się starał wykazać, że grupy te nie przynoszą
żadnego pożytku, są pasożytami, iluzją a nie rzeczywistością. Dzięki temu
wytworzę przepaść między rodzicami i dziećmi, przełożonymi i podwładnymi,
między dowódcą i jego żołnierzami. Moi agenci będą posługiwali się
potrójnym sloganem: dobra wiara, słuszność, zdrowy rozsądek. Wychodząc
z pozycji siły będą atakowali władze, czyniąc je odpowiedzialnymi za wszelkie
rzeczywiste zło istniejące w tym społeczeństwie, nie licząc zła wymyślonego.
Jeżeli to społeczeństwo będzie dość autorytarne, zdobędzie się na represje,
a to przysporzy mi męczenników i będę mógł odwoływać się do opinii
międzynarodowej. Społeczeństwo liberalne ulegnie jeszcze szybciej, gdyż
dowodząc, iż można je bezkarnie atakować przejdę do trzeciej fazy mojej
akcji (na tym zresztą polega istota inteligentnie pojmowanego terroryzmu).
Po drodze posłużę się też propagandą projekcyjną, to jest oskarżę przeciwnika
o stosowanie metod, z których sam mam zamiar zrobić użytek. Sprawi
to, iż będę mógł się powoływać na okoliczność obrony koniecznej. Proszę
nie zapominać, Aleksandrze, że obecne rewolucje, w przeciwieństwie do
rewolucji dawnych czasów, prowadzone są przeciwko większości, nie przeciw
mniejszości. Większość kapituluje, gdy udaje się nam ją obezwładnić. Można
to osiągnąć na kilka sposobów. Czasem udaje się przekształcić większość
społeczeństwa w gigantyczną grupę gimnastyków: podnieście lewą nogę –
podnoszą, podnieście prawą – podnoszą; podnieście obie – spadają na cztery
litery. Niekiedy natomiast trzeba, przeciwnie, podzielić społeczeństwo na
miliony indywiduów, zatomizować je tak, aby każdy obywatel znalazł się
naprzeciw maski Gorgony, czując swą bezbronność, skłonny do kapitulacji.
Tworzy się wtedy nastrój paniki. Wystarczy rozpowszechnić przekonanie
o wyższości przeciwnika, przeprowadzić parę zamachów terrorystycznych,
by wytworzyć fascynację podobną do tej, której doznaje żaba na widok
zaskrońca. Czasem można się też posłużyć pseudo-nadzmysłową rupieciarnią:
przepowiedniami, wizjami, Rasputinami różnego kalibru. W każdym razie gdy
tylko mowa o mobilizacji mas, naprawdę chodzi o to, by je zdemobilizować.
Kiedy się to osiągnie, gdy więc „kontrast” jest unieruchomiony i bezsilny,
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przeciwnik realny dostaje się w nasze ręce jak obluzowana cegła. Oto,
w skrócie, teoria TRÓJKĄTA.
– Jeszcze wspominał pan o DRUCIE.
Tym razem Pitman zawahał się. Wstał i zrobił kilka kroków. (...)
– Niech pan słucha – znów stanął tuż obok chłopca i oparł się łokciami
o balustradę – mogę o tym mówić w sposób bardzo ogólnikowy. Obraz
Drutu wziął się stąd, że, jak wiadomo, by złamać drut, trzeba go wyginać
w obie strony. W tym miejscu mamy do czynienia z samą istotą naszej
sztuki wojennej. Agent d’influence to przeciwieństwo propagandysty, albo
raczej propagandysta absolutny: nigdy nie jest za, zawsze przeciw, rozdając
karty, zmiękczając, rozklejając, rozwiązując, niszcząc, otwierając wszystkie
zamki. Jeśli nadal będzie się pan nami interesował, pożyczę panu książkę
myśliciela chińskiego, Sun Tsu, który żył przed dwudziestu pięciu wiekami
i był kimś w rodzaju Clausewitza swej epoki. Pomiędzy innymi niezwykłymi
myślami wypowiedział i tę sentencję, która odnosiła się do wojska stojącego
w obliczu przeciwnika, ale charakteryzuje też świetnie nas samych: „Przede
wszystkim powinno się unikać przybrania kształtu, który mógłby zostać
precyzyjnie opisany. Jeśli się wam to powiedzie, uodpornicie się na spojrzenia
najprzenikliwszych szpiegów i nawet najlepsze umysły nie będą w stanie
przygotować zwróconych przeciwko wam planów”. Przykład: sowiecki agent
d’influence nie może w żadnym razie uchodzić za komunistę. Obojętnie, na
lewicy czy na prawicy, zawsze będzie nadwerężał istniejący system. Do tego
sprowadza się jego zadanie. Spełniając tę rolę pozostaje całkowicie bezkarny.
Żadna ustawa, Aleksandrze Dmitryczu, to znaczy żadna ustawa prawna na
Zachodzie, nie zabrania demontażu własnego społeczeństwa. Wystarczy grać
w czerwone i czarne, w parzyste i nieparzyste.
Aleksander wpatrywał się w zachodzące słońce, które zbliżało się do
horyzontu niczym statek wracający do portu.
– Pewnego dnia – powiedział – gdy byłem dzieckiem, ojciec zaprowadził
mnie do wesołego miasteczka. Zatrzymaliśmy się przed wielkim kołem,
podzielonym na czerwone i niebieskie sektory. Trzeba było trafić w jeden
z tych kolorów. Nagrodą była rybka w słoju. Miałem na nią ochotę i wtedy
ojciec zapłacił dwa rzuty i powiedział: „Ty postawisz na czerwone, a ja na
niebieskie, w ten sposób na pewno wygramy”. Rybka kosztowała mniej niż
dwa rzuty, może nawet mniej niż jeden. Mimo to nie byłem pewny, czy nasze
postępowanie było uczciwe. Ale powiedziałem ojcu: „Zgoda”. To on wygrał
rybkę i ofiarował mi ją. Byłem z tego zadowolony.
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Pitman milczał długo. Aleksander też zamilkł.
– Czy mam rozumieć, że kryje się w tym odpowiedź? – zapytał Pitman.
Chłopiec uśmiechnął się melancholijnie:
– Tak, ale pod jednym warunkiem. Będę wam wierny służył przez
trzydzieści lat, nie skąpiąc energii, nie szczędząc własnego życia. Ale, nim
przekroczę pięćdziesiąty rok życia, pozwolicie mi wrócić, tak jak sobie tego
życzę, jak mi nakazał mój ojciec.
– Ma pan moje słowo oficera i bolszewika – powiedział Pitman wyciągając
dłoń do uścisku.
– Zamykamy – oznajmił południowym akcentem ziewający kierownik sali.
Ojciec Dominik powoli przychodził do siebie. Wiedział już, jaką scenę
wyświetliła mu zdumiewająca, ejdetyczna pamięć. To było z MONTAŻU Wołkowa,
książki, której podziemne, pedałowo-wałkowe wydanie przywieźli mu w stanie
wojennym do Krakowa harcerze z Gór Świętokrzyskich.
Drzwi do celi uchyliły się bezszelestnie i wszedł ojciec Tomasz, a za nim brat
Barnaba, ze śniadaniem na drewnianej tacy.
– Szczęść Boże, ojcze Dominiku – brat Barnaba bystro zerknął na sędziwego
zakonnika. – Czy wszystko w porządku? Nic ojcu nie jest?
– Nic, nic – odparł trochę nieprzytomnie tamten. – Była kupa.
– Kupa? – młody wciągnął powietrze.
– Wypadek! – wyjaśnił Tomasz. Znał Dominika od lat i nie okazał zdziwienia.
– Co się stało?
– Samolot upadł. Okropnie. Jest mnóstwo ofiar.
– Jaki samolot? Gdzie to? – dociskał ojciec Tomasz.
– Nie wiem. To przed chwileczką było. Zaraz w radio zaczną mówić. –
A tam... ściemniać i zacierać!
– To tak to maje buty1 – mruknął z łemkowska sanoczanin, ojciec Tomasz
i opadł na kolana obok wciąż klęczącego przyjaciela. Brat Barnaba odstawił
ostrożnie tacę i ukląkł przejęty za nimi.
W ciasnej celi trzy mocne męskie głosy zlały się wprawnie w oktawę:
– „Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
A światłość wiekuista niechaj im świeci...”
Przez wilgotne od mżawki barokowe okienko napływało wiosenne
powietrze. █

1 A więc to tak ma być.
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„Ho Chi Minh był jedynym przywódcą wrogiego
państwa, którego młodzi ludzie w Ameryce
fetowali, podczas gdy walczył on przeciw ich
rodakom. By zrozumieć, jak niezwykłe było
to osiągnięcie, spróbujmy tylko wyobrazić
sobie wielkie grupy amerykańskich studentów
college’u skandujących «Heil Hitler!» w czasie II
wojny światowej, pozdrawiających Józefa Stalina
podczas heroicznego marszu Pierwszej Dywizji
Piechoty Morskiej w trakcie wojny w Korei”.

Łukasz Adamski

Utarło się powszechne przekonanie, że Amerykanie przegrali
wojnę w Wietnamie i tak jak Chińczycy czy Francuzi nie
poradzili sobie z dzielnym i walecznym narodem wietnamskim.
Niezaprzeczalnym faktem jest niesamowita odwaga i waleczność
Wietnamczyków, którą pokazali nie tylko bojownicy komunistycznego
Vietcongu, ale przede wszystkim walczący z czerwoną zarazą żołnierze
Wietnamu Południowego. Jednak mit o garstce partyzantów wygrywającej
z imperium jest tak samo bajkowy jak love story o Che Guevarze czy
Baader‑Meinhof. Nie można oczywiście odmówić zmysłu taktycznego Ho Chi
Minhowi, który potrafił wykorzystać w walce z USA pomoc Chin i Związku
Sowieckiego. Zresztą ten przywódca Wietnamu Północnego nie był kolejną
czerwoną marionetką Kremla, tylko człowiekiem, którego zaliczyć można do
legendarnych postaci światowej rewolucji komunistycznej. Według Warrena
Carrolla można go śmiało postawić w jednym szeregu obok Lenina czy Mao,
bo w pewnym sensie dokonał tego, czego nie udało się królowi Jerzemu III,
cesarzowi Wilhelmowi czy Adolfowi Hitlerowi – powalił na kolana Stany
Zjednoczone Ameryki Północnej. Jednak „człowiek o stu twarzach” nie
pokonał nigdy USA militarnie. On wygrał wojnę o duszę amerykańskiego
narodu.

Przegrana wojna o mózgi
Na temat amerykańskich studentów, którzy wzorem swoich rówieśników
z Francji czy Niemiec pluli na flagi własnych krajów, paradowali po ulicach
w koszulkach z ludobójcą z więzienia La Cabana, skandowali imię zbrodniarza
Mao, wieszali na uniwersytetach wielkie wizerunki Lenina i palili karty
powołań do wojska – napisano już wiele prac i zagadnienie to jest dość
dobrze udokumentowane. Należy jednak przypomnieć, że według większości
historyków to właśnie bunty studenckie podcięły morale amerykańskich
żołnierzy.
„Ho Chi Minh był jedynym przywódcą wrogiego państwa, którego młodzi
ludzie w Ameryce fetowali, podczas gdy walczył on przeciw ich rodakom.
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By zrozumieć, jak niezwykłe było to osiągnięcie, spróbujmy tylko wyobrazić
sobie wielkie grupy amerykańskich studentów college’u skandujących «Heil
Hitler!» w czasie II wojny światowej, pozdrawiających Józefa Stalina podczas
heroicznego marszu Pierwszej Dywizji Piechoty Morskiej w trakcie wojny
w Korei, oklaskujących Chomeiniego w trakcie przetrzymywania przezeń
amerykańskich zakładników w 1980 roku czy demonstrujących na cześć
Saddama Husajna w czasie wojny w Zatoce Perskiej w 1991 roku. A Ho
Chi Minh celowo zabiegał o amerykańskie poparcie. Wiedział, że ta wojna
o zwycięstwo komunizmu będzie wygrana w Stanach Zjednoczonych, a nie
w Wietnamie” – pisze Warren H. Carroll w Narodzinach i upadku rewolucji
komunistycznej.
Wielu historyków, którzy nie boją się dziś napisać, że konflikt w Wietnamie
nie był żadną „brudną wojną”, ani przejawem imperializmu USA, tylko
obroną świata przed komunizmem („teoria domina”) i pomocą zagrożonemu
narodowi, pragnącemu wolności – przyznaje jednak, że amerykański rząd
popełnił kilka kluczowych błędów, które pomogły zbuntowanej młodzieży
(według Władimira Bukowskiego i Petera Schwarzera pośrednio inspirowanej
przez Kreml) walczyć z własnym krajem. Największym zaniedbaniem
administracji zarówno Eisenhowera, jak i Kennedy’ego, a szczególnie
Johnsona i Nixona było niewytłumaczenie Amerykanom, czym w istocie jest
wojna w Wietnamie. Rząd nie uruchomił całej machiny propagandowej, która
tak dobrze się sprawdzała podczas II wojny światowej, jak w trakcie wojnie
w Korei, zresztą bliźniaczo podobnej do konfliktu w Wietnamie.
Sekretarz stanu Dean Rusk powiedział kilka lat po wojnie, że rząd nie
zrobił nic, by wzbudzić poparcie dla tej wojny. „Nie organizowaliśmy
w naszych miastach parad oddziałów wojskowych, nie wysyłaliśmy pięknych
gwiazd filmowych do fabryk, by sprzedawały obligacje, a więc nie zrobiliśmy
wszystkich tych rzeczy, które robiono w II wojnie światowej”. Erik von
Kuehnelt-Leddihn uważa, że „rząd Stanów Zjednoczonych celowo unikał
oficjalnego wypowiedzenia wojny, dlatego ani «propaganda antywojenna»,
ani jawna współpraca z czerwonym wrogiem nie podpadały pod paragrafy
o zdradę stanu... i w ten właśnie sposób zdrada stanu kwitła w najlepsze”.
Wojna w Wietnamie była pierwszym konfliktem zbrojnym, który był
transmitowany przez media i to właśnie telewizja zupełnie wypaczyła
jej przekaz. Nie można rzecz jasna zapominać o wielkim strachu przed
niekorzystnymi sondażami administracji Lyndona B. Johnsona, będącym
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chyba pierwszym politykiem USA, którego decyzje polityczne dyktowane
były przez wizerunek telewizyjny i reguły PR. Można bez obaw stwierdzić, że
amerykańskie media jeszcze przed oficjalnym początkiem działań militarnych
w Azji uformowały wizerunek tej wojny.

Obalenie katolickiego przywódcy Wietnamu
Podczas gdy Ho Chi Minh wprowadzał w życie komunizm w Wietnamie
Północnym, na południu kraju rządy sprawował Ngo Dinh Diem. Był on
opanowanym i głęboko wierzącym człowiekiem, który przez całe swoje
życie kierował się katolicką moralnością. „Przodkowie Diema byli katolickimi
mandarynami przez trzysta lat, produktem prawdopodobnie najmniej
znanego, choć jednego z największych chrześcijańskich misyjnych sukcesów.
Chrześcijańskie korzenie Diema sięgały głębiej niż w wypadku większości
Amerykanów, łącząc go z Francją św. Wincenta à Paulo i świętych Issaca
Joguesa i Jeana de Brebeufa, męczenników z Północnej Ameryki, mimo to
jednak były w pełni wszczepione w orientalne dziedzictwo, albowiem Dien
był Wietnamczykiem w każdym calu. Do śmierci pozostawał w celibacie,
ponieważ rozpatrywał możliwość zostania księdzem, co stało się powołaniem
jego starszego brata, Ngo Dinh Thue, arcybiskupa Hue” – pisze cytowany już
Carroll.
Dien blisko współpracował ze swoimi braćmi, szczególnie z Ngo Dinh Nhu
i jego żoną Tran Le Xuan, nazywaną przez zachodnie media „Lady Smok”. Była
ona feministką, która domagała się równych praw dla wietnamskich kobiet,
jednocześnie nie wyrzekając się wiary katolickiej. Była osobą niezwykle
odważną, co udowodniła, przebywając w komunistycznym więzieniu przez
cztery miesiące i utrzymując tam przy życiu swą małą córeczkę i starszą
teściową, gdy otrzymywały razem przydział tylko dwóch misek ryżu dziennie.
Diem nie był krwawym dyktatorem, jak próbowała go przedstawić
propaganda komunistyczna. Miał jednak bardzo wielu wrogów, nawet
w administracji Kennedy’ego, którzy oskarżali go o prześladowanie
buddystów. Kulminacją owych „prześladowań” było samospalenie się
mnicha buddyjskiego, które sfotografował fotoreporter Malcolm Brown.
„Było to najbardziej zgubne zdjęcie w historii dziennikarstwa”, napisał
Carroll. Oliwy do ognia dolały słowa Xuan, która nazwała samospalenia
„barbecue”. Media nie odnotowały jednak, że „Lady Smok” nie znała języka
angielskiego, w którym wydała oświadczenie po akcie samospalenia mnicha,
zaś określenie zaczerpnęła z potocznych słów amerykańskich fotoreporterów.
Nikt oczywiście nie informował opinii publicznej w USA, że buddyjscy
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mnisi dokonywali
wówczas samospalenia
nawet w proteście
przeciwko błahym
sprawom, a ich religia
wręcz gloryfikowała
samobójstwo.
Gdy wietnamscy
generałowie, za
przyzwoleniem
Amerykanów, obalili
Diena i rozstrzelali go
wraz z bratem, komuniści
nie mogli wyjść ze zdumienia nad głupotą rządu USA. Komunistyczna gazeta
„Nhan Dan” obwieściła na pierwszej stronie: „Obalając Ngo Dinh Diema i jego
brata Ngo Dinh Nhu, amerykańscy imperialiści sami zniszczyli polityczną
bazę, którą budowali latami”. Przewodniczący komunistycznego Narodowego
Frontu Wyzwolenia Nguyen Huu Tho nazwał śmierć Diena „darem z niebios”:
„Nasz wróg został poważnie osłabiony z każdego punktu widzenia,
wojskowego, politycznego i administracyjnego”.
Medialna nagonka na rządy Diema i zafałszowane obrazy przekazywane
z Wietnamu Południowego rozpoczęły wojnę o mózgi Amerykanów,
co wykorzystał później Ho Chi Minh, i co w ostateczności pozbawiło
amerykańskich decydentów możliwości wyzwolenia Wietnamu Południowego
spod komunistycznej okupacji. Wszystkie sukcesy amerykańskiej armii
w Wietnamie – a warto wspomnieć, że USArmy nie przegrała żadnej wielkiej
bitwy z czerwoną armią – zostały zniszczone właśnie przez przekaz medialny
i „gadające głowy” w studiach telewizyjnych.

„Ofensywę Tet uważa się
za punkt zwrotny w wojnie
wietnamskiej. Militarna klęska
okazała się psychologicznym
zwycięstwem komunistów”.

Militarny sukces Amerykanów
„W rzeczywistości wojna wietnamska z udziałem Amerykanów zakończyła
się absolutnym militarnym sukcesem sił antykomunistycznych. Vietcong
został całkowicie rozbity i nie mogły go już uratować stałe uzupełnienia
z północy, poprzez tzw. szlak Ho Chi Minha. Komuniści dwukrotnie liczyli na
«powstanie ludu południowowietnamskiego», ale ludność południa była do
nich nadzwyczaj wrogo nastawiona. Zwłaszcza po masowych mordach, jakich
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się dopuścili w opanowanej na jakiś czas miejscowości Hue” – pisał Jacek
Kwieciński.
Druzgocące dla komunistów jest samo zestawienie liczb. W armii USA
służyło podczas konfliktu łącznie 8,7 mln żołnierzy. Straty wyniosły jedynie
58,2 tysiące zabitych (w tym 47,4 tysięcy w walce) i 153 tysięcy rannych. Nie
wiadomo dokładnie, ilu żołnierzy stracił Vietcong, ale ocenia się, że od 450
tysięcy do miliona. Statystyka jest więc jednoznaczna.
Wycofanie wojsk przez rząd USA spowodowało jednak setki tysięcy
nowych ofiar, które były dziełem komunistów. W ciągu kilku miesięcy od
zdobycia Sajgonu w obozach „reedukacji” zamknięto ponad 300 tysięcy
ludzi, w tym studentów, intelektualistów, zakonników, żołnierzy, policjantów,
urzędników i polityków wolnego Wietnamu. Szacuje się, iż tylko do roku
1986 przez kompleks wietnamskich gułagów przewinęło się od 500 tysięcy do
miliona osób. Prześladowania inaczej myślących trwają zresztą w Wietnamie
do dziś.
Dlaczego Amerykanie, skoro nie przegrali tego konfliktu militarnie,
zdecydowali się z Wietnamu wycofać? Trzeba przyznać, że administracja
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amerykańska popełniła duże błędy strategiczne. W ciągu całej wojny
w Wietnamie lotnictwo USA przeprowadziło 350 tysięcy lotów bojowych,
podczas których zrzucono osiem milionów bomb (cztery razy tyle, ile
wynosił całkowity ciężar bomb zrzuconych podczas II wojny światowej).
Bombardowania te nie powstrzymały jednak dostaw sprzętu dla komunistów
przez Chiny i Związek Sowiecki. Mogłaby to zrobić jedynie blokada morska,
ale prezydent Johnson – mimo próśb generałów – nie zdecydował się jej
wprowadzić, gdyż bał się „eskalacji” konfliktu.
Amerykańskiej armii nie pomogło również częste wymienianie kadr
walczących w Wietnamie. „Ludzie byli przenoszeni do Wietnamu ze Stanów
Zjednoczonych i z powrotem indywidualnie i rygorystycznie po roku służby,
podczas gdy większość oficerów młodszych była wymieniana co sześć
miesięcy. W ten sposób nie było niemal poczucia przynależności do jednostki,
poczucia dumy z powodu jej trwałości i tradycji. [...] Było mało czasu,
okazji i zdecydowania, by uświadomić większość z tych ludzi, dlaczego są
w Wietnamie i o co walczą” – zauważa Carroll.
Jednak mimo tych błędów Amerykanie gromili Vietcong na polu bitwy.
Dlaczego więc wycofali się z Wietnamu? Odpowiedź na to pytanie kryje się
w reakcji mediów na „Operację Tet”.

Rozgromieni komuniści największą porażką USA
W 1968 roku komuniści złamali zawieszenie broni, które nastąpiło
z okazji chińskiego nowego roku. Wielki błąd popełnił głównodowodzący
wojsk amerykańskich generał William Westmoreland, który mimo doniesień
wywiadu o mobilizacji komunistów, zlekceważył je, uważając, że to
przegrupowanie armii, by uderzyć w innym miejscu. Dziś ten błąd jest
omawiany na zajęciach w akademii wojskowej West Point i porównywany do
zaniechań przed atakiem na Pearl Harbor czy ofensywy Niemców w Ardenach.
„Ofensywa Tet” zaczęła się od zajęcia ambasady USA, którą w końcu
Amerykanie odbili, a skończyła się zajęciem przez komunistów historycznego
miasta Hue. Jej celem było 36 z 48 prowincji i sześć dużych miast
w Wietnamie Południowym. W większości miejsc w ciągu kilku godzin
komuniści zostali jednak odparci przez amerykańsko-wietnamską koalicję.
Najcięższe walki toczyły się przez trzy tygodnie w mieście Hue. W trakcie
ofensywy życie straciła jedna trzecia ze 100 tysięcy żołnierzy Vietcongu
i armia Ho Chi Minha długo nie mogła się podnieść po tej klęsce.
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Na pomoc czerwonym najeźdźcom przyszły jednak... amerykańskie media,
które nie dostrzegły ludobójstwa Vietcongu na cywilnej ludności Hue, która
nie chciała przyłączyć się do „wyzwoleńczej” armii Ho Chi Minha i nie była
zainteresowana pozbyciem się „imperialistów”. Dokonano wówczas masakry
wszystkich pracowników administracji cywilnej oraz miejscowej inteligencji.
Tylko w ciągu 24 dni wymordowano ponad pięć tysięcy cywilów. Nie
oszczędzono nawet lekarzy z Europy przebywających w Wietnamie z misją
humanitarną. „Wrogów ludu” palono żywcem, a umierający w męczarniach
burmistrzowie wiosek musieli patrzeć, jak obcina się głowy ich dzieciom.
W samym Hue pogrzebano żywcem 500 osób. Powszechną praktyką było
związywanie ze sobą kilku ludzi i rzucanie w nich granatami. „Ojciec Guy
nie mógł kucać z powodu swego inwalidztwa, więc oprawcy zakopali go
po szyję i z szyderczymi uśmiechami przypatrywali się, jak zaczynają go
pożerać mrówki. Dopiero pod koniec zdobyli się na humanitarny gest:
roztrzaskali mu czaszkę” – pisze o śmierci francuskich benedyktynów Erick
von Kuehnelt‑Leddihn.
Jednak mimo zwycięstwa Amerykanów, media pokazały inny obraz
ofensywy. „Ofiary zastrzelono, zatłuczono pałkami lub pogrzebano
żywcem. Paradoksalnie, amerykańskie społeczeństwo ledwo zauważyło
te okrucieństwa, zaabsorbowane incydentem w wiosce My Lai, gdzie
amerykańscy żołnierze zmasakrowali setkę wietnamskich chłopów, wśród
nich kobiety i dzieci” – napisał dziennikarz Stanley Karnow. Nawet Richard
Nixon, uważany przez swojego partyjnego kolegę Ronalda Reagana za osobę
mało rozgarniętą, zauważył, że wielkim błędem było niewykorzystanie
masakry w Hue w celu pokazania prawdziwej twarzy komunistów. Zamiast
tego media szerzyły w amerykańskim społeczeństwie, targanym wówczas
rewolucją obyczajową, defetyzm.
Walter Cronkite, przeglądając pierwsze sprawozdania napływające
z Wietnamu, wykrzyknął: „Co się do cholery dzieje? Myślałem, że wygrywamy
tę wojnę!”. Wielu Amerykanów reagowało podobnie. Od marca 1965 roku,
kiedy to prezydent Lyndon Johnson wysłał pierwsze oddziały piechoty
morskiej do Wietnamu Południowego, opinia publiczna informowana była
o sukcesach. Kilka tygodni przed początkiem komunistycznej ofensywy
generał William Westmoreland oświadczył, iż osiągnięto punkt, z którego
zaczyna ukazywać się zwycięski koniec konfliktu. Wraz z rozpoczęciem
„ofensywy Tet” wojna, głównie poprzez ekrany telewizorów, wtargnęła
jednak do milionów amerykańskich domów z niespotykanym dotychczas
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natężeniem i brutalnością. Szokujące obrazy przemawiały silniej niż
jakiekolwiek słowa: zabici partyzanci na trawniku ambasady, uliczne walki
w Sajgonie i Hue, a przede wszystkim – wstrząsająca scena ulicznej egzekucji
oficera Vietcongu, zabitego strzałem w głowę przez zwierzchnika sajgońskiej
policji. Amerykańcy dziennikarze nie zająknęli się jednak ani słowem, że
zabity oficer Vietcongu chwilę wcześniej zamordował zastępcę szefa policji,
jego ciężarną żonę, a ich sześciorgu małym dzieciom poderżnął gardło. Po raz
kolejny jednak jedno zdjęcie okazało się zgubne.
„Ofensywę Tet uważa się za punkt zwrotny w wojnie wietnamskiej.
Militarna klęska okazała się psychologicznym zwycięstwem komunistów”
– konstatuje historyk Lech Ryżewski, który badał reakcję amerykańskich
mediów na wojnę w Wietnamie. Opisuje on osobliwe reakcje dziennikarzy,
którzy nie dostrzegali bestialstwa komunistów, a skupili się na jednym
zdjęciu egzekucji komunistycznego zbrodniarza. „W 1977 roku ukazało
się szczegółowe studium na ten temat zatytułowane Big Story! autorstwa
Petera Braestrupa, który pracował w Wietnamie dla „The Washington Post”.
Utrzymuje on, że informacje o walkach na ulicach wietnamskich miast,
szczególnie w ich wczesnej fazie, były mylące i wprowadzały opinię publiczną
w błąd”. Braestrup wyliczył, że raporty dotyczące reszty działań wojennych,
w których uczestniczyło 85 proc. sił amerykańskich, „opierały się głównie na
informacjach rządowych i dziennikarskich zmyśleniach”.
Ostateczny cios Amerykanom zadał jednak przywołany już wcześniej
Walter Cronkite, który nawet po śmierci jest uważany przez Amerykanów za
„boga telewizji”. W Wiadomościach CBS powiedział on: „Wydaje się obecnie
bardziej pewne niż kiedykolwiek, że krwawe doświadczenie Wietnamu
zakończy się patem. Prawie pewny impas tego lata albo skończy się
zmierzającymi do kompromisu negocjacjami, albo straszliwą eskalacją, a bez
względu na to, co będziemy eskalować, wróg jest w stanie nam dorównać
pod każdym względem i dotyczy to zarówno inwazji z Północy, użycia broni
nuklearnej, jak też zaangażowania stu, dwustu lub trzystu tysięcy więcej
żołnierzy amerykańskich”.
Jego słowa załamały Lyndona B. Johnsona. „Jeśli straciłem Waltera,
to traciłem szarego obywatela” – powiedział prezydent USA swoim
współpracownikom. Te słowa najlepiej tłumaczą, dlaczego dziś uważa
się, że Amerykanie przegrali wojnę w Wietnamie. Daniel C. Hallin napisał
w książce The Uncensored War, poświęconej reakcjom mediów wobec wojny
Wojna w Wietnamie: zwycięstwo na froncie, porażka w mediach

wietnamskiej, że po ofensywie Tet dziennikarze zaczęli mniej przychylnie
pisać o sukcesach armii USA. Działo się tak, choć w rzeczywistości ofensywa
ta była totalną klęską Vietcongu, który na skutek poniesionych strat
został na długi czas zneutralizowany. Po latach przyznał to sam dowódca
komunistycznych wojsk generał Giap: „Tak, przegraliśmy z Amerykanami.
Straciliśmy milion żołnierzy. To, co pozostało na południu, nie stanowiło
żadnej siły bojowej, nie było zagrożeniem dla tamtejszego reżimu. Długo nie
mogliśmy się pozbierać”. „Tet” pozostaje symbolem tego, jak zwycięstwo na
polu bitwy można przekreślić w świadomości społeczeństwa i przekuć je na
klęskę.
„Wiem, że obecnie młodym ludziom trudno dopatrzyć się bohaterstwa
w jakimś czynie wojennym, i właśnie to jest bardzo niedobre. Pewni ludzie
przejdą przez życie i nigdy nie znajdą się w sytuacji, w której tylko oni będą
mogli wykonać brudną robotę, jaką należy wykonać. Niektórzy znajdą się
w takiej sytuacji i się zawiodą. Inni godzą się i wykonują tę brudną robotę,
ponieważ nie ma nikogo poza nimi, kto mógłby ją wykonać, a w głębi serca
wiedzą, że należy ją wykonać”. Tak o działaniach amerykańskiej armii
w Wietnamie mówił Ronald Reagan. Z militarnego punktu widzenia ta robota
została dobrze wykonana. Innego zdania były jednak media i one wykonały
swoją robotę. █
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Nie mogę zapomnieć pogrzebu senatora Edwarda Kennedy’ego,
który był jednym z największych propagatorów zabijania
nienarodzonych w Stanach Zjednoczonych. Dla niego aborcja była jak
sakrament, on ją propagował i uznawał, że powinna być dostępna
w każdych okolicznościach. A mimo to jego pogrzeb był sprawowany
w kościele przez kardynała Seana O’Maleya, który w kazaniu
powiedział, że senator jest już w niebie. Kardynał nie powiedział,
że ma taką nadzieję, że ufa, iż tak jest, że trzeba się modlić, by tam
trafił – nie, on powiedział, że Kennedy już tam jest. A powiedziane to
zostało o człowieku, który przez lata promował zabijanie!
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Rozmawia: Tomasz P. Terlikowski

Kanada jest krajem, w którym – choć każdemu
normalnemu człowiekowi wydaje się to
nieprawdopodobnym horrorem – aborcja jest
dopuszczalna do dziewiątego miesiąca ciąży,
a dokładniej do momentu, kiedy główka dziecka
wyjdzie na zewnątrz organizmu matki. Jak to w ogóle
jest możliwe?
– Trudno to sobie wyobrazić. A będzie to jeszcze trudniejsze,
jeśli uświadomimy sobie, że do tych zmian doszło przy całkowitym
milczeniu Kościoła. Gdy w Kanadzie legalizowano antykoncepcję,
minister sprawiedliwości był katolikiem, i to on zaproponował prawo,

które dopuściło antykoncepcję w naszym kraju. A biskupi wydali list,
w którym zgodzili się na to, by katolicy głosowali za tym nowym prawem.
Kilka lat później ten sam katolicki polityk, Pierre Trudeau1, zalegalizował
homoseksualizm, rozwody i aborcję. I za każdym razem powoływał się
na ten pierwszy list, w którym biskupi pozwolili głosować politykom
za antykoncepcją. I przekonywał za jego pomocą innych katolików, by
opowiadali się za zmianami, które on proponował. W ten sposób premierowi,
który podawał się za katolika, udało się wprowadzić do systemu prawnego
wszystkie nowinki obyczajowe.
I nigdy nie powiedziano mu, że za popieranie aborcji,
wprowadzanie jej w życie, grozi mu wykluczenie
z Kościoła?
– Nigdy. A gdy umarł kilka lat temu, kardynał Montrealu odprawił
mu piękny kościelny pogrzeb w katedrze. I to nie wywołało skandalu, co
pokazuje, w jak tragicznym stanie jest Kościół w naszym kraju.
Ale to nie wyjaśnia, dlaczego w Kanadzie dozwolona jest
aborcja do dziewiątego miesiąca... Biskupi mogli odstąpić,
ale jest przecież USG, które całkowicie jednoznacznie
pokazuje, czym jest aborcja...
– I dlatego atmosfera zaczęła się nieco zmieniać. Ale, jeśli mam być
szczery, nie wierzę, by ta zmiana mogła być trwała i mocna bez udziału
Kościoła. Ktoś bowiem musi mieć odwagę powiedzieć, że aborcja jest złem –
zamordowaniem człowieka. A myśmy tego nie słyszeli ani w parlamencie, ani
na ambonach. Usprawiedliwieniem zaś tego zaniedbania była konieczność
zachowania spokoju społecznego w Kanadzie! I dopiero od dziesięciu lat,
gdy pojawiły się nowoczesne ultrasonografy, i gdy głos Jana Pawła II zaczął
rzeczywiście do nas docierać, część biskupów zaczęła się nieco aktywniej
1 Pierre Trudeau (1919-2000), dwukrotny premier Kanady z ramienia Partii Liberalnej. Za jego rządów Kanada
prowadziła politykę zagraniczną w znacznym stopniu prokomunistyczną. Trudeau był pierwszym zachodnim politykiem odwiedzającym komunistyczne Chiny. Polityk ten odmawiał jednoznacznego potępienia stanu wojennego w Polsce i krytyki Wojciecha Jaruzelskiego. Trudeau uważał się za katolika, ale to za jego kadencji nie tylko zalegalizowano akty homoseksualne czy antykoncepcję, ale również aborcję. Uzasadniał to odmową narzucania ludziom własnych koncepcji moralnych. „Uważam płód ludzki w łonie matki za żyjący byt, i nie sądzę, by można go
było zabijać arbitralnie. Ale są okoliczności, które czynią owo zabijanie legalnym... Są nawet okoliczności, które
czynią legalnym zabicie noworodka, ale jak podkreślam, kiedy zabijamy, musimy to wyjaśnić społeczeństwu” –
wyjaśniał 25 września 1976 roku w Nowym Brunszwiku Trudeau. A na koniec podkreślał, że „mężczyźnie łatwo
jest być przeciw aborcji”, i podkreślał, że „trzeba też wysłuchać kobiecej strony tej historii”.
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wypowiadać w kwestii obrony życia. Ale to wciąż za mało, bowiem w naszym
kraju każdy, kto nazywa aborcję morderstwem, kto się jej zdecydowanie
sprzeciwia, nazywany jest ekstremistą i wyklucza się go z obiegu społecznego.
Czyli sytuacji w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych nie
da się ze sobą porównać?
– To zupełnie niemożliwe. I chodzi tu przede wszystkim o rolę Kościoła.
Gdy w Stanach Zjednoczonych organizowany jest Marsz dla Życia, to

Kanadyjscy biskupi odrzucili
nauczanie papieskie encykliki
Humanae vitae. Ich oświadczenie,
będące realną schizmą, całkowicie
zmieniło Kościół w Kanadzie.

uczestniczą w nim setki tysięcy ludzi, a Mszę św. na początek odprawia
kilkudziesięciu biskupów. U nas na marszu jest – a i to od kilku lat – kilka
tysięcy osób, a Mszę św. dla nich odprawia jeden biskup, i to emerytowany.
W samym zaś marszu nie biorą udziału ani biskupi, ani seminarzyści,
ani kapłani. To boli tym mocniej, że gdy na ulice wychodzą kobiety, by
manifestować swoje prawa, w tym także tzw. „prawo do aborcji” czy do
własnego homoseksualizmu – to wówczas Mszę św. przed ich marszem
odprawia kilku biskupów i kardynałów, z których część idzie potem w tym
marszu.
Co takiego stało się z kanadyjskim katolicyzmem, że
doszło do takiej sytuacji, którą określić można wyłącznie
totalnym upadkiem Kościoła?

Kanada trącąca lewicą

– Wszystko zaczęło się od encykliki Humanae vitae. Kanadyjscy biskupi
odrzucili wówczas – w głośnej Deklaracji z Winnipeg – nauczanie papieskie,
a kilka miesięcy później wydali oświadczenie całkowicie sprzeczne
z nauczaniem Kościoła. Z jednej strony deklarowali w nim swoją solidarność
z papieżem, z drugiej jednak sugerowali, że katolicy nie muszą być posłuszni
temu nauczaniu i mają pełne prawo postępować wbrew niemu. „Jeśli osoby
te szczerze, ale bez powodzenia próbowały postępować zgodnie z podanymi
[w encyklice] dyrektywami, mogą być pewne, że każdy, kto wybiera takie
postępowanie, które jemu się wydaje prawidłowe, postępuje w zgodzie
z dobrym sumieniem” – napisali wówczas biskupi. I to ich oświadczenie,
będące przecież realną schizmą, całkowicie zmieniło Kościół w Kanadzie.
Okazało się bowiem, że nie trzeba słuchać nauczania Kościoła, by być
katolikiem.
Ta cicha schizma zbiegła się w czasie z rewolucją
seksualną...
– Dokładnie tak. Odrzucenie nauczania zawartego w Humanae vitae
odciska się piętnem także na innych kwestiach. Oznaczać ono może
bowiem przyzwolenie nie tylko na antykoncepcję, ale również na aborcję,
zapłodnienie in vitro, badania na ludzkich zarodkach. Ale trzeba też mieć
świadomość, że podważenie nauczania o małżeństwie, o miłości, o jej
celach podważa również myślenie o Kościele. Święty Paweł pisze przecież
wprost, że to, co odnosi się do małżonków, odnosi się również do relacji
Chrystusa i Kościoła. Niemówienie o tym, milczenie w kwestii natury miłości
oznacza, że przestajemy być świadkami Chrystusa i być może skazujemy
wielu ludzi na piekło. I nic nie pomoże tu fakt, że nasi kanadyjscy biskupi
chętnie wypowiadają się na temat ekologii czy pomocy ubogim. Bo to jest
umywanie rąk od własnej odpowiedzialności za losy innych, za ich wieczne
przeznaczenie. Kanadyjscy katolicy nie mogą się bowiem dowiedzieć z kazań,
że antykoncepcja, aborcja czy eutanazja są grzechem.
A akty homoseksualne?
– O nich też się nie mówi. A przecież jest list do biskupów poświęcony
właśnie tej sprawie, w którym Jan Paweł II wyraźnie pisze, że ludzie
mają prawo do prawdy na temat tego czynu i jego moralnej wartości.
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Nasi duchowni nie chcą być oskarżani
o nienawiść, chcą być mili i sympatyczni.
Ale co to za sympatyczność, która skazuje
innych na piekło?
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U nas takie jasne postawienie sprawy jest niemożliwe. Nasi hierarchowie,
ale także ich doradcy, chcą jakby ukryć to, że Kościół naucza o niemoralnym
charakterze aktów homoseksualnych. Zamiast tego chcą mówić o „pięknie
małżeństwa heteroseksualnego”, chcą pokazywać miłe sympatyczne
małżeństwa, ale ani słowem nie odnosić się do nauczania o aktach
homoseksualnych. To jest dla nich temat tabu. A w parlamencie politycy
Kanada trącąca lewicą

natychmiast to wykorzystują, twierdząc, że nie ma najmniejszych powodów,
by tak pięknego stylu życia, jakim jest życie w małżeństwie, nie udostępnić
również osobom tej samej płci. I nawet wtedy, choć to przecież kluczowy
moment, nie ma nikogo, kto byłby w stanie otwarcie powiedzieć, że akty
homoseksualne są złe, bowiem niszczą nasze ciała, umysły, niszczą naszą
duszę. Ale o tym się nie mówi...
Dlaczego?
– Bo nasi duchowni nie chcą ranić, nie chcą być oskarżani o nienawiść,
chcą być mili i sympatyczni. Ale co to za sympatyczność, która skazuje
innych na piekło? Jeśli ja ich rzeczywiście kocham, to muszę im powiedzieć
prawdę o tym, co robią, i o tym, gdzie ich to może doprowadzić. Jak można
uznać za okazywanie nienawiści jasne ostrzeganie, że pewne czynności
mogą nas doprowadzić do piekła? I właśnie dlatego katolicy powinni mówić
o homoseksualizmie, antykoncepcji, aborcji, zapłodnieniu in vitro. I jeśli to
zrozumiemy, jeśli zrozumiemy, że nasze ostre słowa są ostrzeżeniem, będzie
nam znacznie łatwiej je wypowiadać.
A czy duchowni kanadyjscy mówią swoim wiernym
o piekle?
– Nie, bo każdy, kto zaczyna o tym mówić, jest natychmiast określany
jako ekstremista. „Jak możesz mówić o takich okropnych rzeczach? Daj
spokój” – mówią mi moi przyjaciele. „Zajmijmy się lepiej rozwiązywaniem
problemów społecznych, zamiast się straszyć” – dodają. I dlatego niemal nic
nie słyszymy o piekle. Słyszymy za to często o niebie. Niebie dla wszystkich.
Nie mogę zapomnieć pogrzebu senatora Edwarda Kennedy’ego, który był
jednym z największych propagatorów zabijania nienarodzonych w Stanach
Zjednoczonych. Dla niego aborcja była jak sakrament, on ją propagował
i uznawał, że powinna być dostępna w każdych okolicznościach. A mimo to
jego pogrzeb był sprawowany w kościele przz kardynała Seana O’Maleya,
który w kazaniu powiedział, że senator jest już w niebie. Kardynał nie
powiedział, że ma taką nadzieję, że ufa, iż tak jest, że trzeba się modlić, by
tam trafił – nie, on powiedział, że Kennedy już tam jest. A powiedziane to
zostało o człowieku, który przez lata promował zabijanie! Nikt nie powiedział,
że to może doprowadzić go do piekła, i że trzeba modlić się o wybawienie
go. Te słowa nie padły, bo można by wówczas oskarżyć bostoński Kościół
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o to, że jest politycznie niepoprawny. I to jest nie tylko smutne, ale bardzo
niebezpieczne dla ludzi.
Jeśli kanadyjscy i amerykańscy biskupi tak lubią
pozytywny przekaz, to może chociaż wzywają wiernych do
tradycyjnych modlitw: do różańca, adoracji Najświętszego
Sakramentu, postów?
– Nieczęsto. Ale nie mam wątpliwości, że to będzie się zmieniać.
Nasi biskupi potrzebują modlitewnego wsparcia, i my też potrzebujemy
mocy modlitwy. Nie wiem, jak można przetrwać w dzisiejszych czasach
bez różańca, bez Eucharystii, bez modlitwy. To jest szczególnie ważne
w dziedzinie seksualnej. Gdziekolwiek pójdziesz, jesteś bombardowany
erotyką. I żeby wytrwać na drodze wierności, konieczna jest modlitwa.
Wytrwała i nieustanna.
Słuchając tej opowieści, można odnieść wrażenie, że nie
ma już nadziei dla Kościoła w Kanadzie, że znajduje się
on w stanie kompletnego rozpadu.
– Byłbym ostrożny z aż tak mocnymi określeniami, gdyż w ostatnim
dziesięcioleciu zaczęły się dokonywać pewne zmiany. Jan Paweł II, a teraz
Benedykt XVI zaczęli mianować wierzących, wiernych Magisterium biskupów
w kolejnych diecezjach. Wystarczy wymienić kardynała Marca Oulleta, który
teraz jest w Rzymie. Te zmiany sprawiają, że na ubiegłorocznym Marszu dla
Życia było już sześciu biskupów, a w lokalnych jego wersjach uczestniczyło
dwudziestu hierarchów. I to jest znak nadziei, podobnie jak widok modlących
się biskupów, wiernych i świeckich. █

Michael D. O’Brien (ur. w 1948 w Ottawie), mieszka w Kanadzie,
jest pisarzem, malarzem, dziennikarzem, mężem jednej żony
i ojcem siedmiorga dzieci. Autor wielu powieści, m.in. Ojca Eliasza,
Domu Sophii, Dziennika zarazy.

Mniejsze zło, które doprowadziło Kanadę do duchowej katastrofy
Autor Autorski

Mniejsze zło, które
doprowadziło
Kanadę do duchowej
katastrofy
Rozmowa z Michaelem D. O’Brienem

Kategoria „mniejszego zła” usprawiedliwiała w ustach konserwatystów
kompromisy w kluczowych kwestiach moralnych, takich jak aborcja,
rozwody czy promowanie antykoncepcji. I tak stopniowo zwyciężała
antykultura życia, którą wprowadzano rzekomo w celu obrony wartości
przed większym złem. Katoliccy politycy, myśliciele twierdzili, że nie
mogą głosować w kwestiach moralnych w zgodzie z nauczaniem Kościoła,
bowiem nie ma wystarczającej ku temu zgody społecznej, trzeba zatem
zbudować prawo kompromisowe, tak by uniknąć „większego zła”, którym
byłoby zupełnie „liberalne prawo”. I tak w parlamencie, w którym zasiadali
w większości wierzący katolicy, nie było nikogo, kto zagłosowałby
w zgodzie z nauczaniem moralnym Kościoła.

Foto: Archiwum prywatne

Rozmawia: Tomasz P. Terlikowski

Kiedy rozpoczął się kryzys kanadyjskiego katolicyzmu?
– Nie ma wątpliwości, że u jego źródeł leży odpowiedź Konferencji
Episkopatu Kanady na encyklikę Humanae vitae Pawła VI. To był czas, kiedy
katoliccy Kanadyjczycy byli bardzo wierzący, pobożni, zaangażowani i mocno

ufający nauczaniu Kościoła, także w kwestiach moralnych. I właśnie takim
ludziom Konferencja Episkopatu powiedziała, że pozostając w zgodzie
z własnym sumieniem, oni mogą nie zgadzać się z nauczaniem uniwersalnego
Kościoła w kwestii tak fundamentalnej jak natura miłości i antykoncepcja.
To wydarzenie zapoczątkowało całą masę innych zjawisk, które można
podsumować krótkim stwierdzeniem „zerwania Kanady z magisterium
Kościoła”.
Jakie to ma konsekwencje?
– Najbardziej fundamentalnym problemem katolicyzmu w Kanadzie jest
rozumienie Kościoła, swoista kanadyjska eklezjologia. Istotą jest pytanie, czy
Kościół jest mistycznym Ciałem Chrystusa, na świecie wspólnotą prowadzoną
przez biskupów pozostających w jedności z następcą Piotra, z biskupem
Rzymu, czy też Kościół jest demokracją, w której większość decyduje, co
jest prawdą, a co nią nie jest. W 1969 roku katolicy otrzymali jasny sygnał,
że papież nie jest nieomylny w kwestiach wiary i moralności. A później
w konfesjonałach i z ambon słyszeli, że w kwestiach fundamentalnych dla
moralności, to nie papieża trzeba się słuchać, ale siebie samego. I zaczęli to
powtarzać po swoich pasterzach, którzy odrzucili Humanae vitae.
Czy to odrzucenie oznaczało, że nauka Humanae vitae
nie była przekazywana wiernym?
– Oczywiście. Większość ludzi z mojego pokolenia, ale także z pokolenia
nieco starszego i nieco młodszego zwyczajnie nie zna nauczania Kościoła
w sprawie antykoncepcji. Nikt i nigdy im go nie przedstawił. Nie jest to
tylko kwestia Oświadczenia z Winnipeg, ale także następstwo tego, że
w seminariach, na uczelniach katolickich, w szkołach zaczęli wykładać
radykalni teolodzy, którzy zdecydowanie odrzucali moralność katolicką,
a wszystkich, którzy bronili nauczania papieskiego, określali mianem
ultrakonserwatystów. To tworzyło atmosferę, w której przez kilkadziesiąt
lat niezmiernie trudno było przekazywać prawdę o nauczaniu Kościoła,
o katolickiej moralności.
Ale to oznaczałoby, że zabrakło w Kanadzie prawdziwych
pasterzy, którzy z odwagą, wbrew możliwym
konsekwencjom administracyjnym, głosiliby prawdę!
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– Z bólem muszę powiedzieć, że tak było. Przez kilkadziesiąt lat udało się
doprowadzić do upadku duchowego ojcostwa, które stanowi istotę posługi
kapłańskiej. Zabrakło ojców, którzy chcieliby i potrafili prowadzić swoje owce,
a zastąpili ich kumple, którzy chcieli tylko „towarzyszyć w drodze”.
Dlaczego kanadyjscy biskupi wydali to oświadczenie?
Jakie były tego przyczyny?
– Konferencja Episkopatu została „uwiedziona” przez jednego, niezwykle
wpływowego i inteligentnego biskupa Remi de Roo. To był młody i bardzo
dynamiczny hierarcha, który dzięki sprawnej polityce przekonał biskupów,
że głosując za deklaracją, oni w istocie z jednej strony są wierni nauczaniu
papieskiemu, a z drugiej wychodzą naprzeciw potrzebom wiernych. Ale ta
jego polityka doprowadziła do całkowitego upadku autorytetu Kościoła, do
rozerwania związku między moralnością prywatną a publiczną, i do dalszych
kłopotów z akceptacją przez wiernych nauczania odnośnie do aborcji.
Pojawiły się problemy z egzekwowaniem od polityków chrześcijańskiego,
katolickiego stanowiska w kluczowych kwestiach. Efektem była sytuacja,
w której politycy mogli, i to korzystając ze wsparcia biskupów, pozostawiać
swoje sumienia za drzwiami parlamentu. A to doprowadziło Kanadę do
gigantycznej duchowej katastrofy.
I nie było polityków, którzy próbowaliby powiedzieć tym
procesom „stop”?
– Trzeba też uczciwie powiedzieć, że na ten proces nakładało się
inne zjawisko: stopniowej polityzacji religijności i wiary, ujmowania jej
w kategoriach konserwatyzmu lub liberalizmu, któremu obce było wyczucie
kościelności, wspólnoty, moralności katolickiej. Nasi konserwatyści zaczęli
rozumować już nie w kategoriach zła i dobra, ale w kategoriach mniejszego
zła, które ma nas chronić przed większym. Kategoria „mniejszego zła”
usprawiedliwiała w ustach konserwatystów kompromisy w kluczowych
kwestiach moralnych, takich jak aborcja, rozwody czy promowanie
antykoncepcji. I tak stopniowo zwyciężała antykultura życia, którą
wprowadzano rzekomo w celu obrony wartości przed większym złem.
Katoliccy politycy, myśliciele twierdzili, że nie mogą głosować w kwestiach
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moralnych w zgodzie z nauczaniem Kościoła, bowiem nie ma wystarczającej
ku temu zgody społecznej, trzeba zatem zbudować prawo kompromisowe, tak
by uniknąć „większego zła”, którym byłoby zupełnie „liberalne prawo”. I tak
w parlamencie, w którym zasiadali w większości wierzący katolicy, nie było
nikogo, kto zagłosowałby w zgodzie z nauczaniem moralnym Kościoła.
A biskupi, pasterze?
– Milczeli albo odpowiadali w duchu Deklaracji z Winnipeg. I to
doprowadziło do tego, że w Kanadzie nie miał kto głosić absolutnie jasnego
nauczania Kościoła powszechnego. Konferencja Episkopatu ignorowała
albo przeciwstawiała się nauczaniu płynącemu z Rzymu. Nazywano to
„inkulturacją”.
Z tego, co Pan mówi, wynika, że – po jednym
odstępstwie w kwestii antykoncepcji – biskupi w istocie
znaleźli się w realnej schizmie, która ostatecznie
prowadziła ich w kierunku herezji, polegającej na
odrzuceniu antropologicznego i moralnego nauczania
Kościoła. Czy można tak to ująć?
– Nie sądzę, by można było powiedzieć to aż tak mocno. Moim zdaniem
trzeba mówić raczej o wielkim zagubieniu, niż o praktycznej schizmie.
Kościół w Kanadzie zagubił się wobec wyzwań współczesności. Ale nie
zmienia to w niczym faktu, że naszym obowiązkiem jako katolików, i to
niezależnie od pokolenia, jest kochać naszych biskupów i księży. Mamy
ich kochać i modlić się za nich, także wówczas, gdy błądzą, gdy odstępują.
W Mistycznym Ciele Chrystusa jesteśmy za siebie wzajemnie odpowiedzialni.

Każdy z nas jest wyjątkowy w oczach
ojca. Każdy z nas ma swoje imię.
Prawdziwie ludzka wspólnota jest
zawsze wspólnotą osób, a nigdy
tłumem.
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Powinniśmy wiedzieć, jak dużo zależy od naszej modlitwy, od naszego postu,
od naszych wyrzeczeń. One mogą zmienić nasz Kościół. Nawet jeśli duch
tego świata będzie jeszcze mocniej walczył z Kościołem, to on przeżyje.
Przeżyje jednak nie dzięki naszym wysiłkom, ale dzięki wierze, zaufaniu,
dzięki Chrystusowi. Myślę, że wielkim zagrożeniem dla nas chrześcijan jest
wściekłość na stan dewastacji, w jakiej znajduje się Kościół. Zamiast tego
potrzebne jest głębokie nawrócenie naszych serc i odnowienie w nich miłości
do Kościoła. I to nawet wówczas, gdy jest on zniszczony, pozbawiony wielu
gałęzi, sprofanowany. To jest nasza służba Kościołowi, to jest droga jego
odbudowania. Miłość, nawrócenie, modlitwa – a nie wściekłość i atak.
Modlitwa o co?
– Choćby o pełną, głęboką, a nie tylko techniczną jedność naszych pasterzy
z Następcą św. Piotra, z Magisterium. Kościół znajduje się teraz w czasie
oczyszczenia. Oczyszczenia z tego, co nieistotne. Nie mamy głosić Chrystusa
jako teologa, ale jako Żyjącego Zbawiciela, który umarł za nas na Krzyżu.
I na ten Krzyż Chrystusa musi wejść również Kościół, odrzucając światowe
strategie samozachowania, obrony stanu posiadania. Musimy być coraz bliżsi
myśleniu Chrystusa, a nie myśleniu świata.
Mamy przestać działać?
– Broń Boże. Dziennikarze, nauczyciele, politycy mają głosić prawdę.
Odważnie i w pełni. Odrzucenie Prawdy, porzucanie jej jest bowiem głównym
powodem upadku człowieczeństwa i cywilizacji. Ale musimy też strzec
się przed próbami polityzacji Kościoła, bowiem Kościół jest ciałem, a nie
partią polityczną. A zatem Kościół i jego wierni nie mogą iść na polityczny
kompromis w sprawach prawdy. Jako cywilizacja zachodnia musimy zaś, żeby
uniknąć zagłady, zdecydować się na ogromną pokutę, i dopiero z pokuty, a nie
z władzy, pieniędzy, nie z przemyślanych strategii może wynikać ratunek.
A za co mamy pokutować?
– Za to, że jako cywilizacja dajemy się zwodzić nowemu totalitaryzmowi,
który w istocie jest tylko przyodzianym w nowe maski starym
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materialistycznym totalitaryzmem, który pochłonął i pochłania wiele
milionów ofiar. I chodzi mi nie tylko o ofiary, które pochłonęła śmierć, ale
także o te, które zmierzają ku „drugiej śmierci”. Trzeba też mieć świadomość,
że ten nowy totalitaryzm, liberalny totalitaryzm, jest o wiele bardziej
niebezpieczny niż starsze jego formy, pochłania o wiele więcej ofiar. Ale
żeby to zobaczyć, trzeba otworzyć swój umysł i serce. Na pierwszy rzut
oka bowiem demokratyczny kosmos wygląda bardzo ładnie, zachęcająco,
sympatycznie. Trzeba mieć świadomość, ile ofiar – także duchowych
– pochłania ten demokratyczny świat. Musimy sobie uświadomić, że
znajdujemy się w okresie wielkiej wojny duchowej. I my katolicy musimy się
obudzić!
Jak ma wyglądać to nasze uczestnictwo w wojnie
duchowej?
– Musimy dać ludziom pokarm prawdy. Potrzebuje go młode pokolenie,
i to Kościół, my katolicy, musimy im go dać. Oni go potrzebują, a naszą
odpowiedzialnością jest im go przekazać. W przemówieniu wygłoszonym do
grupy sycylijskich seminarzystów kard. Joseph Ratzinger mówił, że źródłem,
przyczyną wszystkich problemów współczesności jest zanik duchowego
ojcostwa. Odwołując się do Apokalipsy, kardynał przypominał, że źródłem
wielkich zbrodni XX wieku była mechanizacja człowieka, sprowadzenie go
do numeru. Ojciec nigdy tak nie robi. Dla ojca każde z jego dzieci jest zawsze
osobą, nigdy numerem. Każdy z nas jest wyjątkowy i upragniony w oczach
ojca. Każdy z nas ma imię. Prawdziwie ludzka wspólnota jest zawsze
wspólnotą osób, a nigdy tłumem. I to jest właśnie test, przed którym trzeba
stawiać wszystkich rządzących i siebie samych. Czy ci, którzy nami rządzą,
patrzą na nas jak na podlegający prawom manipulacji tłum, czy jako na
osoby?
A skąd bierze się tak mocne zaangażowanie różnych
osób, instytucji, mediów w promowanie zabijania
nienarodzonych? Skąd tak mocne pragnienie, by zabijać
więcej i więcej dzieci?
– Nasza cywilizacja została opętana przez ducha mordu. I to nie jest
tylko kwestia świetnego zorganizowania środowisk proaborcyjnych, ale
również kwestia ducha. To jest duch przeciwny życiu, przeciwny Prawdzie,
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czyli duch Antychrysta. Czy on już manifestuje się w konkretnej osobie,
nie wiem, ale mam pewność, że widać manifestowanie się tego ducha we
współczesnej cywilizacji. Jest absolutnym fałszem spojrzenie na XX-wieczne
totalitaryzmy i uznanie, że ich czas już się skończył, i że teraz budujemy
już nowy wspaniały świat. Ten nowy wspaniały świat jest bowiem o wiele
bardziej destrukcyjny niż komunizm i nazizm razem wzięte. On jest
szalenie niebezpieczny dla życia duchowego, ponieważ sprowadza wszystko
do empirii, do kategorii społecznych, a naszemu życiu odbiera wymiar
wieczny. █

RAFAŁ TICHY
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Dla starożytnych krzyż to najokrutniejsze
narzędzie tortur, miejsce uśmiercania tych,
którzy zasłużyli na męczarnie i hańbę,
znak największego upodlenia. Nosić
ten znak na swym ciele czy ozdabiać
nim swój dom, było niedorzecznością.
A jeszcze do tego wierzyć, że na tym
Krzyżu powieszono Boga, było największą
prowokacją, jaką można było sobie
wyobrazić, czymś, co dosłownie „nie
mieściło się w głowie”. Powiedzieć „tak”,
„amen” obryzganemu, umęczonemu,
poszarpanemu, poniżonemu ciału
nauczyciela z Nazaretu, podobnemu tym,
jakie na co dzień widziano wiszące na
miejscach kaźni – i jeszcze wierzyć, że
jest to ciało „zwycięskie” – zakrawało na
szaleństwo albo... no właśnie, albo było już
udziałem w mistycznej wiedzy, wyrosłej
z nadzwyczajnego, pełnego łaski spotkania
z Bogiem.

Niewiele posiadamy świadectw życia mistycznego pierwszych
chrześcijan. Przede wszystkim dlatego, że z okresu pierwszych lat
istnienia Kościoła w ogóle pozostało mało pisanych dokumentów. Jednak
nawet z tych niewielu dzieł, jakie pozostawili po sobie najstarsi pisarze
chrześcijańscy, zwani „Ojcami apostolskimi”, widać wyraźnie, że mistyka nie
tylko nie była ciałem obcym na terenie chrześcijańskiego Kerygmatu, ale od
początku towarzyszyła najgłębszym, najwyższym i najbardziej intensywnym
stanom chrześcijańskiego ducha. Będąc zaś tak integralnie złączona z drogą
wtajemniczenia w wiarę pierwszych chrześcijańskich pokoleń, została
też naznaczona owym specyficznym, krwawym kontekstem, w jakim
w Cesarstwie Nerona, Kaliguli i Trajana to wtajemniczenie się odbywało.
Donosy, więzienia, tortury, piasek, rozkrzyczane trybuny, gladiatorzy, spiekota,
groza, płacz dzieci. Pierwsi chrześcijańscy mistycy doświadczali porwania
do trzeciego nieba, stojąc na arenie i wpatrując się w przekrwione oczy
afrykańskich bestii. Mistyka pierwotnego Kościoła to mistyka męczeństwa,
mistyka rodząca się w drodze na areny, mistyka krwi. Najbardziej znanym jej
świadkiem stał się Ignacy Antiocheński1.

W obliczu Apostołów i prześladowań
W Listach, które po sobie pozostawił i dzięki którym możemy poznać jego
osobę, życie, duchowość, w końcu mistykę, przedstawia się jako „Ignacy,
zwany Teoforem”. Ignacy pochodzi od łacińskiego „ignis”, czyli „ogień”,
a „theoforos” znaczy z greckiego tyle co „niosący Boga”. Już te imiona wiele
o nim mówią.
1 Na temat życia i myśli Ignacego Antiocheńskiego zob. Euzebiusz z Cezarei, Historia Kościelna, 3, 36, tłum. A.
Lisiecki, Kraków 1993, s. 135-138; M. Starowieyski, Wołanie o jedność – św. Ignacy Antiocheński, w: Pierwsi świadkowie, oprac. M. Starowieyski, Kraków 1988, s. 121-131; A-G. Hamman, Portrety Ojców Kościoła, tłum. zbiorowe, Warszawa 1978, s. 10-16; P-T. Camelot, Lettres Ignace d’Antioche, Policarpe de Smyrne. Introduction, Paris 1969, s. 9-49;
tenże, Ignace d’Antioche, w: Dictionnaire de spiritualite ascetique et mystique, t. VII, kol. 1250-1266.
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Wiemy też, że był biskupem Antiochii w Syrii, w II wieku po Chrystusie.
Upłynęło więc dopiero pół wieku od kiedy Apostołowie zakładali na tych
terenach pierwsze chrześcijańskie gminy. Ignacy to drugi w kolejności
następca św. Piotra w przewodzeniu owej wspólnocie. Nie wiadomo,
czy poznał go osobiście lub w ogóle któregoś z uczniów Pańskich. Listy
nie pozwalają o tym przesądzać. Natomiast zachowała się apokryficzna
korespondencja Ignacego z Maryją. I choć literalnie nie jest autentyczna,
oddaje bardzo trafnie duchowość, w jakiej wzrastał: zwraca się do Niej
bezpośrednio, tak jakby było zupełnie naturalne, że się z Matką Pana
koresponduje i prosi ją o naukę2.
Kościół czasów Ignacego to bowiem Kościół noszący cechę „pierwotności”,
Kościół, który wciąż oddycha atmosferą Wieczernika. Pamięć o tych, którzy
widzieli Mistrza, słuchali Go, zdradzali i wkładali palce w Jego rany, ożywia
wiarę tych pierwszych wspólnot, odciska na nich błogosławione piętno.
Przenika je duch pierwotnej apostolskiej gorliwości, a wraz z nim duch
prostoty, zapału misyjnego, bezkompromisowości. I pewnej niecierpliwości.
Zwracając się w codziennych modlitwach ku Wschodowi, pierwsze pokolenia
uczniów żydowskiego Mesjasza, w ślad za Pawłem, Piotrem i Janem wciąż
wypatrują Jego rychłego powrotu. Antiochia zaś przewodzi w tej gorliwości.
Po upadku Jerozolimy przejmuje jej dziedzictwo, staje się jednym z głównych
ognisk nowej wiary. Nie przez przypadek to tu wyznawców Jezusa po raz
pierwszy nazwano „chrześcijanami”. Nic też dziwnego, że wznieciła taki Ogień.
Tym zaś, co podsycało ten ogień, co zdecydowanie wpływało na oblicze
pierwotnego Kościoła, co sprawiało, że mimo osłabiających go konfliktów
– związanych, jak zobaczymy dalej, z zachowaniem jedności w sprawach
wiary i organizacji – rósł cały czas w siłę, i co w konsekwencji ukształtowało,
a raczej wręcz „wykuło” Ignacego, były prześladowania. Najpierw są
konsekwencją wewnątrzwyznaniowego sporu z judaizmem: Apostołowie
są przez swych rodaków wyrzucani z synagog, więzieni, biczowani,
kamieniowani, denuncjowani przed rzymskimi władzami jako religijni
i polityczni wichrzyciele. Z czasem, gdy wyznawcami żydowskiego Mesjasza
staje się coraz więcej pogan, niechęć i wrogość wobec chrześcijan okazuje
też coraz więcej nieżydowskich mieszkańców Cesarstwa. W warstwach
wykształconych chrześcijanie budzą pogardę swym prymitywizmem (retoryka
nie była mocną stroną autorów Ewangelii), magicznością (odprawiają
2 Apokryfy.
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tajemnicze, podobne do wschodnich misteriów obrzędy), fanatyzmem (za
mało w nich dystansu, ironii, wysublimowania), głupotą (czczą przegranego
i haniebnie ukrzyżowanego proroka). Prosty lud oskarża ich zaś o ateizm (nie
uznają innych bogów), nienawiść do rodzaju ludzkiego (głoszą pochwałę
cierpienia, śmierci, słabości), w końcu o wszystko, co najgorsze i plugawe:
upadek obyczajów, kazirodztwo, rytualne mordy, antyrzymskie spiski3.
Pierwszym zorganizowanym na dużą skalę aktem przemocy Cesarstwa
przeciwko chrześcijanom są – opisane tak obrazowo w Quo vadis –
wydarzenia po pożarze Rzymu w roku 64: w ogrodach Nerona płonęły żywe
pochodnie przeciwników rodzaju ludzkiego, wśród jęków, łez i modlitw
przebaczając swym prześladowcom. Odtąd podobne obrazy staną się częścią

Miano «chrześcijanin» jest jak najbardziej
wystarczającym powodem skazania,
a ułaskawienie jest możliwe tylko w przypadku
wyparcia się wiary.
krajobrazu Imperium. Za czasów panowania cesarza Trajana ostatecznie
zostanie zadekretowane za co chrześcijanie winni być poddani tak okrutnej
śmierci. Ponieważ, jak widzieliśmy, wiele im można było zarzucić, jeden
z rzymskich namiestników, Pliniusz, wysłał w roku 111 list do Trajana,
w którym prosząc o dokładniejsze wytyczne w sprawie prześladowań, pytał,
„czy samo miano «chrześcijan» (nomen Christianum) – jeśli byłoby wolne
od czynów występnych – podlega karze, czy też dopiero występki z nim
związane?”4 Cesarz w odpowiedzi stwierdza, że nomen Christianum jest jak
najbardziej wystarczającym powodem skazania, a ułaskawienie jest możliwe
tylko w przypadku wyparcia się wiary5.
Od tej chwili aż do edyktu Konstantyna bycie chrześcijaninem będzie
tożsame z byciem przestępcą, a wyznawanie wiary równoznaczne
z gotowością oddania za nią życia, gotowością na męczeństwo. Nawet
bowiem w okresach, kiedy prześladowania wygasały, samo prawo skazujące
za przyznawanie się do Chrystusa nadal obowiązywało. Chrześcijanie żyli
3 Por. E. Wipszycka, Prześladowania w państwie rzymskim, w: Męczennicy, oprac. M. Starowieyski, E. Wipszycka, Kraków 1991, s. 15-83.
4 Cytuję za tamże, s. 22.
5 Por. D. Karłowicz, Arcyparadoks śmierci, Kraków 2000, s. 152-153.
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więc w ciągłej niepewności, w każdej chwili mogli być zadenuncjowani,
postawieni przed sądem i zmuszeni do wyboru między wiernością a śmiercią,
między spokojnym powrotem na łono społeczeństwa a towarzystwem
niewolników, gladiatorów i dzikich zwierząt. Gdy zaś tak się działo, zazwyczaj
wybierali to drugie. Tak jak Ignacy.

Uwięziony za Imię
Aresztowano go około roku 107 podczas jakiegoś lokalnego
prześladowania w Antiochii. Co prawda wydarzyło się to na kilka lat
przed słynnym listem Pliniusza do Trajana, jednak trzeba pamiętać, że ten
jedynie usankcjonował prawo, które na wielu terenach Imperium już od
dawna funkcjonowało. Dlatego Ignacy, jak sam później napisze, został wraz
z towarzyszami „uwięziony za Imię”, czyli właśnie za nomen Christianum.
A ponieważ nie był zwykłym przestępcą, lecz przywódcą przestępców, władze
postanowiły skazać go na „walkę z dzikimi zwierzętami” w samym Rzymie,
centrum starożytnych igrzysk.
Wraz z kilkoma innymi więźniami wyrusza pod eskortą dziesięciu
żołnierzy w kierunku rzymskich aren. Droga to daleka i trudna, pokonują ją
częściowo lądem, częściowo morzem, statkiem, wozem, piechotą, w spiekocie
i deszczu. Musiał być postacią znaną poza swą macierzystą wspólnotą, gdyż
wieść o skazaniu biskupa Antiochii i jego niezwykłej podróży szybko roznosi
się po krajach, przez które przejeżdża, a lokalne Kościoły wysyłają swoich
przedstawicieli na jego spotkanie. Strażnicy są najwyraźniej przekupni, więc
gdy konwój przystaje w większych miastach dla odpoczynku i uzupełnienia
zapasów, pozwalają Ignacemu spotkać się ze współwyznawcami. Odbywają
się zatem wspólne modlitwy, rozmowy, być może sprawowane są liturgie,
Ignacy udziela nauk, błogosławi, wysłuchuje problemów, a co dla nas
najważniejsze – dużo pisze. Kościoły bowiem chcą usłyszeć i zachować słowa
tego, w którym już widzą niezwykłego świadka. Delegaci dostarczają mu czy
też raczej przemycają niezbędne środki do pisania. Dzięki temu powstaje
siedem listów do Kościołów w Efezie, Magnezji, Tralleis, Rzymie, Filadelfii,
Smyrnie oraz do Polikarpa, biskupa Smyrny6.
Widać tu pewne podobieństwo do okoliczności, w jakich powstało
pierwsze chrześcijańskie świadectwo mistyczne. Tak jak św. Paweł został
6 W tekście korzystam z tłumaczenia Anny Świderkówny zawartego w: Pierwsi świadkowie, dz. cyt., s. 132‑181.
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sprowokowany troską o uczniów do wyznania o swym „porwaniu do
trzeciego nieba”7, tak też Ignacego uwięzienie i prośby braci niejako
zmuszają do pozostawienia na piśmie swojego świadectwa. „Są to listy
narodzone z przypadku. Prawdopodobnie Ignacy nie napisałby ich nigdy jako
biskup Antiochii; napisał je natomiast biskup-więzień w drodze na śmierć,
przekazując swoje ostatnie polecenia braciom z Azji Mniejszej”8. Okoliczności
wymuszają też ich formę. Pisze zapewne wieczorem, w prowizorycznej
celi, przy nikłym płomyku lampki oliwnej, zdając sobie sprawę, że nie czas
i miejsce na dbałość o styl czy poprawki. „W zdaniach krótkich, treściwych,
pełnych chropowatości, o nierównym, nerwowym stylu, płynie rzeka ognia.
Ani śladu przesady, literackości, tylko człowiek wyjątkowy, płomienny,
namiętny, heroiczny, a przy tym skromny, o spojrzeniu przychylnym
i trzeźwym”9.
Mimo iż kierowane do całych wspólnot Listy są bardzo osobiste, Ignacy
nie stara się ukryć za fasadą frazesów, odsłania swoje prawdziwe oblicze,
widzimy go takim, jakim był na co dzień. A był to człowiek o osobowości
fascynującej, wielowymiarowej, trudnej do zaszufladkowania. Z jednej
strony potrafi dosłownie zapalić się w swym entuzjazmie: „Jesteście zatem
wszyscy współwędrowcami, wy nosiciele Boga i nosiciele świątyni, nosiciele
Chrystusa i nosiciele świętych przedmiotów, we wszystkim przyozdobieni
przykazaniami Jezusa Chrystusa. Razem z wami jestem pełen radości, skoro
zostałem uznany za godnego nawiązać z wami rozmowę przez ten list...”
(Efez. IX, 2), jak i wybuchnąć w świętym gniewie: „Psy wściekłe, które gryzą
ukradkiem – pisze o heretykach. – Musicie się ich wystrzegać, gdyż rany
od ich zębów wyleczyć trudno” (Efez. VII, 1). Wie, czym jest życie wśród
ludzi słabych i grzesznych: „Jeśli kochasz dobrych uczniów, nie masz żadnej
zasługi – pisze do biskupa Polikarpa. – To raczej właśnie tych najciężej
chorych powinieneś podporządkowywać sobie własną łagodnością. Nie każdą
ranę da się uleczyć takim samym opatrunkiem. Gwałtowne ataki choroby
uspokajaj ciepłymi okładami” (Poli. II, 1). Ma olbrzymi dar współodczuwania,
dlatego autentycznie przejmuje się troskami Kościołów, przez których kraje
przejeżdża. Przy czym stara się nie pouczać czy moralizować, woli dzielić się
tym, co przeżywa.

7 Piszę o tym we wcześniejszym tekście stanowiącym pierwszy rozdział Pocztu mistyków chrześcijańskich.
Zob. O porwanych do trzeciego nieba, w: „Fronda” nr 41/2006, s. 162-183.
8 M. Starowieyski, Wołanie o jedność…, s. 125-126.
9 A-G. Hamman, Portrety Ojców Kościoła, s. 12.

Przykuty do dziesięciu lampartów
Bo Listy to przede wszystkim wyrwane kartki z dziennika podróży. Dla
zwykłych więźniów zostać skazanym na tak długą podróż, u której kresu
czekają arena i śmierć, oznaczało być wydanym na dodatkowe katusze, na
męczarnie cieszenia się widokiem bezkresnego morza i gajów oliwnych ze
świadomością, że za chwilę zaczną się tortury i otuli ich wilgoć grobu. Dla
Ignacego przeciwnie: mozolne podążanie z Antiochii do Rzymu ku śmierci
stało się prawdziwą podróżą na Wschód, ku oświeceniu i spełnieniu, podróżą
duchową, w trakcie której dojrzało w nim to wszystko, czym dotąd żył,
podróżą mistyczną.
Można powiedzieć, że całe życie przygotowywał się do tej odysei i do
walki, jaką miał podczas niej toczyć. Dlatego wciąż powraca do tematu swej
specyficznej podróży, nie pozwala o nim czytelnikowi zapomnieć, uparcie
zaznacza, że ma świadomość, dokąd i w jakim celu zmierza: „Wiem, kim
jestem i do kogo piszę. Ja zostałem skazany, wy znaleźliście miłosierdzie, mnie
grozi niebezpieczeństwo, wy jesteście utwierdzeni w wierze. Przez wasze
miasto wiedzie droga tych, którzy są prowadzeni na śmierć, aby znaleźć
w niej Boga” (Efez. XII, 1). Nie tylko nie ucieka od drażliwych kwestii areny,
śmierci, tortur, lecz nieustannie je przywołuje, tak jakby chciał zaznaczyć,
że poza wszystkimi innymi troskami, które dzieli z odwiedzającymi go
braćmi, głównym celem, z powodu którego przemierza ich kraje, jest dotrzeć
szczęśliwie na igrzyska do Rzymu: „Przybyłem bowiem z Syrii uwięziony za
Imię i nadzieję, które są nam wspólne, ufając, że dzięki waszym modlitwom
dane mi będzie stoczyć walkę z dzikimi zwierzętami w Rzymie, abym – jeśli to
będzie dane – mógł stać się naprawdę uczniem” (Efez. I, 1).
To nie znaczy, że nie odczuwał trudów podróży czy nie miał chwil słabości.
Listy przetkane są westchnieniami, za którymi słychać jeszcze szczęk walki,
którą musiał toczyć. Tak jak każdemu więźniowi ciążą mu kajdany, duszno
mu w prowizorycznych celach, bolą razy zadawane przez strażników, poniża
to, jak go traktują: „Od Syrii aż do Rzymu potykam się z dzikimi bestiami,
na ziemi i na morzu, w dzień i w nocy, przykuty do dziesięciu lampartów, to
znaczy do oddziału żołnierzy, którzy są jeszcze gorsi, gdy robi się im dobrze.
Dzięki temu, że mnie źle traktują, staję się bardziej uczniem, ale to mnie
przecież nie usprawiedliwia” (Rzym. V, 1). Ciążą mu też własne słabości,
gdyż w tych ekstremalnych warunkach stają się dla niego boleśnie widoczne.
Zmaga się z własną porywczością: „moją niecierpliwość niewielu tylko
spostrzega, lecz ona tym bardziej mnie dręczy. Potrzeba mi więcej łagodności,
która przynosi zgubę księciu tego świata” (Tral. IV, 1-2). Walczy też ze swą
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pożądliwością: „teraz będąc więźniem, uczę się niczego nie pożądać” (Rzym.
IV, 3), ale przede wszystkim z pychą, na którą szczególnie jest wystawiony
z powodu uznania, jakim się cieszy: „ustawicznie muszę sobie nakładać cugle,
by mnie nie zgubiła moja chełpliwość” (Tral. IV, 1-2). Być może miał też – tak
charakterystyczne dla mistycznej drogi, którą podążał – chwile zwątpienia,
chwile szczególnie dojmującego poczucia pustki i osamotnienia, kiedy zdaje
się, że Bóg milczy: „Ten, kto posiadł prawdziwe słowo Jezusa, może słuchać
także Jego milczenia, aby stał się doskonały i umiał działać przez swoje słowo
i dać się poznać przez swoje milczenie” (Efez. XV, 2).
Walka na lądzie i morzu, walka ze światem, ciałem i demonem oczyszcza
go, a oczyszczając, pozwala już smakować, dotykać celu, ku któremu zmierza:
„Na nic mi rozkosze tego świata i królestwa doczesne. Wolę umrzeć, by
połączyć się z Chrystusem, niż królować aż po krańce ziemi. Tego szukam,
który za nas umarł, Tego pragnę, który dla nas zmartwychwstał. Moje
narodziny się zbliżają” (Rzym. VI, 1). Ten fragment, jak i wiele innych, które
zostaną jeszcze przytoczone, zdają się świadczyć, że Ignacy doświadczał
podczas podróży niezwykłych duchowych uniesień, wręcz ekstaz. I to
najprawdopodobniej podczas samego aktu spisywania swych myśli.
Przeżycia mistyczne nie zawsze bowiem wymagają sakralnej oprawy. Duch
dmie kędy chce i porywa kiedy chce. Brak zacisza kaplicy nie stanowi dla
niego przeszkody. Dlatego wielu mistyków doświadczało porwań w różnych
„niestandardowych” miejscach i okolicznościach: Benedykt patrząc przez
okno swej celi, Eckhart głosząc kazania, a Ignacy Antiocheński właśnie
podczas spisywania swych najgłębszych przeżyć i pragnień. Tak jakby próba
przekazania najbardziej intensywnych przeżyć, na nowo je w nim poruszała
Mistyka męczeństwa według Ignacego Antiocheńskiego

i powodowała, że czynność pisania stawała się modlitwą, która porywa czy
też otwiera na porwanie: „Moje pragnienia ziemskie zostały ukrzyżowane
i nie ma już we mnie ognia miłości do rzeczy materialnych, jest tylko
mówiąca we mnie woda żywa, która z wnętrza mego woła: «Pójdź do Ojca»”
(Rzym. VII, 2-3).
Listy Ignacego są więc niezwykłym, bardzo osobistym zapisem duchowej,
wręcz mistycznej podróży, pełnej zmagań i uniesień. A jednak, choć tak
emocjonalne i pisane pod natchnieniem, listy te zawierają głęboką refleksję.
Natchnienie nie pozbawiało Ignacego trzeźwego spojrzenia na problemy,
z jakimi zmagały się chrześcijańskie wspólnoty, a mistyczne uniesienia –
teologicznej głębi.

W cieniu Jedności
Większość interpretatorów jego Listów zgadza się, że „słowo, którym
można podsumować myśl Ignacego, to jedność”10. Pada ono właściwie na
każdej ich stronie. Sam też określa się jako „człowiek uczyniony dla jedności”
(Fil. VIII, 1). Skoro jednak był mistykiem, nic w tym dziwnego. Mało który
z teologicznych i filozoficznych tematów tak inspirował mistyków, jak właśnie
temat jedności. I to bez względu na wyznanie czy epokę. Plotyn, Ibn Arabi, Jan
od Krzyża w tym jednym przynajmniej się zgadzali, że w swym mistycznym
porwaniu widzieli doświadczenie jedności z Absolutem. Jedności, która
ich pochłaniała, wypełniała szczęściem, rozsadzała ich kategorie myślowe,
a zarazem w nowy niewypowiedziany sposób nadawała sens wszystkiemu, co
czynili. To więc o niej głównie chcieli mówić, to jej tajemnicę zgłębiali, to jej
odblasku szukali we wszystkim innym.
Jedność, której na swojej drodze duchowej w coraz głębszy sposób
doświadczał Ignacy i w której widział „obraz i naukę nieśmiertelności”
(Magn. VI, 2), promieniuje zatem na całą jego myśl: w teodycei podkreśla
jedność Boga, w chrystologii bosko-ludzką jedność Chrystusa, w antropologii
duchowo-cielesną jedność człowieka, w duchowości jedność chrześcijan
z Bogiem i Chrystusem, w eklezjologii jedność chrześcijan między sobą
nawzajem. Przy czym wszystkie te jedności są wedle niego ściśle powiązane,
przeniknięte tą samą logiką, osadzone na tym jedynym fundamencie,
którego dotykał w swych porwaniach. Dlatego takie oburzenie wywoływały
w nim próby rozbijania jedności na którymkolwiek z jej metafizycznych
poziomów: czy to, jak już wspomniano, w chrystologii przez doketów, czy
10 P-T. Camelot, Lettres…, s. 19; S. Tugwell, Drogi niedoskonałości, tłum. A. Gomola, Poznań 2006, s. 12-13; M.
Starowieyski, Wołanie o jedność …, s. 126-127.
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w eklezjologii przez niepokornych reformatorów i samozwańczych
proroków podważających autorytet biskupów. Broniąc tak zdawałoby
się prozaicznej i przyziemnej sprawy, jak jedność wiernych ze swym
biskupem, Ignacy bronił duchowego rusztowania, które sięgało z ziemi
aż do nieba: „Nie próbujcie przedstawiać jako rozsądne tego, co robicie
na własną rękę, lecz wszystko róbcie wspólnie: jedna modlitwa, jedna

„Mahomet, Budda czy Zaratustra – wszyscy
oni głosili doktrynę niejako zewnętrzną
wobec ich własnej osoby. Jezus jest
natomiast Mistrzem, który podaje sam siebie
jako treść wiary”.
prośba, jeden duch, jedna nadzieja w miłości, w radości nienagannej.
Jeden jest tylko Jezus Chrystus, od którego nic nie ma lepszego.
Wszyscy więc biegnijcie, by zjednoczyć się jakby w jedną świątynię
Boga, jakby wokół jednego ołtarza, w jednym Jezusie Chrystusie,
który wyszedł od Ojca jedynego, który był w Nim jedyny i do Jedynego
powrócił” (Magn. VII,1‑2).

W blasku Chrystusa
Jednak wśród tych wszystkich rodzajów jedności – jedna, jak widać
choćby w przytoczonym wyżej cytacie, jest przez Ignacego wyróżniona
szczególną uwagą – ta, która wiąże człowieka z Chrystusem.
Zwłaszcza gdy mówi o sprawach duchowych, nic innego zdaje się
go nie interesować: „Obyśmy tylko znaleźli się w Jezusie Chrystusie,
aby wejść w życie prawdziwe! Poza Nim niechaj nic nie ma dla was
wartości. W Nim to noszę moje więzy niby duchowe perły, w jakich też
chciałbym zmartwychwstać” (Efez. XI, 1). I znów można powiedzieć, że
nic w tym dziwnego, przecież tak jak doświadczenie mistyki narzucało
mu ze swej istoty temat jedności, tak wiara – myśl o Zbawicielu.
W tym sensie każdy chrześcijański mistyk swoje doświadczenie
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i swoją refleksję będzie odnosił do osoby Chrystusa. Lecz postawa Ignacego
w tym względzie jest na tyle wyjątkowa, że mówi się o jego mistyce jako
ściśle chrystocentrycznej11. Spośród wszystkich innych aspektów bogatej
problematyki duchowej, teologicznej i filozoficznej związanej z drogą
zjednoczenia z Bogiem, jego interesuje właściwie tylko ten jeden – jak na tej
drodze złączyć się z Chrystusem.
Bez wątpienia odpowiadała za to sytuacja, w jakiej się znajduje – szedł
przecież umierać za Imię. Jednak ta sytuacja wydobyła w sposób szczególnie
wyraźny to, co charakterystyczne dla wiary pierwotnego Kościoła:
autentyczną, entuzjastyczną, świeżą fascynację osobą Chrystusa. Mistrz
z Nazaretu dla pierwszych pokoleń Jego uczniów to nie był ktoś z książek,
filmów czy świętych obrazków, oni w pewnym sensie otarli się o tego
Człowieka w czasie i przestrzeni. Jego słowa docierały do nich od tych, którzy
je na własne uszy słyszeli. Jego nauka, wykraczająca poza wszystko, co dotąd
o sprawach ludzkich i boskich powiedziano, szokowała ich i uwodziła, była
dosłownie odczytywana i dosłownie przeżywana. „Życie duchowe pierwszych
chrześcijan koncentrowało się zatem wokół Chrystusa zmartwychwstałego,
który był centrum apostolskiego nauczania”12. Gdy zaś wznosiło się na sam
szczyt tego, co duchowe, również tam przede wszystkim widziało Jego.
Dlatego dla Ignacego poza Nim „nic nie ma wartości”, to w Nim „nosi swoje
więzy”, i to Jego pragnie w momentach swych uniesień i ekstaz: „Chcę chleba
Bożego, którym jest Ciało Jezusa Chrystusa, z rodu Dawida. A jako napoju chcę
Krwi Jego, która jest miłością niezniszczalną” (Rzym. VII, 2-3).
Czy jednak ta fascynacja Mistrzem z Nazaretu pierwszych pokoleń
Jego uczniów usprawiedliwia, by czynić Go aż przedmiotem mistycznych
pragnień? Czy Ignacy nie przekraczał pewnej teologicznej granicy dobrego
smaku i rozsądku, gdy zamiast dążyć po prostu do życia zgodnego z nauką
Chrystusa, pragnął „znaleźć się w Jezusie Chrystusie” (Efez. XI, 1)? Czyż
nie brzmi to jak obrazoburstwo, jak niczym nieuzasadnione ubóstwienie
duchowego przewodnika? Tu dochodzimy do jednej z najbardziej
podstawowych różnic oddzielających wiarę chrześcijańską i opartą na niej
mistykę od innych dróg duchowych.
Jak pisze ojciec Pierre Rousselot: „Chrześcijaństwo jest jedyną spośród
tzw. religii objawionych – nie wyłączając judaizmu – w której objawienie,
wykraczając poza historię transcendentalnym bogactwem swych treści,
wciela się w konkretną osobę, która nie ogranicza się do przekazywania
11 Por. P-T. Camelot, Ignace d’Antioche, kol. 1255.
12 J. Misiurek, Zarys historii duchowości chrześcijańskiej, Częstochowa 2003, s. 32.
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doktryny, lecz przedstawia się jako żyjąca prawda i sprawiedliwość. Inne
religie miały co prawda swych założycieli, których ludzie im współcześni
mogli ujrzeć na własne oczy i dotknąć własnymi rekami, jednak żaden
z owych głosicieli nowych religii – Mahomet, Budda czy Zaratustra – nie

Krzyż był „głupotą i zgorszeniem” nie tylko
dla Greków czy Żydów. Również dla niektórych
pierwszych chrześcijan, akceptujących wiele
elementów nauki Jezusa, skandal ukrzyżowania
był barierą dla ich wiary, poza którą nie potrafili
lub nie chcieli przejść.
zaproponował swoim uczniom siebie samego jako przedmiotu wiary. Wszyscy
oni głosili doktrynę niejako zewnętrzną wobec ich własnej osoby... założone
przez nich ruchy religijne nie miały na celu ich deifikacji. Jezus jest natomiast
Mistrzem, który podaje sam siebie jako treść naszej wiary...”13.
Tylko przyjmując ten niezwykły, ściśle chrześcijański punkt widzenia,
możliwe jest zrozumienie i usprawiedliwienie mistyki Ignacego. Dla niego
Jezus z Nazaretu to nie tylko wspaniały nauczyciel, niezwykły rabbi, mędrzec,
prorok, mesjasz. On jest tym wszystkim, lecz ponad tym wszystkim jest
jeszcze kimś, kto nie tylko poucza o Bogu, ale Go również objawia, nie tylko
mówi, jak do Niego dojść, ale Go również swoją osobą uobecnia. W tym
sensie jest sam jako Osoba najgłębszym, najwyższym i najważniejszym
przedmiotem poznania, uwielbienia i miłości na równi z Bogiem Ojcem14.
To w Nim ów niewidzialny, niedostępny, będący poza czasem i zmiennością,
niezwykle odległy w swym majestacie Bóg stał się widzialny i dotykalny. Jezus
całym swym życiem i nauczaniem, wszystkim, co robił, czym był i czym nadal
jest w swym nowym życiu, otwiera przed nami wrota do poznania natury
Boga. Stąd też dla Ignacego „poznać Boga to jest [poznać] Jezusa Chrystusa”
13 O. Pierre Rousselot, cyt. za: H. de Lubac, Słowo Boga w historii człowieka, tłum. B. Czarnomska, Kraków
1997, s. 34-35.
14 „Jeden jest Nauczyciel, który rzekł i wszystko się stało, a to, co uczynił w milczeniu, godne jest Jego
Ojca…. Czyńmy więc wszystko, świadomi, że On w nas mieszka, abyśmy byli Jego świątyniami i aby On był w nas
Bogiem naszym, jak to jest w rzeczywistości i jak okaże się przed obliczem naszym, jeśli kochamy Go prawdziwie” (Efez. XV, 2).
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(Efez. XVII, 2), a zjednoczyć się z Bogiem to przylgnąć do „Boga naszego
Jezusa Chrystusa będącego w łonie Ojca” (Rzym. III, 3; por. Magn. I, 1).
W Nim jest zawarty kod dostępu do najwyższej Jedności i do kontemplacji
najgłębszej Prawdy15.

Idąc po śladach
W jaki zaś sposób możemy najlepiej Go poznać, jak wejść w te wrota, jak
posiąść ten Kod? Duchowość i mistyka chrześcijańska będą odkrywać przed
nami całe bogactwo środków pomagających zbliżyć się do tej Tajemnicy. Dla
Ignacego jednak droga zbliżenia do Chrystusa, droga zjednoczenia z Nim,
to przede wszystkim droga naśladowania Go: „stańcie się naśladowcami
Chrystusa, jak i On jest naśladowcą swego Ojca” (Fil. VII, 2). Od biskupa
Antiochii bierze początek długa tradycja imitatio Christi – duchowości
naśladowania Chrystusa16. W skupieniu się na tym aspekcie wydaje się, że
decydujący wpływ miała „pierwotność” chrześcijańskiego doświadczenia.
Fascynacja osobą Mesjasza, entuzjazm, gorliwość, popychały naturalnie –
i nadnaturalnie – pierwszych uczniów do jak największego upodobnienia
do Mistrza. Tak jak bliskość z ukochaną osobą polega na współodczuwaniu
wraz z nią, na dzieleniu z nią trosk i radości, na współprzeżywaniu z nią
życia, podobnie i tu bliskość z Chrystusem jest osiągana dzięki stąpaniu po
Jego śladach, życiu tak jak On żył. Przy czym w mniejszym stopniu chodzi tu
o odtwarzanie jakiegoś zewnętrznego modelu życia – choć i to może mieć
swoją wartość – a bardziej na sposobie osiągania doskonałości duchowej, tak
jak On ją osiągał, na kroczeniu do jedności z Ojcem tą drogą, jaką on kroczył:
„Wobec gniewów [innych ludzi] bądźcie cisi, wobec ich przechwałek wy
bądźcie pokorni, na ich bluźnierstwa odpowiadajcie modlitwami... Okażmy
się ich braćmi przez naszą dobroć i starajmy się być naśladowcami Pana: kto
doznał większej niesprawiedliwości? wyzucia ze wszystkiego? odtrącenia?”
(Efez. X, 1).
Lecz kroczyć tą drogą konsekwentnie oznacza – oprócz udziału w tych
wszystkich wspaniałych wydarzeniach, których świadkami byli Apostołowie,
gdy słuchali Jego nauki i widzieli jego cuda – udać się za Nim również tam,
gdzie żaden z nich w pierwszej chwili nie miał ani odwagi, ani siły pójść. Żyć
do końca tak jak On – to cierpieć i umierać jak On. „Jeśli więc nie wybieramy
15 P-T. Camelot, Lettres…, s. 22-25.
16 Por. art. Imitation du Christ. L’antiquite chretienne. Le martyre, w: Dictionnaire de spiritualite, kol. 1563-1566.
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przez Niego dobrowolnie śmierci, aby mieć udział w Jego męce, nie ma w nas
Jego życia” (Magn. V, 1). Całe życie Mistrza z Nazaretu, całe Jego nauczanie
zmierzało do tego, by przygotować Go i patrzących na Niego uczniów do
wejścia na Golgotę.
Oczywiście nie jest to jedyny aspekt tajemnicy paschalnej, choć bez
wątpienia pozostający w samym jej centrum, a na pewno najbardziej
wstrząsający i najtrudniejszy do przyjęcia. Jeżeli więc cały czas podkreślamy
„pierwotność” tej duchowości i wiary, z jakiej wyrastał Ignacy, to tu
docieramy do jej ostatniej warstwy. Sytuacja prześladowania, w jakiej żyły
pierwsze pokolenia chrześcijan, po części ułatwiała, po części narzucała
im bardzo realny udział w misterium męki swojego Mistrza. Decydując
się na wiarę, musieli odpowiedzieć sobie na pytanie, czy rzeczywiście są
zdecydowani iść z Nim do końca. Tu nie było miejsca na półśrodki, na letniość.
„Dziś bowiem trzeba nie tylko wyznawać, lecz i w mocy wiary wytrwać aż do
końca” (Efez. XIV, 1).
O ile więc celem chrześcijańskiego życia według Ignacego było duchowe
zjednoczenie z Chrystusem, a najlepszą drogą do tego celu naśladowanie
Go, o tyle najwyższy sposób realizowania tego naśladowania i osiągnięcia
tej jedności widział on w męczeństwie. Choć od lat postępował na drodze
chrześcijańskiego wtajemniczenia, choć zaszedł na niej tak daleko, iż został
biskupem, nauczycielem i przewodnikiem innych, dopiero zbliżając się do
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Rzymu mógł o sobie powiedzieć: „teraz dopiero zaczynam być uczniem”
(Efez. II, 1). Cała mądrość, którą dotąd zdobywał, wszystkie intelektualne
olśnienia i duchowe natchnienia, choć autentyczne i ważne, nie dawały
mu jeszcze pełnego prawa, by tak się nazywać: „chociaż... mogę rozważać
rzeczy niebieskie, hierarchie aniołów i zastępy zwierzchności, byty widzialne
i niewidzialne, nie jestem jeszcze z tego powodu uczniem” (Tral. V, 2). Stanie
się to dopiero, gdy przyjmie naukę Krzyża i powtórzy skandal, którego
sprawcą był jego Mistrz: „wtedy będę naprawdę uczniem Jezusa Chrystusa,
kiedy nawet ciała mego świat widzieć nie będzie. Błagajcie za mnie Chrystusa,
abym z pomocą zwierząt stał się ofiarą dla Boga” (Rzym. IV, 2).

Machina Krzyża
Aby zrozumieć, czym dla Ignacego było przyjęcie nauki Krzyża, aby
więc dotrzeć do sedna jego mistyki, musimy spojrzeć na Krzyż inaczej
niż zazwyczaj jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Trudno jest nam dziś
uświadomić sobie, jak wielkim w czasach pierwszych chrześcijan skandalem
było wyznawać Ukrzyżowanego i jak wielka płynęła z tego moc17.
Dla nas krzyż jest spowszedniałym znakiem wiszącym nad ołtarzem,
wieńczącym nagrobki, zdobiącym ściany domów, widniejącym na
okładkach płyt, noszonym jako kolczyk w uchu. Dla starożytnych krzyż to
najokrutniejsze narzędzie tortur, miejsce uśmiercania tych, którzy zasłużyli
na męczarnie i hańbę, znak największego upodlenia. Nosić ten znak na swym
ciele czy ozdabiać nim swój dom było niedorzecznością. A jeszcze do tego
wierzyć, że na tym Krzyżu powieszono Boga, było największą prowokacją,
jaką można było sobie wyobrazić, czymś, co dosłownie „nie mieściło
się w głowie”. Nie przez przypadek jednym z pierwszych starożytnych
przedstawień chrześcijańskiego krzyża jest pogańskie graffiti ukazujące osła
przybitego do tego narzędzia tortur. Powiedzieć „tak”, „amen” obryzganemu,
umęczonemu, poszarpanemu, poniżonemu ciału nauczyciela z Nazaretu,
podobnemu tym, jakie na co dzień widziano wiszące na miejscach kaźni –
i jeszcze wierzyć, że jest to ciało „zwycięskie” – zakrawało na szaleństwo
albo... no właśnie, albo było już udziałem w mistycznej wiedzy, wyrosłej
z nadzwyczajnego, pełnego łaski spotkania z Bogiem18.
17 H. Graef, Siedmiobarwna tęcza, tłum. S. Wilkowski, Warszawa 1966, s. 66.
18 Trzeba tu dodać, że zgorszenie, jakie budził krzyż, wpłynęło na to, że przez długi czas – do przełomu III
i IV wieku – chrześcijanie nie używali go jako symbolu w formie graficznej. O krzyżu mówiono, krzyż głoszono,
ale nie przedstawiano go na malowidłach nagrobnych czy w miejscach zgromadzeń. Z drugiej strony, gdy przyMistyka męczeństwa według Ignacego Antiocheńskiego

Zresztą krzyż był „głupotą i zgorszeniem” nie tylko dla Greków czy Żydów.
Również dla niektórych spośród pierwszych chrześcijan, akceptujących
wiele elementów nauki Jezusa, skandal ukrzyżowania był barierą dla ich
wiary, poza którą nie potrafili lub nie chcieli przejść. Właśnie z niemożności
przyjęcia tajemnicy Krzyża, na którym zawisł Bóg, rodzą się pierwsze
herezje próbujące na różny sposób rozładować ten skandal. Jedni, cofając się
do granic, jakie monoteizmowi zakreślił judaizm, próbowali odrzeć Jezusa
z boskości, a tym samym sprowadzić hańbę śmierci krzyżowej do „spraw
ludzkich”. Inni pod wpływem rodzących się tendencji doketystycznych chcieli
odrzeć Go z człowieczeństwa, a tym samym wykazać, że Jego śmierć była
pozorna, była fantomem, pełnym treści i znaczeń, ale nie wykraczającym poza
metaforę19. Ignacy w swych listach często powracał myślą do tych herezji.
Można powiedzieć, że zmagał się z nimi jak z najgorszym rodzajem pokusy,
jak z szyderstwem mającym zawrócić go z obranej drogi. Skoro wierzył
w bosko-ludzką naturę Chrystusa, to wierzył również, że Jego cierpienia były
cierpieniami Boga, a na krzyżu dokonała się „Męka Boga”. I tylko dlatego
pragnął tę mękę naśladować. Pozorność Męki Boga, czyniąc wiarę Ignacego
pozorną, czyniła wręcz „tragicznie” niedorzeczną jego męczeńską podróż:
„Jeśli zaś, jak to mówią niektórzy bezbożnicy, to jest niewierni, cierpiał On
tylko pozornie – oni sami istnieją pozornie! – po cóż ja jestem więźniem? po
cóż pragnę walczyć z dzikimi zwierzętami? Tak więc kłamię przeciwko Panu!”
(Tral. X).
Ignacy stawia więc sprawę na ostrzu noża: przepaść, jaką stworzył
„skandal” Krzyża, powoduje, że w odniesieniu do problemu Ukrzyżowania
nie można przyjmować pośrednich wytłumaczeń. Albo trzeba przed Krzyżem
– a także w konsekwencji przed męczeństwem – zdecydowanie się cofnąć,
uznając uczciwie, że to kompletne wariactwo, niebezpieczny wymysł chorej
wyobraźni religijnej, albo trzymając się kurczowo wiary, skoczyć w tę
przepaść i przejść na drugą stronę skandalu. Tam zaś wszystko jawi się
w innym świetle, następuje zmiana perspektywy.
O ile pozorność Męki Boga sprawia, że krzyż jest jedynie przeklętym
narzędziem tortur, na którym zginął pełen poświęcenia mędrzec żydowski,
którego czyn można podziwiać, ale niedorzecznością byłoby Go naśladować
i wielbić, o tyle realność Męki Boga na krzyżu czyni z niego przedmiot
chodził czas dawania świadectwa, to gorszącą prawdę krzyża chrześcijanie głosili bardzo naocznie przez oddanie swego ciała na mękę i śmierć, czego świadectwo dał też Ignacy.
19 Por. P-T. Camelot, Lettres…, s. 24. „Jeżeli kto zatem wyznaje Ukrzyżowanego – napisze później w tym
duchu gnostyk Bazylides – ten jeszcze jest niewolnikiem i pozostaje pod władzą tych, którzy stworzyli świat rzeczy cielesnych, kto natomiast się go wypiera, jest wyzwolony z ich mocy i zna wolę niezrodzonego Ojca”.
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religijny, przedmiot wyrażający najgłębsze teologiczne, duchowe, a w końcu
i mistyczne treści wiary. To właśnie na Krzyżu Bóg objawia niebywałą,
przekraczającą nasze wyobrażenia, tajemnicę swego związku z człowiekiem.
Nie mógł On dać człowiekowi większego dowodu swojego oddania, nie mógł
okazać większej desperacji, by zwrócić na Siebie jego uwagę, i nie mógł
bardziej posunąć się w chęci dzielenia z upadłym człowiekiem jego hańby,
cierpienia i piekła, jak tylko dając się wywyższyć na Krzyżu. W Męce Boga
dokonuje się największe Jego ogołocenie, ale zarazem najgłębiej realizuje się
Jego zjednoczenie z człowiekiem: „Wyczekuj Tego, który jest ponad wszelką
zmiennością, poza czasem, niewidzialnego, który dla nas stał się widzialny,
niedotykalnego, nie znającego cierpienia, który dla nas cierpienie poznał,
który dla nas zniósł wszystko na wszelki sposób” (Poli. III, 2). W ten sposób
na Krzyżu Bóg objawia też swą nieskończoną, szaloną miłość do człowieka.
Miłość, która, jak mówi św. Jan, jest Jego prawdziwą naturą. Miłość poniżoną,
ukrzyżowaną, ale i zwycięską, chwalebną. Albowiem nad tak daleko posuniętą
miłością, miłością aż do śmierci, śmierć nie ma już władzy.
„Krzyż jest więc dla judeochrześcijaństwa czymś innym niż drzewo,
na którym został ukrzyżowany Jezus – pisze Jean Daniélou. – Jest
on rzeczywistością duchową, tajemniczą, żywą, która towarzyszy
zmartwychwstałemu Chrystusowi... jest nawet utożsamiana z Chrystusem”20.
Krzyż z tej perspektywy staje się metafizycznym drzewem wyrażającym
najgłębszą prawdę o naturze Boga, jest skandalem wbitym nie tylko w jakieś
miejsce geograficzne, ale też wbitym w materię świata, jest rzeczywistością
duchową, której kontemplacja, a zwłaszcza kontemplacja płynąca z udziału
w niej porywa do trzeciego nieba: „Dźwiga was do góry machina Jezusa
Chrystusa, którą jest Krzyż, a Duch Święty służy wam za linę” (Efez. IX, 1).
W męczeństwie zaś ta machina Krzyża ukazywała całą swą moc. Wedle
Ignacego, jak pamiętamy, doskonałość chrześcijańska polega na naśladowaniu
Chrystusa i jedności z Nim, a jej najwyższy stopień na naśladowaniu
i jedności aż po Krzyż. Skoro bowiem Bóg staje się najbliższy człowiekowi
na Krzyżu, to gdzie indziej człowiek mógłby stać się bliższy Bogu, gdzie
bardziej naśladować Jego miłość, gdzie bardziej do Niego przylgnąć, jak nie
wtedy, gdy dokonuje podobnego ogołocenia i szaleństwa? Męczennik, który
w swoim ciele „naśladował Mękę swego Boga” (Rzym. VI, 3), dosłownie
wchodził na drzewo Krzyża. I tam odnajdywał swego umęczonego Boga.
20 J. Daniélou, Teologia judeochrześcijańska, tłum. S. Basista, Kraków 2002, s. 295.
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Ignacy pragnie więc być „prowadzony na śmierć, aby znaleźć w niej Boga”
(Efez. XII, 1). „To nie śmierci samej szuka bowiem męczennik w śmierci,
a Jezusa Chrystusa”21 – podkreśla Louis Bouyer wbrew tym, którzy chcieliby
widzieć w wyznawcach krzyża wyznawców Tanatosa. Męczennik chce znaleźć
Chrystusa, aby zjednoczyć się z Nim w cierpieniu i umieraniu, ale też aby
dzięki temu pokonać z Nim śmierć, z-martwych-powstać i przejść z Nim do
nowego życia: „Tego szukam, który za nas umarł, Tego pragnę, który dla nas
zmartwychwstał. Moje narodziny się zbliżają” (Rzym. VI, 1). Wtedy właśnie
okaże się naprawdę wolny: „ja do dziś dnia niewolnik, kiedy będę cierpiał,
wtedy stanę się wyzwoleńcem Jezusa Chrystusa i powstanę z Nim wolny”
(Rzym IV, 3). W ten zaś sposób, jednocząc się ze swym ukrzyżowanym
Bogiem, uczestnicząc w Jego poniżeniu i chwale, męczennik miał szczególny
wgląd w metafizyczną i duchową rzeczywistość objawioną na Krzyżu.
Nabywał wiedzy o Bogu, człowieku i świecie, którą tradycja określać będzie
jako „mistyczną wiedzę Krzyża”: wiedzę „mistyczną”, gdyż wynikającą
z jedności z Bogiem; wiedzę „Krzyża”, gdyż jest ona osiągana poprzez
duchowe i poznawcze przylgnięcie do Boga ukrzyżowanego.
W swych wyrażających ducha męczeństwa listach Ignacy dzieli się
z nami tą wiedzą. Antycypując i przeżywając mękę swego Boga, opisuje to,
co widzi, gdy machina Krzyża porywa go do nieba. Ale też właśnie z tego
powodu, iż oddają tajemnicę Krzyża, listy jego mają zarazem posmak
skandalu. Można powiedzieć, że im bardziej Ignacy stara się nam przekazać
to, czego doświadcza, gdy jednoczy się z Ukrzyżowanym, tym mocniej
zderza nas ze skandalem Krzyża. W męczeństwie Krzyż znów nabierał ciała,
znów więc stawał się w swej realności trudny do zniesienia, wstrząsający,
żywy. W większości listów Ignacy wciąż narusza granicę tego skandalu,
lecz w liście skierowanym do Rzymian, liście, w którym jego mistyka
znalazła najpełniejszy wyraz, radykalnie ją przekracza. Stawia nam skandal
Krzyża przed oczyma, sprowadza nas nad skraj przepaści i każe wybierać:
albo zgorszenie i niesmak, albo wiara i mistyczna wiedza. Trudno znaleźć
czytelnika Listu do Rzymian, nawet wśród wykwalifikowanych teologicznie
komentatorów, który nie poczułby, że traci grunt pod nogami.

Nie uwalniajcie mnie
Ignacy jest coraz bliżej kresu swej podróży, czyli coraz bliżej aren, piasku
i lwów. Zatrzymał się w Troadzie, gdzie oczekuje na statek, który ma go
21 L. Bouyer, La spiritualite du Noveau Testament et des Peres, Paris 1960, s. 249.
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przewieźć przez morze. Odwiedzają go tam, jak zwykle, delegaci pobliskich
gmin kościelnych i przekazują radosną wiadomość, że być może braciom
z Rzymskiego Kościoła uda się uzyskać – zapewne za sowitą opłatą – amnestię
dla niego. Sprawa jest w toku i należy być dobrej myśli. Ku ich zdziwieniu
biskup Antiochii jest przerażony. Zamyka się w celi i pośpiesznie pisze list
do starających się go uwolnić Rzymian, list błagalny, list zaklinający, list
pełen rozdzierającego krzyku i natchnienia. Poniżej przytoczę jego obszerne
fragmenty, gdyż nic nie zastąpi osobistej lektury (niektóre zdania były już
cytowane, lecz tu zabrzmią w odpowiednim kontekście). Wczuwając się
w jego rytm można wyczuć narastające i opadające fale natchnienia, wybuchy
duchowego żaru i próby jego okiełznania. Zaczyna spokojnie, jakby ściszonym
głosem:
„Bóg wysłuchał mojej modlitwy i pozwala mi ujrzeć wasze święte oblicze,
o co właśnie prosiłem Go usilnie. Mam oto nadzieję powitać was jako więzień
w Chrystusie, jeśli tylko jest taka wola Boża, abym okazał się godny dojść
aż do kresu. Początek jest łatwy, bylebym dostąpił łaski otrzymania bez
przeszkód przeznaczonego mi dziedzictwa. Lękam się jednak waszej miłości,
bo ona może wyrządzić mi krzywdę. Wam bowiem jest łatwo zrobić to, co
chcecie, mnie zaś trudno posiąść Boga, jeśli nie ulitujecie się nade mną. Nie
chcę, abyście starali się podobać ludziom, lecz abyście podobali się Bogu tak,
jak rzeczywiście Mu się podobacie. Ani ja nie będę miał już więcej okazji,
żeby posiąść Boga, ani wy nie możecie przyczynić się do większego dzieła
niż teraz, jeśli tylko zachowacie milczenie. Jeśli bowiem zachowacie co do
mnie milczenie, będę już należał do Boga, jeśli natomiast umiłujecie moje
ciało, znów muszę bieg rozpoczynać. Nie próbujcie mi dać nic więcej ponad
to, aby krew moją wylano na ofiarę Bogu, dopóki ołtarz jest jeszcze gotowy.
[...] Proście dla mnie jedynie o siłę wewnętrzną i zewnętrzną, abym nie tylko
mówił, lecz również chciał, abym nie tylko nazywał się chrześcijaninem, lecz
nim się również okazał” (Rzym. I, 1 – III, 2).
Im dalej, tym prośba o nieuwalnianie staje coraz bardziej natarczywa,
paląca, błagalna, niepokojąca tonem, który przybiera, i kierunkiem, ku
któremu zmierza:
„Piszę do wszystkich Kościołów i wszystkim powtarzam, że ja umieram
za Boga z własnej woli – jeśli tylko wy mi nie przeszkodzicie. Zaklinam was,
nie bądźcie mi życzliwi nie w porę. Pozwólcie mi stać się żerem dzikich
zwierząt, przez które mogę posiąść Boga. Pszenicą jestem Bożą, a zmielony
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zwierzęcymi zębami, okażę się czystym chlebem Chrystusa. Raczej zachęcajcie
zwierzęta, aby stały się dla mnie grobem i nie pozostawiły nic z ciała mego,
bo nie chciałbym po śmierci przyczynić komuś kłopotu. Wtedy będę naprawdę
uczniem Jezusa Chrystusa, kiedy nawet ciała mego świat widzieć nie będzie.
Błagajcie za mnie Chrystusa, abym z pomocą zwierząt stał się ofiarą dla Boga”
(Rzym. IV, 1-2).
Wreszcie tekst zdaje się być świadkiem samego męczeństwa. Ignacy już
stoi na arenie pośród lwów i rzeczywiście spotyka tam Tego, dla którego
wyruszył w swą mistyczną podróż. Doświadczenie, które opisuje, sięga
niezbadanych głębin ducha, porywa poza to, co jedynie ludzkie, wymyka się
zasadom zdrowego rozsądku, a nawet dobrego smaku:
„Obym mógł się radować zwierzętami, które dla mnie przygotowano!
Pragnę, aby okazały się wobec mnie szybkie. Będę je nawet zachęcał,
żeby mnie prędko pożarły, a nie zachowywały się tak jak wobec pewnych
ludzi, których się bały i nawet nie tknęły. A jeśliby one ze złej woli nie
zechciały, sam je zmuszę. Wybaczcie mi: ja wiem, co dla mnie korzystne.
Teraz dopiero zaczynam być uczniem. Niechaj żaden z bytów widzialnych
ani niewidzialnych nie próbuje mi przez zawiść przeszkodzić w dojściu do
Chrystusa. Niechaj ogień i krzyż, stada dzikich zwierząt, rozszarpywanie na
części, ćwiartowanie, wyłamywanie kości, kaleczenie członków, miażdżenie
całego ciała, niech najgorsze tortury diabelskie spadną na mnie, bylebym
tylko posiadł Jezusa Chrystusa!” (Rzym. V, 2-3).
Po porwaniu zaś nic nie jest już takie samo. Perspektywa się odwraca, to,
co wydawało się słuszne, okazuje się być zdradą, to, co miało zwracać życie,
okazuje się zadawać śmierć:
„Wybaczcie mi, bracia: nie przeszkadzajcie mi żyć, nie chciejcie, abym
umarł; tego, kto pragnie należeć do Boga, nie wydawajcie światu, ani nie
zwódźcie go materią. Dopuśćcie, bym otrzymał czyste światło. Kiedy tam
dojdę, stanę się człowiekiem. Pozwólcie mi naśladować mękę mojego
Boga. [...] Książę tego świata chce mnie porwać i zburzyć moje nastawienie
wobec Boga. Niechaj więc nikt spośród was tu obecnych mu nie pomaga [...]
A gdybym nawet ja sam, będąc już u was, zaczął was prosić, nie słuchajcie
mnie. Temu raczej bądźcie posłuszni, co wam dziś piszę. Piszę bowiem do was
żywy, pragnący umrzeć. [...]. Nie chcę już żyć na sposób ludzki. I to się stanie,
jeśli wy również zechcecie. [...] Proście za mną, żebym Go posiadł. Piszę do
was nie według ciała, lecz według myśli Bożej. Jeśli będę cierpiał, to znaczy, że
okazaliście mi życzliwość, jeśli zostanę odtrącony, to przez waszą nienawiść”
(Rzym. VI, 2 – VIII, 1).
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Paradoks Ciała i Krwi
Naprawdę chwyta za gardło świadomość, że pisze to człowiek prowadzony
na arenę. Daje to jego słowom i porównaniom nieznośną realność. Szaleniec
to czy fanatyk? Kim on jest? Co on sobie wyobraża? Jak może mówić takie
rzeczy i prosić o takie rzeczy? No bo jak pojąć, że paszcze dzikich zwierząt
mają być bramą pozwalającą posiąść Boga!
Ignacy przekazuje nam to, czego doświadcza, i co widzi po drugiej
stronie skandalu Krzyża. Pierwsze, co nam się nasuwa, gdy tego słuchamy,
to wrażenie paradoksu. Śmierć okazuje się życiem, męka przybiera szaty
wolności; wrogami nie są ci, którzy go więzią, lecz ci, którzy chcieliby go
uwolnić; dzikość zwierząt jest chwalona, a ospałość – ganiona. Jednak
za tym paradoksalnym językiem kryje się sposób poznania bliższy
temu, co „naprawdę jest” i co wobec tego „należy czynić”, niż nasze
zdroworozsądkowe o tym mniemania. To, że za paradoksem nie musi kryć
się absurd i nonsens, lecz może on być też wyrazem wyższego poznania,
przeczuwali już niektórzy spośród starożytnych filozofów, budząc swym
dziwnym zachowaniem i skandalicznymi wypowiedziami na temat mądrości
zdumienie i lęk swych pobratymców. Bardzo obrazowo ten „paradoks” ukazał
Platon w swej alegorii jaskini, według której człowiek oświecony blaskiem
świata idealnego i powracający do ciemnej jaskini mniemań – symbolu
rzeczywistości, w jakiej żyjemy – jest traktowany przez jej zniewolonych
i oślepłych mieszkańców jak intruz niepotrzebnie burzący kruchą
stabilizację świata cieni. Z tym, że teraz to filozofowie potrząsali głowami
z niedowierzaniem, patrząc na sposób, w jaki żyli i w imię czego umierali
chrześcijanie. Warto tu zacytować obszerny fragment tego, co na ten temat
napisał w swej książce o paradoksie o męczeńskiej śmierci Dariusz Karłowicz:
„Kategoria paradoksu – od zarania filozofii służy do interpretacji sposobów,
w jakich prawda manifestuje się w świecie. Chrześcijaństwo jest paradoksalne
w tym sensie, że idzie para doksan, tzn. wbrew rozpowszechnionym
mniemaniom i niepewnym opiniom, od których cierpi prześladowanie
i pogardę... Kiedyś paradoksalna była filozofia, dziś ona stanowi tło, które
zwalczając prawdę mimowolnie dodaje jej blasku... Językowy paradoks to
próba przekazania informacji, że rzeczy mają się inaczej, niż ogół sądzi...
Paradoks ma również wymiar praktyczny. Miłośnicy mądrości są w głębszym
sensie zawsze cudzoziemcami w krainie mniemań, obywatelami krainy bytu,
prawdy i cnoty... Za ich dziwnym językiem idą w parze zaskakujące obyczaje...
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śmieszni mędrcy przez swój upór w głoszeniu prawdy i wewnętrzną wolność
bywają uznani za niebezpiecznych... dlatego właśnie śmierć i śmieszność
są stronami tego samego zjawiska... Z czasem paradoks stanie się językiem
tak dla chrześcijaństwa typowym, że dziś zaskoczyć mogą raczej jego
niechrześcijańskie źródła... Chrystianizacja kultury tępi ostrze paradoksalności
Objawienia, a pierwotną moc paradoksalnych formuł zamienia często
w pozbawione siły moralizowanie. Są jednak wyjątki. Jednym z nich jest
– trwalsza niż kulturowa sytuacja wczesnego Kościoła – paradoksalność
tajemnicy krzyża i zmartwychwstania”22.
A więc wrażenie paradoksu, jakie odnosimy, czytając List do Rzymian, nie
jest wynikiem jakiegoś zabiegu retorycznego stosowanego przez Ignacego. To,
co przeżywa w natchnieniu mistycznym, wyraża bez żadnych osłonek, lecz
rzeczywistość, którą próbuje nam ukazać, rzeczywistość po drugiej stronie
skandalu Krzyża rozsadza wszelkie kanony myślenia. Nawet jeżeli pojęcia
naszego rozumu mogą wyrażać prawdę o rzeczywistości, to aby mogły
wyrażać prawdę nieskończoną, boską, tę, która objawiła się na Krzyżu, same
muszą zostać ukrzyżowane, wewnętrznie rozsadzone, przemienione. Takie
będzie doświadczenie wszystkich chrześcijańskich mistyków. O ile bowiem już
sam kerygmat chrześcijański wywraca do góry nogami nasze utarte sposoby
myślenia, stając się zgorszeniem i głupotą, o tyle mistycy sięgając jego istoty,
będą to poczucie zgorszenia i głupoty konsekwentnie pogłębiać. I w tym
sensie będą największymi duchowymi prowokatorami. Ignacy już na samym
początku ustawił bardzo wysoko poprzeczkę tego paradoksu i prowokacji23.
Co kryje się więc za językiem paradoksu Ignacego? Mistyczna wiedza
Krzyża. A tym samym, jak już mówiliśmy, doświadczenie udziału
w skandalicznej, para-doksalnej, idącej wbrew utartym mniemaniom, naturze/
miłości Boga: ukrzyżowanej, poniżonej, zstępującej do piekła, a zarazem
wywyższonej, jednoczącej, porywającej do nieba. I im bardziej ofiarnej, tym
bardziej zwycięskiej. Ignacy mówi o tym doświadczeniu, zderzając to, co
wydaje się wykluczać: śmierć i życie, krew i blask, ból i radość. A zarazem
stara się, o ile to możliwe, być dla nas czytelny, stara się nam to mistyczne
doświadczenie i tę boską rzeczywistość w jakiś sposób przybliżyć, pozwolić
nam w niej zasmakować. Odnosi się więc do konkretnych prawd i symboli
wiary. W Liście do Rzymian zwłaszcza zaś do jednego wydarzenia-symbolu.
W swe najbardziej szokujące sformułowania wplata porównania odnoszące
się do uczty eucharystycznej: pragnie, by „krew jego wylano na ofiarę Bogu,
22 D. Karłowicz, Arcyparadoks śmierci, s. 55-60.
23 O paradoksalności życia, nauki, męki i zmartwychwstania Chrystusa pisze też H. Graef, dz. cyt., s. 61-63.
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dopóki ołtarz jest jeszcze gotowy”, chce „być zmielony zwierzęcymi zębami,
aby stać się chlebem Chrystusa”. Ten sakrament zdaje się najlepiej wyrażać
to, co przeżywa, gdy wchodzi w rzeczywistość męki24. Eucharystia jest
bowiem ucztą ofiarną, gdzie zabija się baranka, przelewa jego krew, spożywa
jego ciało... ale jest to też uczta miłosna, uczta weselna, uczta mistyczna,
jak będą mówili już niedługo chrześcijanie. Uczta, na której doświadcza
się komunii z Bogiem tak namacalnej, jak krew, która pod postacią wina
spływa w nasze usta. Ignacy wtedy, gdy przeżywa swe męczeństwo, a więc
kiedy swoim ciałem i krwią naśladuje i odtwarza ofiarę Chrystusa, przeżywa
tę eucharystyczną, ofiarną i miłosną jedność z Bogiem: „Nie znajduję
przyjemności w pokarmie zniszczalnym ani w rozkoszach tego życia. Chcę
chleba Bożego, którym jest Ciało Jezusa Chrystusa, z rodu Dawida. A jako
napoju chcę Krwi Jego, która jest miłością niezniszczalną” (Rzym. VII, 3).
Jego męczeństwo to liturgia, ta, która tu na ziemi wyraża się poprzez żywe,
paradoksalnie piękne i okrutne znaki Ciała i Krwi. Udział w tej liturgii
i kontemplacja tych znaków krzyżuje nasz umysł, przeprowadza przez piekło
i porywa na mistyczną ucztę. Takie świadectwo pozostawia po sobie Ignacy.
Dlaczego jednak to mistyczne doświadczanie miłości Boga jest tak
przesiąknięte krwią? Pytanie to, mimo wszystko, wciąż ciśnie się nam na usta.
A przecież, gdy sami spożywamy Ciało i Krew Boga, lub przynajmniej widzimy
tych, którzy to czynią, jakoś nas to nie dziwi. Mistyka męczeństwa uparcie
stawia nas jednak wobec skandalu Chrystusa. Co za zbrodnia wymagała takiej
ofiary? Kim jest ten Bóg, że w dowód miłości stawia mi przed oczyma swój
Krzyż i namawia do spożywania swego Ciała? Czym jest tak odkupiony świat?
Możemy w swych odpowiedziach coraz bardziej przybliżać się do prawdy,
lecz wspomnienie świadectwa Ignacego zawsze będzie w nas budzić poczucie
nieskończonej od tej prawdy odległości. Chyba, że wejdziemy na tę samą co
on drogę.
„Jeśli ktoś ma Go w sobie, pojmie, czego pragnę, i okaże mi współczucie,
wiedząc, co mnie przynagla” (Rzym. IV, 3).

Perpetua, Felicyta, Polikarp i inni
Nie mamy żadnych pewnych wiadomości na temat dalszych losów
Ignacego. Tradycja hagiograficzna poświadcza jedynie, że dotarł on do
24 Por. P-T. Camelot, Ignace d’Antioche, kol. 1263-1264.
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Rzymu i zginął na arenie rzucony na pożarcie dzikim bestiom, czyli tak jak
przewidywał i pragnął. Stało się to najprawdopodobniej w 107 roku podczas
igrzysk, które wyprawił cesarz Trajan na cześć zwycięstwa nad Dakami.
Możemy jednak w pewnym stopniu odtworzyć jego ostatnie dni
i chwile na podstawie licznych świadectw opisujących męczeństwo innych
chrześcijan, którzy postąpili tą samą co on drogą. Co zaś szczególnie
istotne, możemy dzięki tym świadectwom dowiedzieć się, czy męczeństwo
otwierało na ten rodzaj doświadczeń duchowych, o których pisał Ignacy.
Czy rzeczywiście arena mogła być miejscem, gdzie oprócz krwawej rzezi
odbywała się niebiańska liturgia, a jej uczestnik był porywany przez machinę
Krzyża aż do trzeciego nieba?
Ich odyseja duchowa zaczynała się w lochach, gdzie po otrzymanym
wyroku czekali na rozpoczęcie igrzysk. Tam stłoczeni w ciemności pośród
szlochów i modlitw współwięźniów doświadczali zmagań duchowych i wizji
przygotowujących ich do nadchodzącej walki i odsłaniających jej prawdziwe
oblicze: „Do walki ze mną wyszedł pewien Egipcjanin o odrażającym
wyglądzie – opowiada Perpetua o tym, co widziała w swej wizji. – Nagle
uniosłam się w powietrzu i zaczęłam tak go okładać, jakbym nie stąpała po
ziemi... wtedy on upadł na twarz, zaś ja podeptałam mu głowę. Ruszyłam
więc triumfalnie ku Bramie Życia. I w tym momencie ocknęłam się.
Uświadomiłam też sobie, że będę walczyła nie z dzikimi zwierzętami, ale
z szatanem, lecz wiedziałam jednak, że odniosę zwycięstwo”25.
Następnie walka i zmaganie przenosiły się już do miejsca kaźni.
Pierwszym, co świadczyło, że dzieje się coś nadzwyczajnego, że nie jest to
zwykła kaźń, że wymyka się ona sprawcom z rąk i wkracza na tory przez nich
nie przewidziane, była zdumiewająca wytrzymałość na ból męczenników,
wytrzymałość, której nie mieli prawa okazywać zwykli ludzie: „Na arenach
Cesarstwa wobec wyszukanych tortur, krzyży i dzikich zwierząt stają nie
pojedynczy mędrcy czy gladiatorzy, ale dziesiątki zwykłych mężczyzn, kobiet
i dzieci, którzy znoszą nieludzkie cierpienia zachowując zdumiewający w tych
okolicznościach umiar, pogodę ducha i łagodność. Są doskonale szczęśliwi,
pozbawieni nienawiści, często nawet modlą się za swoich prześladowców”26.
Heroizm wobec cierpienia wykazywany nie przez herosów, lecz przez ludzi
prostych i słabych, był dowodem działania mocy duchowej większej od
nich, mocy Boskiej, tej, o której właśnie świadczyli, mówiąc, że w Jej imię to
wszystko znoszą. To wprawiało w zdumienie, szokowało, nie dawało spokoju,
25 Męczeństwo św. Perpetuy i Felicyty 10, w: Męczennicy, s. 257-258.
26 D. Karłowicz, Arcyparadoks śmierci, s. 203.
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kazało stawiać sobie niewygodne,
demistyfikujące pytania: „Każdy
bowiem – pisze Tertulian – widząc
tego rodzaju wytrzymałość, uderzony
jakimś niepokojem sumienia, zaczyna się
zastanawiać, o co tu właściwie chodzi”27.
I właśnie ta moc duchowa, która
pozwalała im znosić mężnie ból, czyni
ich w pewnym momencie zupełnie na
ten ból nieczułymi, gdyż wyrywa ich
z ciała i wynosi do innej rzeczywistości28.
Jak zapewnia św. Cyprian: „inne ciało
cierpi, gdy dusza przebywa w niebie.
Ciało nie czuje tego wszystkiego, gdy
umysł jest całkowicie pochłonięty
Bogiem”29. Opisy męczeństwa obfitują
w świadectwa tych mistycznych ekstaz,
kiedy to dusza męczennika przebywa
już w niebie i pochłonięta jest wizją
Boga. Perpetua nie czuła ataku dzikiej
bestii, ponieważ, jak mówi autor relacji,
„tak bowiem była pogrążona w ekstazie
i w Duchu”30. Karpus, przywiązany do
stosu i lizany przez płomienie, pogodnie
się uśmiecha i krzyczy: „Zobaczyłem
chwałę Pana i raduję się. Odtąd jestem
już wolny...”31. Aleksander w trakcie
strasznych tortur „nie wydał ani jęku, ani
nawet westchnienia, tylko w sercu swym

Skuci kajdanami,
zamknięci
w lochach,
wyrzucani na areny,
przywiązani do
stosów, przybijani
do krzyży, nie mieli
wielu sposobności
– poza krótką
modlitwą czy
okrzykiem – by
przekazać, a tym
bardziej zapisać
to, co w swym
duchu naprawdę
doświadczali
i co swym
przemienionym
wzrokiem widzieli.

27 Tert, Scap. 5, tłum. W. Myszor, Warszawa 1983, s. 116. Istniał jeszcze bardzo ważny wymiar męczeństwa
jako świadectwa dawanego innym – tak poganom ku nawróceniu, jak i braciom ku umocnieniu – oraz jako ofiary, z której płynęła łaska dla całego Kościoła (Apologeci a potem Ojcowie podkreślali, że z krew męczenników jest
nasieniem, z którego wyrósł Kościół). Por. M. Starowieyski, Męczeństwo, w: Męczennicy, s. 137-142; Por. też D. Karłowicz, Arcyparadoks śmierci, s. 140-147. Ignacy wielokrotnie wspomina o swym męczeństwie jako właśnie takiej
ofierze składanej za braci w wierze: Magn. XXI, 1; Tral. XIII, 2; Poli. II, 3.
28 Por. M. Starowieyski, Męczeństwo, w: Męczennicy, s. 124-129.
29 Mart. Mont. 21, cyt. za D. Karłowicz, dz. cyt., s. 248.
30 Męczeństwo św. Perpetuy i Felicyty 20, w: Męczennicy, s. 266.
31 Mart. Carpi. 39-40, cyt. za D. Karłowicz, dz. cyt., s. 256.
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rozmawiał z Bogiem”32. Ten, którego męczennicy spodziewali się spotkać na
arenie, rzeczywiście z nimi był: świadkowie tortur zadawanych męczennikom
smyrneńskim mieli nieodparte wrażenie, że „męczennicy Chrystusowi nie są
już w ciele i że to raczej Chrystus jest właśnie przy nich i z nimi rozmawia”33.
Mistyczne doświadczenie męczenników często było oddawane przez język
eschatologii34. Tak jak w przypadku pierwszego chrześcijańskiego męczennika,
św. Szczepana, który podczas kamieniowania „pełen Ducha Świętego patrzył
w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. I rzekł:
Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga” (Dz
7,55-56). Autor Męczeństwa Polikarpa, nawiązując do eschatologicznych słów
św. Pawła, stwierdza, że męczennicy „oczami swego serca widzieli już dobra
przygotowane dla tych, co wszystko zniosą, dobra, jakich «ani ucho nie
słyszało, ani oko nie widziało, ani serce nie zdołało pojąć» (1 Kor 2,9), lecz jakie
Pan im ukazał, bo już nie ludźmi, lecz aniołami byli”35. A skoro męczennik widzi
Go twarzą w twarz, to doświadcza przemiany, którą widać już w jego obliczu:
Polikarpa, gdy przyznawał się do wiary podczas przesłuchania, „przepełniała
siła i radość, a twarz jego jaśniała łaską”36. O tym eschatologicznym wymiarze
męczeństwa, który był wypisany na obliczach męczenników, świadczy też
wczesnochrześcijańska ikonografia: „w obrazach antycznych i bizantyjskich
– pisze André Grabar – męczennik jest przedstawiany nie w aspekcie swej
kariery ziemskiej, lecz jakby przebywał już w stanie życia błogosławionego,
i ten stan wyraża się zewnętrznie przez zmianę w wyrazie jego twarzy, np.
święty męczennik Étienne miał twarz anioła”37.
W końcu, zgodnie z tym, co przeżywał Ignacy w swych antycypujących
zmagania na arenie uniesieniach, męczeństwo jawiło się patrzącym na
nie jako liturgia Ciała i Krwi38. Szczególnie wyraźnie widać to w opisie
męczeństwa św. Polikarpa, który był zresztą adresatem jednego z listów
Ignacego, a więc w pewnym sensie powiernikiem jego duchowej nauki.
Z opisu dowiadujemy się więc, że Polikarp, związany i prowadzony na
miejsce straceń, „był niby piękny baranek, wybrany z wielkiego stada na
ofiarę, na całopalenie miłe Bogu”39. Gdy zaś złożono go na ołtarzu, jakim
był stos, wzniósł do nieba modlitwę zakończoną słowami używanymi przez
32
33
34
35
36
37
38
39

Męczennicy z Lyonu, w: Męczennicy, s. 233.
Męczeństwo św. Polikarpa 2, tłum. A. Świderkówna, w: Męczennicy, s. 190.
L. Bouyer, La spiritualite du Noveau Testament et des Peres, s. 242-246.
Męczeństwo św. Polikarpa 2, dz. cyt., s. 191.
Męczeństwo św. Polikarpa 12, dz. cyt., s. 196.
A. Grabar, Martyrium, Paris 1946, t. 2, s. 42.
Por. L. Bouyer, La spiritualite du Noveau Testament et des Peres, s. 250-254.
Męczeństwo św. Polikarpa 14, dz. cyt., s. 197
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pierwszych chrześcijan podczas sprawowania liturgii eucharystii: „Obym
został dziś przez Ciebie przyjęty jako ofiara tłusta i Tobie miła”40. Następnie,
gdy podpalono stos i płomienie objęły ciało biskupa, „ujrzano potrójne
cudowne zjawisko, w swej wielorakiej wymowie również wskazujące na
liturgiczny charakter tego wydarzenia. Ogień przybrał postać wydętego
wiatrem żagla, który ze wszystkich stron otoczył męczennika. Płonący stos
przybrał kształt statku z rozpostartymi żaglami, unoszącego męczennika
poza ziemię i przekazującego go w ręce Boga. Ale, jak mówi opowiadanie, nie
wyglądał on jak spalone ciało, lecz jak chleb wypiekany. Wreszcie – zamiast
odoru palącego się ciała – obecni przy tym poczuli rozkoszny zapach jakby
dymu kadzidlanego lub innych drogocennych wonności”41. Groza męki na
stosie została skandalicznie przeistoczona w blask, zapach i smak nowego
stworzenia.
Świadectwa opisujące męczeństwo pierwszych chrześcijan są paralelne,
zgodne z tym, co w swej mistyce męczeństwa przeżywał i przeczuwał Ignacy.
Jego listy zdają się być duchową, wewnętrzną relacją z ich męczeństwa. Skuci
kajdanami, zamknięci w lochach, wyrzucani na areny, przywiązani do stosów,
przybijani do krzyży, nie mieli wielu sposobności – poza krótką modlitwą
czy okrzykiem – by przekazać, a tym bardziej zapisać to, co w swym duchu
naprawdę doświadczali i co swym przemienionym wzrokiem widzieli. Mieli
jednak swego Ignacego, który to opisał i nam przekazał. Dzięki jego listom
poznajemy nie tylko jego, ale również ich mistykę, mistykę pierwszych
chrześcijan42.

***
Mistyka ukazana nam przez Ignacego to zatem dążenie do duchowej
i poznawczej jedności z Bogiem poprzez naśladowanie męczeństwa
Chrystusa, przez przylgnięcie do Niego na Krzyżu.
Skoro zaś u samych początków mistyki chrześcijańskiej stoi powtarzające
skandal Krzyża męczeństwo, to czy nie jest ono elementem niezbywalnym
40 Tamże, s. 198.
41 J. Ratzinger, Eucharystia i misja, w: Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, tłum. W. Szymona, Kraków
2005, s. 102.
42 Por. J. Boesse, La mystique du christianisme primitif, w: Encyclopedie des mystiques, sous la direction de M. M.
Davy, Paris 1977, s. 418-423; Ch-A. Bernard, Le Dieu des mystiques, t. 2, s. 11-31; Por. P-T. Camelot, Ignace d’Antioche,
kol. 1262-1263.
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wszelkiej, sięgającej swych źródeł chrześcijańskiej mistyki? Mistyka
prawdziwie chrześcijańska musi iść tą drogą, na której można spotkać
Chrystusa. Zwłaszcza Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.
Nie ma innej drogi ku Niemu, innego sposobu na jedność, tę prawdziwą,
najściślejszą, jak doświadczyć z Umiłowanym Jego agonii, Jego fiat w Ogrójcu,
Jego oddania ducha w ręce Ojca na krzyżu i przejścia z Nim na drugą stronę
skandalu.
Kolejne pokolenia starożytnych chrześcijan dobrze sobie z tego zdawały
sprawę, widziały więc w męczennikach chrześcijan doskonałych, sięgających
istoty wiary i dlatego dostępujących największych mistycznych łask. Klemens
będzie widział w męczennikach prawdziwych gnostyków zdolnych do
poznania głębi Boga; Orygenes chrześcijan, którzy przylgnęli do odwiecznego
Słowa tak mocno, jak Paweł Apostoł, i tak jak on zostali porwani do trzeciego
nieba; pustelnicy i mnisi będą się uważać za następców męczenników w ich
ogołoceniu i radykalnym wyborze tylko Jednego. I choć mistyka chrześcijańska
w ciągu wieków przyjmie różne oblicza, a pamięć o jej związku z męczeństwem
częściowo ulegnie zatarciu, to jako z istoty swej związana z misterium
Chrystusa będzie w ten czy inny sposób kontynuować mistyczną drogę
pierwszych męczenników, czyli wiązać się z uczestnictwem w Męce Boga.
„Gdy «ból świata» wnika w Boga, a właściwie przyjęty zostaje przez Boga,
to musi on również towarzyszyć mistyce Boga. Nie może – jak w mistyce
natury i mistyce własnego ja – być tylko przeżyciem przejściowym,
w którym osiągnąć można ostateczny spokój i harmonię. Od teologicznych
męczenników wczesnego Kościoła po stygmaty świętego Franciszka... płynie
prąd chrześcijańskiej mistyki cierpienia”43. █

43 J. Sudbrack, Mistyka, tłum. B. Białecki, Kraków 1996, s. 124.
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Aleksandra, Bogusława, Józefa

Nowy numer Frondy
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Понедельник

Drogi czytelniku!
Badania pokazują, że Fronda praktycznie nie dociera do miejscowości
poniżej 100tys. mieszkańców. Chcielibyśmy to zmienić.
Jeśli czytasz nas regularnie lub popierasz dzieło Frondy - być może
zechcesz nam pomóc. Z tą myślą stworzyliśmy ofertę prenumeraty,
w której oprócz Frondy dla Ciebie, wyślemy jeden numer kwartalnika
pod wskazany przez Ciebie adres - GRATIS!
Krok po kroku:
1) Wejdź na stronę www.wydawnictwofronda.pl, by zamówić
prenumeratę. Zamówienie możesz również złożyć przesyłając
dowód wpłaty (112zł 100zł za rok prenumeraty!) faksem
(022 877 37 34) lub mailowo (prenumerata@fronda.pl).
2) Podaj swoje dane adresowe oraz numer kwartalnika, od którego
mamy rozpocząć wysyłkę.
3) Wskaż osobę, której mamy wysłać dodatkowy egzeplarz
kwartalnika. Do zamówienia możesz dołączyć dedykację.

Numer konta Wydawnictwa:
76 1160 2202 0000 0000 3542 8686
Wydawnictwo Fronda Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 32
02-220 Warszawa
Pamiętaj o wpisaniu w dokument przelewu imienia i nazwiska (lub nazwy
firmy) wraz z dokładnym adresem.

ZOSTAŃ PRENUMERATOREM I KORZYSTAJ Z PRZYWILEJÓW! WIĘCEJ NA:

http://wydawnictwofronda.pl
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Największy sekret ludzkości - Jezus Chrystus
Blogowisko
Autor Autorski
Eksperyment

RUDZIA:
Śmierć w białych rękawiczkach
10 października 2010
Ktoś z mojej bliskiej rodziny, lat 80, trafił
do szpitala z krwotokiem. Lekarze ledwie go
zatamowali. Wreszcie lekarka spytała:
– Proszę wymienić leki, jakie pani bierze.
– ... i Acard.
– A kto przepisał Acard?
– Wszyscy mówią, że to dobre. Na
rozrzedzenie krwi.
– A miała pani kiedyś zawał?
– Skąd. No, ale wszyscy biorą.
Rozejrzałam się wokół i faktycznie, o ile młodzież
szprycuje się dopalaczami, to emeryci biorą
parafarmaceutyki. Dużo i całymi latami. Zwykle biorą
– „coś na serce”, bo pomaga; coś na oczy – nie patrząc,
że tam są duże ilości witaminy A, która w nadmiarze
jest toksyczna – oraz inne leki „na...” – na nerki,
na kości, na osteoporozę.
Pomyślałam – oto siła reklamy. Emerytka,
która spędza pół dnia przed telewizorem,
jest szczególnie narażona na kłamstwo, jakie
sączy się z reklam. Goździkowa zawsze ma
etopirynę! Nikt nie pyta, czy Goździkowa

nie jest od niej uzależniona. „Masz problemy
z nerkami? Proszę bardzo, weź to, bo to pomoże”.
Może nie będziesz musiała stać w kilometrowych
kolejkach w przychodni? Masz chore serce?
Proszę – oto środek numer dwa, kolejna dawka
chemii. Oczywiście, „skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą...”.
Ale, w sumie, po co się konsultować, skoro
lek jest bez recepty? Na receptę lekarz wypisze inny
specyfik. Zresztą konsultacja w aptece sprowadza się
do pytania, czy jest coś tańszego, co działa tak samo.
Dużą zaletą parafarmaceutyków jest to, że są
niedrogie. O ile jednak w „pojedynkę” pomagają
i przynoszą ulgę, to w połączeniu ze zwykłymi lekami,
czy przyjmowane w nadmiarze, mogą szkodzić.

Tagi:
dopalacze,
moher,
lumpenploretaryat,
opinioTFUrcza
prasa,
stosunki

Tymczasem oblicza się, że wpływy
ze sprzedaży parafarmaceutyków w Polsce sięgają
prawie 5 mld złotych rocznie i ta cyfra stale rośnie.
Po co o tym piszę? Chyba po to, żebyście od czasu do
czasu skontrolowali, co – całymi latami – bierze wasza
mama, babcia, może sąsiadka? Myślę, że będziecie
mocno zaskoczeni.

Kilka dni temu w Kanadzie jakiś nastolatek dostał ataku
epilepsji po wypiciu dwóch puszek napojów energetyzujących.
Zdarzało się, że dziewczyny dostawały nagle ataku serca. Firma
broni się, mówiąc, że na puszce jest wyraźnie napisane, iż jest to
napój dla dorosłych. Ale przecież pije go głównie młodzież.

zanie:
Jest proste rozwią
anie!
ym
rz
st
w
brać coś na
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No cóż, kasa płynie wielkim strumieniem. Trucizna
sprzedaje się świetnie. Lekarze alarmują, że małe dzieci
wyglądają ładnie, są zadbane, ale jednocześnie są coraz
słabsze. Rak zbiera potężne żniwo. Trujemy się już
wszystkim – jedzeniem, piciem, białym cukrem, wodą, a żeby
przeciwdziałać dolegliwościom, bierzemy „dobre” leki.
Jakaś diabelska maszyna została puszczona w ruch.
Nam pozostaje tylko się bronić – modlitwą i bardzo
zdrowym rozsądkiem.

MIRA COST:
Babcia nie nosi moherowego beretu
21 października 2010

Moja Babcia nie nosi moherowego beretu, najczęściej
chodzi w chustce. Takiej w kwiatki, którą zawiązuje się
pod szyją. Ostatnio opowiadała mi o swoim życiu. Miała
17 lat, kiedy wyszła za mąż, nie z wielkiej miłości. Była
wojna. Okupanci zabierali panny i kawalerów na roboty.
Kiedy żołnierze przyjeżdżali do wsi, młodzi uciekali
w zboże. Nie wszystkim udawało się w porę ukryć.
Zdziwiło mnie, gdy z pełną szczerością powiedziała, że
wyszła za mojego dziadka 31-letniego starego kawalera,
bo mężatek nie zabierali do Niemiec. Z dumą mówiła
jednak o tym, że oświadczył się akurat jej.

Blogowisko

Po wojnie zamieszkali w Krakowie w wynajętym
mieszkaniu, urodziła się im pierwsza córka Marysia,
niedługo potem dostali mieszkanie zakładowe w bloku,
wówczas szczyt marzeń. Kiedy jednak rodzina Babci
wyjechała do Zagłębia, i oni we trójkę ruszyli za nimi.
Zamieszkali w ciemnym mieszkanku w czynszowej
kamienicy, ale byli razem z całą rodziną, to było
dla nich ważniejsze. Ukochana córeczka mojego
dziadka umarła, mając zaledwie 6 lat, pamiętam, jak
chodziliśmy do niej na cmentarz świecić kolorowe
kręcone świeczki. Babcia urodziła później jeszcze
piątkę dzieci. Wychowywała je i pracowała ciężko do
emerytury na kopalni, nieraz na dwie dniówki, żeby
w domu niczego nie zabrakło. Tak, kobiety też pracowały
na kopalni, na sortowni przebierały węgiel, który sunął
po taśmie. Słowo „partyjny” wymawiało się w domu
moich dziadków w sposób trudny do opisania. Zawsze
z dezaprobatą i prawie niezauważalnym gestem zadarcia
głowy, który wyrażał jednocześnie wyższość, z którą ci
ludzie się nosili i jakąś zadumę nad ich losem. Partyjni
dostawali w pierwszej kolejności ładne mieszkania,
mieli lepszą pracę i jeździli na wczasy, ale oficjalnie
chodzić do Kościoła nie mogli. To była za wysoka cena
dla kobiety, która żadnej Mszy niedzielnej nie opuściła.
Dzisiaj moja Babcia ma 85 lat, pochowała jeszcze męża
i dwóch synów. Po wylewie najbardziej martwiła się
tym, że nie będzie mogła chodzić codziennie do Kościoła
na Mszę. Kiedy odwiedziłam ją w szpitalu, powiedziała
w zamyśleniu, ale z wielkim spokojem i wdzięcznością:
„Teraz trzeba Bogu oddać”.
Czapki z głów, szczególnie
młodzi, wykształceni
i rozpieszczeni.
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RENE:
Idą barbarzyńcy... a może to tylko
bulgot lumpenproletariatu?
26 października 2010
Cywilizacja i ugruntowany system polityczny powoduje,
że tzw. przeciętny obywatel cechuje się pewnym polorem nie
pozwalającym mu na zachowania ekstremalne, a jeśli takowe by
chciał okazać, to nacisk społeczeństwa nie pozwoli na to.
Może (a nawet na pewno) idealizuję, lecz
w cywilizowanych społeczeństwach okazywanie
nienawiści politycznej do człowieka, a nie – ewentualnie
– do jego zachowań czy poglądów, stanowi margines –
dość łatwy do opanowania i rozszyfrowania. Traktowany
jako ekstremum godne pogardy.
Natomiast społeczeństwa barbarzyńskie lub
te, w których wybija smród lumpenproletariatu,
koncentrują swoją nienawiść na przeciwniku. Nie
na jego zachowaniach, działaniach czy poglądach.
Na człowieku. To człowieka trzeba zgnoić, zdeptać,
zniszczyć. Istotne jest to, by zniszczyć człowieka.
Barbarzyńca czy lumpenproletariusz pochwyci
każdą, nawet najbardziej paranoiczną tezę, plotkę
czy opinię i będzie ją powtarzał z przekonaniem
kabotyna, o ile poniża czy oczernia ona przeciwnika
politycznego. Bo przeciwnika politycznego należy
zatłuc, zgnoić, zdeptać.
Blogowisko

Waham się, czy lepszym określeniem jest barbarzyństwo czy
lumpenproletariat. Dla wychowanych na Conanie, barbarzyńca,
przy całym swym prostactwie, jest w jakiś sposób szlachetny.
Lumpenproletariusz już nie. A erupcję lumpenproletariatu
mieliśmy w barbarzyńskiej w sumie Rosji (europejski
polor był jednak dość powierzchowny) w czasie rewolucji
czy w Niemczech doby Hitlera. Może faktycznie lepszym
określeniem jest erupcja mentalności lumpenproletariackiej?
Obserwujemy to w dzisiejszej Polsce. Zadziwiającą
erupcję tej mentalności. Odrobinę stonowaną u polityków czy
dziennikarzy (choć ci sobie więcej pozwalają) po blogerów
czy forumowiczów. Nie ma takiej bzdury czy głupoty, jakiej
nie pochwycą i nie będą eksploatować, jeśli pozwoli ona
zgnoić przeciwników. Podkreślam – nie ich poglądy. Ich – jako
osoby ludzkie.

Zastanawiam się tylko czasem, czy oni w to, co
powtarzają, wierzą, czy z premedytacją kłamią. Przyjąć,
że można być aż tak głupim? Wprawdzie jedna rzecz jest
nieskończona – ludzka głupota – ale czy aż tak?
Przykłady każdy może znaleźć sam.
Ale pytanie podstawowe jest takie:
Czy mamy milczeć i udawać, że tej inwazji
lumpenproletariatu czy barbarzyństwa nie zauważamy?
Czy nie mamy obowiązku głupotę, cynizm czy
szalbierstwo nazwać otwartym tekstem?
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Jakże wielu z nas milczy z uśmiechem
zażenowania, że musi przebywać koło takich
miazmatów, podczas gdy ich autorki/rzy bez
skrupułów je wylewają z siebie, licząc na naszą
tolerancję i kulturę osobistą nie pozwalającą źle
mówić w towarzystwie o drugim człowieku.
Czy X, Y lub Z nie należy nazwać
po prostu po imieniu?
By nie spełniło się powiedzenie, że
historia jest nauczycielką życia, która
nigdy, nikogo i niczego nie nauczyła.

JSK:
Wysoka samoocena
22 października 2010

Niedawno usłyszałem pytanie: Jakim prawem
ksiądz wp...ala się do mojego życia? 25-letnia kobieta,
po studiach, komutowała fakt, że ksiądz w trakcie
spowiedzi ją o coś zapytał. „Kościół niech sobie robi,
co chce, ale mi nikt nie będzie mówił, jak mam żyć”.
26-letni facet, też po studiach, tłumaczył mi, dlaczego
nie lubi „Czarnych”. Pani poseł obrusza się, że jakiś
biskup pozwolił sobie powiedzieć, że katolik ma
obowiązek postępować zgodnie z nauką Kościoła, bo
w przeciwnym wypadku grzeszy i nie ma prawa do
Komunii św.
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Mogę jeszcze długo cytować. Mam sporo
kolegów i koleżanek, znajomych, kieruję się
zasadą z piosenki Kaczmarskiego: „Mówię
niewiele, chętnie słucham”.
Moja żona, nauczyciel nauczania początkowego, przy
każdym zebraniu rodziców ma zgryz, bo ma wystawić
ocenę opisową o uczniu, ale tak, aby, broń Boże, nie
spowodować zachwiania wysokiej samooceny. Na początku
przybierało to formy kuriozum (zgodnie z zaleceniami
ministerstwa), bo jeżeli uczeń klasy 3 nie umiał tabliczki
mnożenia w zakresie 100 (takie było wymaganie), to
w ocenie pisało się: zna tabliczkę mnożenia w zakresie
10. Kiedyś gdy zobaczyłem taki zapis, zapytałem, czy
przypadkiem nie powinien uczeń umieć trochę więcej
– usłyszałem, że tak, ale taka krytyka to może obniżyć
samoocenę i zniechęcić do nauki. Brnąłem dalej: ale ja
nie znam wymagań programowych i jak przeczytam, że
umie do 10, to może tyle powinien umieć? Żona w takim
wypadku pisze teraz, że uczeń jest wspaniały, zna do
10, ale musi trochę popracować, bo powinien znać do
100. Niedawno taka kartka wpadła w ręce któremuś
z „pedagogów” i żonie próbowano tłumaczyć, że jest zbyt
ostra wobec dzieci. Podobnie odbywa się to na kolejnych
etapach edukacji, gdzie pozwala się uczniowi przejść do
następnej klasy z oceną niedostateczną. Cały czas uczy się
go, że wszystko jest względne (tak, ale...).
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Nie lubię słowa autorytet, zbyt mi się kojarzy z Gadułą Wyrodną,
jednak coś takiego musi funkcjonować. W zakładzie pracy jest szef,
który ma prawo wydawać polecenia podwładnemu, w życiu: jest
ksiądz, który ma prawo, ba, obowiązek zapytać o pewne sprawy,
których nie rozumie w spowiedzi, jest ksiądz, który ma prawo, ba,
obowiązek powiedzieć prostym językiem, że upokarzanie żony,
jazda po jednym „tylko” piwie to grzech. Jest w końcu biskup, który
ma prawo, ba, obowiązek powiedzieć politykowi: jeżeli chcesz iść
do Komunii św., to nie możesz jawnie łamać Katechizmu KK czy
prawa kanonicznego. Dla mnie są prawa i są obowiązki, są kodeksy.
Często na forum obserwuję, że argument „tak mówi prawo” nie ma
żadnego znaczenia. Bo kryteria zawsze można nagiąć, jeżeli mi się
nie podobają, to mogę je odrzucić. Wszak ja jestem najmądrzejszy,
najlepszy, najlepiej się znam. Tak podpowiada mi moja samoocena,
nad której wysokością pracuje dzielnie i wytrwale nasza (i nie tylko
nasza) oświata.

GNIDADWORSKA:
List otwarty
27 października 2010
„Nie zdarzyło się w żadnym cywilizowanym kraju
europejskim, aby w XXI, a może i XX wieku gdzieś
sferę publiczną dotknęła ekskomunika.
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To jest instytucja trochę z innej epoki, i wydaje mi się, że
nic takiego nie będzie miało miejsca, bo byłoby to fatalne
dla relacji Kościół – państwo, demokracja – państwo
i demokracja – Kościół”.
Bronisław Komorowski – Prezydent RP
List otwarty do Parlamentarzystów RP, niektórych
Biskupów polskich, a zwłaszcza do Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego
„Słuchajcie więc, królowie, i zrozumiejcie, nauczcie się,
sędziowie ziemskich rubieży! Nakłońcie ucha, wy, co nad
wieloma panujecie i chlubicie się mnogością narodów,
bo od Pana otrzymaliście władzę, od Najwyższego
panowanie: On zbada uczynki wasze i zamysły wasze
rozsądzi. Będąc bowiem sługami Jego królestwa, nie
sądziliście uczciwie aniście prawa nie przestrzegali,
aniście poszli za wolą Boga, przeto groźnie i rychło natrze
On na was, będzie bowiem sąd surowy nad panującymi.
Najmniejszy znajdzie litościwe przebaczenie, ale mocnych
czeka mocna kara. Władca wszechrzeczy nie ulęknie się
osoby ani nie będzie zważał na wielkość. On bowiem
stworzył małego i wielkiego i jednakowo o wszystkich się
troszczy, ale możnym grozi surowe badanie”.
W imieniu Boga, z poważaniem –
Autor Księgi Mądrości
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JAŁOWICZOR:
Zadowoleni ze stosunków
29 października 2010

Wizytacja ministra Ławrowa w Polsce upłynęła pod
znakiem stosunków.
(Piszę „wizytacja”, bo tak to określił TVN24.pl, a TVN
chyba wie, co mówi. Jak ktoś nie wierzy: http://www.tvn24.
pl/1,1679906,druk.html).
A jeśli chodzi o stosunki, jest coraz lepiej. Zadowolony
jest zarówno Ławrow, jak i reprezentanci władzy
lokalnej. Spotkanie z szefem tubylczego MSZ odbyło się
w Pałacu na Wodzie, co podkreśliło ciągłość przyjaznych
relacji polsko-rosyjskich od czasów stanisławowskich.
Cztery osoby zasłużone w dziedzinie poprawy stosunków dostały
nagrody. Za robotę „co się zowie pionierską”, jak to ujął Radosław
Sikorski. Do nagród powinni jeszcze dostać karnet na wyjazd do
obozu młodzieżowego Artek na Krymie. I obrazek Pawki Morozowa
do powieszenia w miejscu pozostałym po zdjęciu krzyża.

„Uuuu... ko... chany kraj,
Cywilizowany kraj...”.

I dalej na t
ę
nutę...!
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– Chciałabym podziękować, zwłaszcza panu
ministrowi Ławrowowi. I powiedzieć mu, że
go kocham. (...) Pan minister jest tak pięknym
mężczyzną, że musiałam to powiedzieć – dziękowała
za medal aktorka Barbara Brylska.
W Rosji studentki, które kochają władzę, mogą się
zademonstrować w kalendarzu. Brylska się tam nie załapie,
bo cyfra hamuje, więc pozostają jej ustne deklaracje. Ale
przynajmniej pokazała, że się ceni. Małolacie z galerii
wystarczy kupić dżinsy. Brylskiej trzeba dać medal.

JUPALEE:
Przychodzi baba do ginekologa...
29 października 2010
Przychodzi baba do ginekologa i mówi:
– Poproszę pigułki antykoncepcyjne, najlepiej takie,
które sprawią, że schudnę i powiększą mi się piersi. Acha,
i nie mogą być zbyt drogie, bo mam 16 lat, nie zarabiam, do
dyspozycji mam tylko kieszonkowe...

Śmieszne? Może i byłoby śmieszne, gdyby to
był żart. Ale nie jest. Na jednym forum znalazłam
taką właśnie wypowiedź – dziewczyna (16 l.)
pyta o opinię innych użytkowniczek pigułek, jak
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się czuły po przepisanych jej przez ginekologa pigułkach.
Bo ona to by chciała, żeby troszeczkę jeszcze dzięki tym
pigułkom schudła, i żeby biust jej się powiększył. No,
i żeby nie były za drogie, bo ona ma dopiero 16 lat i nie
pracuje... Nota bene zapisane jej przez ginekologa pigułki
to Yasminelle – te same, o których właśnie na frondzie
pisano (bo przecież nie w mainstremowych mediach),
że kilka dziewczyn zmarło po ich zażyciu, innych kilka
zostało sparaliżowanych, no i generalnie w USA ponad sto
pozwów oskarżających Bayera wpłynęło do sądów.

BONAWENTURA:
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Pytajnik i manipulacja
31 października 2010

Internetowe wydanie „Newsweeka” w sobotę za
wiadomość dnia uznało gorszący fakt molestowania
seksualnego w Ministerstwie Sprawiedliwości w czasie kiedy
rządził nim Z. Ziobro. Tekst ma prosty tytuł: „Molestowanie
w Ministerstwie Ziobry”... W tym miejscu muszę przeprosić
autora, redaktora Pawła Szaniawskiego, bo cytując tytuł,
zapomniałem o pytajniku. To niewątpliwie straszne nadużycie
z mojej strony, za które jest mi wstyd. Przecież autor
niczego nie twierdził, tylko pytał. Nie wiem tylko czy panu
Szaniawskiemu jest również wstyd za tak nierzetelny i celowo
mylący czytelników tekst. Przypuszczam, że zadowolony
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z siebie rechoce na myśl o tym jak „subtelnie” dołożył jednemu
z „pisiorów”. Czy tekst ten faktycznie miał na celu poinformowanie
opinii publicznej o gorszącym przypadku przesyłania sobie przez
pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości sprośnych treści? Raczej
nie. Cóż w tym niezwykłego? Jak napisałem, to zdarzenie gorszące,
które nie powinno mieć miejsca w żadnych państwowym urzędzie.
Jednak wiele osób nie uważa, aby tego typu „żarty” były czymś
szkodliwym. Przypuszczam, że nawet w redakcji „Newsweeka”
mogą znajdować się osoby, zwykle są to tzw. „dusze towarzystwa”,
które sypiąc kawałami przy porannej kawie, opowiadają także te
sprośne, z seksualnym kontekstem. Jak się uprzeć to także jest
molestowanie. Artykuł nie odnosi się jednak do tej kwestii i nie
po to został napisany. Chodziło o wyeksponowanie, że tego typu
„zgorszenie” miało miejsce tuż pod ręka Z. Ziobry. Czytając sam tytuł,
a wielu tylko tyle widzi, przeglądając internetowe portale, można
odnieść wrażenie, że to sam Ziobro molestował podwładnego. Dla
pewności, że takie wrażenie odniesie nawet pobieżny przeglądacz
Internetu, tekst okraszono zdjęciem Zbigniewa Ziobry. Wiadomo,
obraz wart jest 1000 słów. Jutro a może nawet już w chwili, gdy
piszę te słowa, ów tekst zniknie z eksponowanych miejsc na stronach
z wiadomościami. Jednak autor uzyskał tyle, że gdy wpisać
w przeglądarkę internetową słowo „molestowanie” to w wynikach
wyszukiwania zostanie ono skojarzone z nazwiskiem pana Ziobry.
Jeśli to nie jest manipulacja, to co nią jest? Przy okazji takich tekstów,
cały czas rodzi się pytanie, czy dziennikarze pisząc takie rzeczy, robią
to spontanicznie, kierowani osobistymi urazami do PiS-u, czy też ktoś
w sposób przemyślany inspiruje i koordynuje takie teksty? To pytanie
pachnie spiskową teorią dziejów, co już samo w sobie kompromituje
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pytającego, przynajmniej w oczach „młodych, wykształconych,
z dużych miast”. Omawiany przeze mnie tekst pokazuje, że
jednostronność mediów jest już tak daleko posunięta, że nie
zadawala się tylko eksponowaniem wszelkich „wpadek” pisowców,
ale przy ich braku posuwa się do manipulacji faktami, tak aby
wyglądało, że oni znów coś nabroili. Gdzie w tym wszystkim
pytajnik? On pozwala bezkarnie napisać co się tylko chce. Przecież
autor niczego nie twierdzi, tylko stawia pytania.

Na przykładzie tego, w sumie nie zasługującego aż na tyle
uwagi tekstu, można dojść do wniosku, że demokracja
w Polsce jest faktycznie zagrożona. Jednak nie działaniami
przypisywanymi w mediach Jarosławowi Kaczyńskiemu i PiS-owi,
lecz przez brak obiektywnych i niezależnych mediów. Zadaniem
dziennikarzy jest patrzenie rządzącym na ręce i relacjonowanie
tego, co tam zobaczą, opinii publicznej czyli nam, zwykłym
zjadaczom chleba. Co jednak w przypadku, gdy dziennikarz nie
relacjonuje faktów, tylko ich własną interpretację, nie informując
jednak odbiorcy, że to nie jest relacja tylko komentarz? Przy
tym większość środowiska dziennikarskiego nawet nie stara
się ukrywać, że faworyzuje jedną ze stron politycznego sporu.
Jak w takich warunkach, jako wyborcy, mamy ocenić działania
polityków i odpowiedzialnie zagłosować? Nie mamy na to szans.
Być może właśnie dlatego więcej niż połowa uprawnionych nie
głosuje.
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Polska
wśród kanibali
STANISŁAW ŻARYN
Polska wśród kanibali
Autor Autorski

Władimir Putin przybył do Polski na obchody wybuchu II wojny światowej
z konkretną ofertą. Sformułował wtedy propozycję współpracy między
Berlinem a Moskwą i tworzenia nowej wielkiej Europy. Moskwa i Unia
Europejska miałyby stworzyć w koncepcji strategów Kremla formalny,
strategiczny związek oparty na gospodarce (pisał o tym doradca
Putina Siergiej Karaganow). Propozycja Putina spotkała się z dużym
zainteresowaniem, głównie w Europie Zachodniej.

Polska polityka zagraniczna, rozumiana jako zdolność do realizowania
interesów państwa w kontaktach z innymi krajami, znajduje się obecnie
w najtrudniejszej sytuacji od lat. Uwarunkowania międzynarodowe wymagają
od władz bardzo dużego wyczucia, umiejętności i kalkulacji, by zachować
przynajmniej obecną pozycję naszego kraju. Globalna scena polityczna
znajduje się w fazie reformułowania. Podobnie jak ruchy tektoniczne ziemi,
proces ten może pogrążyć Polskę lub wynieść ją na wyżyny. Nie wszystko
jednak zależy w tej grze od nas.
Zmiany na globalnej scenie politycznej, choć uderzają również w nas, od
nas się nie zaczęły. Polska stała się jedną z ofiar obrania nowego politycznego
kursu i osłabienia prestiżu Stanów Zjednoczonych. Rozpoczęty w 2007
roku kryzys ekonomiczny stał się podstawą do zmiany sposobu myślenia
Amerykanów. Sprawił, że USA, będące dotąd strażnikiem światowego
ładu, zajęły się w większym stopniu sobą. Przez kłopoty finansowe oraz
zmianę władzy Ameryka zaczęła się wycofywać z ofensywnej polityki
supermocarstwa i powoli przechodzić do strategii bliższej brytyjskiemu
izolacjonizmowi. Choć pierwsze jaskółki wieszczące zmianę w Waszyngtonie
pojawiały się już wcześniej, to jednak pierwszym groźnym symptomem
redefinicji podejścia do globalnej polityki była wojna rosyjsko-gruzińska
w 2008 roku.
Stany Zjednoczone w żaden sposób nie wspomogły wówczas swojego
bliskiego sojusznika, z którym wspólnie walczyły w Iraku. Dodatkowo nie
wzięły w obronę własnych żołnierzy, którzy stali się zakładnikami Rosjan.
Reakcja Waszyngtonu na zajęcie amerykańskiego sprzętu i zatrzymanie
wojskowych była spóźniona i niezbyt stanowcza. Wojna w Gruzji mogła
zaniepokoić m.in. Polskę. Jako formalny sojusznik NATO oczywiście jest ona
lepiej chroniona niż Gruzja, jednak wydarzenia z 2008 roku pokazywały jasno,
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że prowadzona przez Warszawę polityka zabezpieczania kraju poprzez silny
sojusz ze Stanami Zjednoczonymi nie zawsze musi być skuteczna. Zajęcie
Abchazji i Osetii Południowej osłabiło prestiż USA na arenie międzynarodowej.
Również pojawiające się kłopoty z misją w Afganistanie sprawiały, że Stany
były postrzegane jako coraz gorszy gwarant ładu i pokoju.

„Reset” w stosunkach z Rosją
Po zmianie władzy w Białym Domu Waszyngton na dobre obrał nowy kurs
w polityce zagranicznej. Barack Obama przedefiniował priorytety swojego
poprzednika. Najważniejszą zmianą dla Polski była rewizja stanowiska wobec
Rosji. George W. Bush był do niej nastawiony sceptycznie. Rozwiązywać
problemy na świecie administracja republikańska wolała bez udziału Moskwy.
Nie chciała więc w żaden sposób włączać Kremla w misje w Afganistanie
czy Iraku oraz w rozwiązanie problemów z Iranem. Waszyngton poszukiwał
innych sojuszników. Jednym z nich stała się Polska, która od lat 90. związała
się militarnie z USA.
Europa Środkowa zajmowała w polityce Busha dość ważną pozycję.
To nasz region był kluczowy dla projektu tarczy antyrakietowej, to my
byliśmy najważniejszym partnerem USA w Europie Środkowej, to my
dowodziliśmy wojskami krajów sąsiednich podczas interwencji zagranicznych
w Iraku i Afganistanie. Prestiżowe miejsce w amerykańskiej polityce
zagranicznej wiązało się również z zyskami. Dzięki misjom nasze wojsko
zostało zmodernizowane, armia polska uczyła się działania w warunkach
bojowych, a nasi żołnierze poznawali najnowsze technologie stosowane
przez Amerykanów. Byliśmy nieformalnym liderem w kontaktach z krajami
sąsiednimi.
Zmiana amerykańskiej taktyki odcisnęła się głęboko na pozycji Europy
Środkowej. Barack Obama dawał wielokrotnie do zrozumienia, że bardziej
niż na wzmacnianiu pozycji naszego regionu zależy mu na pozyskaniu do
współpracy Moskwy. Waszyngton chce włączyć Kreml do współdziałania
zarówno w kwestii rozwiązania problemów z misją w Afganistanie, jak
i kłopotów z irańskim programem atomowym (czego bez Rosji może się nie
udać zrobić w sposób pokojowy). Sytuacja w tych krajach staje się obecnie
kluczową sprawą dla amerykańskiej polityki.
Oba te projekty polityczne stały się podstawą do zmiany statusu Rosji
na świecie. Do tej pory bowiem Zachód traktował Rosję w kwestiach
Polska wśród kanibali

bezpieczeństwa świata z dużą rezerwą. Wciąż silny terror polityczny
panujący za rządów Putina i Miedwiediewa, przypadki zabójstw i procesów
politycznych kazały cywilizacji zachodniej patrzeć z dużym dystansem
na możliwość zapewniania pokoju w porozumieniu z Rosją. Jednak nowe
podejście Waszyngtonu do Moskwy zmieniło ten sposób patrzenia na reżim
rosyjski. Stany Zjednoczone włączyły się w kampanię cywilizowania Rosji.
Robią to jednak, nie wymuszając na Moskwie zmian, lecz zapraszając ją do
coraz szerszej współpracy, m.in. w dziedzinie bezpieczeństwa globalnego.
Zaowocowało to nie tylko zaproszeniem Kremla do wspólnego rozwiązania
problemów w Azji Środkowej, ale skutkuje również naciskami na państwa
członkowskie NATO, by wyraziły zgodę na bliską współpracę z Rosją (czego
symbolem jest zaproszenie na szczyt NATO prezydenta Miedwiediewa)
oraz na jej uczestniczenie w projekcie światowej tarczy antyrakietowej
(po wycofaniu tego projektu z Europy Środkowej). Jest to niebezpiecznym
symptomem, zwłaszcza że Sojusz Północnoatlantycki wciąż nie opracował
np. planów obrony krajów naszej części kontynentu. Pokazuje to, że USA
nadające ton Sojuszowi przedkładają stosunki z Moskwą nad bezpieczeństwo
środkowoeuropejskich członków NATO. Administracja Obamy chciałaby
również, by Rosja pomogła w stabilizacji gospodarczej globu. USA lobbują
więc za jej wejściem do Światowej Organizacji Handlu.

Imperium kontratakuje
W polityce USA po 2009 roku Europa Środkowa stała się regionem
trzecioplanowym. Straciła tym samym wszelkie korzyści płynące dotąd
z silnego sojuszu ze Stanami. Co więcej, ocieplenie na linii Kreml – Biały
Dom spowodowało, że Rosja stała się w globalnej polityce równoprawnym
graczem, który uzyskał w naszym regionie zupełną swobodę działania. Rosja
natychmiast skorzystała z tego „zwolnienia się” miejsca w Europie Środkowej
i rozpoczęła nowy rozdział w swej neoimperialnej polityce, co jest szczególnie
widoczne na terenach postsowieckich.
Wzmocnienie pozycji Rosji w naszym regionie nastąpiło bardzo szybko,
m.in. dzięki zmianom politycznym w krajach Europy Środkowej. W tym
kontekście należy wymienić przejęcie pełni władzy przez Platformę
Obywatelską w Polsce oraz zmianę na stanowisku prezydenta Ukrainy.
Zarówno rząd Donalda Tuska, jak i Kijów pod rządami Wiktora Janukowycza,
choć oczywiście w różnym stopniu, patrzą przyjaźniejszym okiem na
Moskwę niż ich poprzednicy. Już pierwsze tygodnie prezydentury lidera Partii
Regionów pokazały, że Ukraina będzie krajem bardzo prorosyjskim, który na
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dobre powróci w rosyjską orbitę wpływów (świadczy o tym m.in. podpisanie
umowy gazowej wzmacniającej dominację Gazpromu na Ukrainie, zgoda na
stacjonowanie rosyjskich wojsk na Krymie oraz na działania kontrwywiadu
rosyjskiego w tym kraju). W Polsce początkowo zmiany nie były tak głębokie,
gdyż prorosyjską politykę rządu równoważył w pewnym stopniu prezydent
Lech Kaczyński. Jednak po jego śmierci w katastrofie smoleńskiej Polska
weszła w orbitę działalności moskiewskich decydentów. Oddanie śledztwa
w sprawie tragedii w Smoleńsku jest tego dobitnym świadectwem.

Powiązany z Kremlem kapitał zamierza
kupić od polskiego Orlenu rafinerię naftową
w Możejkach.
Polska wśród kanibali

Rosja w ostatnich latach wróciła do swojej polityki z czasów ZSRS
i nie ukrywa swych mocarstwowych zapędów. Daje temu wyraz na wiele
sposobów. Dzięki politycznym i militarnym sojuszom oraz energetyce chce
zapewnić sobie dominację w Azji oraz w Europie. O planach podboju Kaukazu
prezydent Dmitrij Miedwiediew mówił w Armenii w czasie podpisywania
umowy przedłużającej stacjonowanie wojsk rosyjskich w tym kraju. Moskwa
dzięki obecności w Gruzji i Armenii kontroluje bardzo ważny dla Europy
region. Jest on kluczowym terenem przy budowie ewentualnego gazociągu
znad Morza Kaspijskiego. Wpływy Rosji mogą uniemożliwić powstanie
rurociągu, który miał być dla Europy szansą na pozyskanie surowca
z nierosyjskich źródeł.
Energetyka, głównie za sprawą Moskwy, jest obecnie bardzo silnym
narzędziem walki politycznej. Surowce są największym kapitałem, jaki
posiada Rosja. Kreml umiejętnie je wykorzystuje. W ostatnich latach dzięki
podpisaniu nowych umów na eksport ropy i budowie sieci gazociągów,
m.in. w Chinach, Rosja próbuje wzmocnić swoją pozycję w Azji. W sposób
widoczny chce stać się prawdziwym światowym gigantem w eksporcie
surowców energetycznych.
Duża część państw, w tym Polska, nie zauważa, że zmonopolizowanie
polityki surowcowej przez Rosję wiąże się z wielkim ryzykiem. Moskwa
traktuje bowiem energetykę jako jeden ze sposobów wywierania nacisku na
niewygodnych partnerów, co udowodniły konflikty gazowe z Ukrainą czy
Białorusią. Silny udział importu rosyjskiej energii może więc doprowadzić do
uzależnienia kraju od Kremla i wzmocnić czułość władz na rosyjskie naciski.
Polski rząd zdaje się jednak tego nie zauważać – przez miesiące forsował on
bardzo niekorzystne dla naszych interesów zapisy nowej umowy gazowej,
które zmieniono ostatecznie na żądanie Komisji Europejskiej.
Rząd Donalda Tuska nie zważa na to, że Rosja w sposób niebezpieczny
umacnia swoją pozycję w regionie. Do tej pory nie wycofała się z zapowiedzi
umieszczenia rakiet Iskander w obwodzie kaliningradzkim, a nawet
wzmacnia oddziały stacjonujące w tej części kraju. Rakiety te miały być
odpowiedzią na budowę tarczy antyrakietowej. USA z tarczy się jednak
wycofała, a Rosja ze swych zapowiedzi – nie. Podobnie jak z projektu budowy
elektrowni atomowej tuż przy granicy z Polską. Ta inicjatywa miała być z kolei
odpowiedzią na budowę polskiej siłowni. Rząd Tuska już kilka razy zmieniał
harmonogram tej budowy, ale co Moskwa planuje w tej sprawie – do końca
nie wiadomo. Wiadomo jednak, że powiązany z Kremlem kapitał zamierza
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kupić od polskiego Orlenu rafinerię naftową w Możejkach. To pokazuje jasno,
że Rosja prowadzi energetyczną ekspansję na naszym terenie.
Kreml osacza nasz region, również korzystając z narzędzi czysto
politycznych. W republikach nadbałtyckich Moskwa zyskuje wpływy
dzięki coraz silniejszej pozycji mniejszości narodowych w tych krajach.
Na Łotwie Rosjanie stali się drugą siłą polityczną po ostatnich wyborach
parlamentarnych. Sytuacja ta może prowadzić do sterowania przez Kreml
sytuacją wewnętrzną kraju i zostać wykorzystana do akcji „pomocy”
Rosjanom oraz ingerencji na Łotwie. To natomiast spowoduje obniżenie
poziomu bezpieczeństwa całego regionu. Polskę powinno więc to niepokoić.
Podobnie niepokojąca powinna być dla nas oferta dla Niemiec, z którą
Władimir Putin przybył do Polski na obchody wybuchu II wojny światowej.
Sformułował wtedy propozycję współpracy między Berlinem a Moskwą
i tworzenia nowej wielkiej Europy. Moskwa i Unia Europejska miałyby
stworzyć w koncepcji strategów Kremla formalny, strategiczny związek
oparty na gospodarce (pisał o tym doradca Putina Siergiej Karaganow). Dla
Europy ma to być jedyna szansa na wzmocnienie swojej globalnej pozycji,
a dla Rosji ratunek przed zdominowaniem przez Chiny. Propozycja Putina
spotkała się z dużym zainteresowaniem, głównie w Europie Zachodniej.
Porozumienie niemiecko-rosyjskie staje się zresztą na naszych oczach
faktem, a to dzięki energetyce. Wspólnym wysiłkiem tych państw na
dnie Bałtyku powstaje Gazociąg Północny, łączący kraje założycielskie
„nowej wielkiej Europy”. Projekt ten realizowany jest mimo ekonomicznej
nieopłacalności, co pokazuje, że jest to raczej przedsięwzięcie polityczne
niż gospodarcze. Dzięki Nord Streamowi zarówno Niemcy, jak i Rosja
zyskają nowe narzędzia polityczne, a nasz region straci. Rosja będzie mogła
szantażować Europę Środkową gazowymi dostawami, a jeśli zechce – może
odciąć nasz region od surowca bez narażania swoich interesów w Europie
Zachodniej. Niemcy z kolei zablokują rozwój m.in. polskich portów, które są
konkurencją dla ich miast nadmorskich, a także zyskają dodatkowy sposób
wywierania wpływu na Warszawę. To do nich bowiem będziemy musieli się
zwracać w razie problemów z rosyjskim gazem.

Unia rozchwiana
Zmiany na globalnej scenie politycznej zbiegły się w czasie z ważnymi
procesami w Unii Europejskiej. We Wspólnocie rozpoczął się kryzys
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ekonomiczny, który w ostatnich miesiącach, przez greckie zadłużenie, mógł
doprowadzić nawet do rozpadu strefy euro. Unia musiała ratować Ateny,
pożyczając Grekom pieniądze. Unijna recesja doprowadziła do wzmocnienia
politycznego najsilniejszych graczy – Francji i Niemiec. To od nich zależała
zgoda na ratowanie Grecji. Nie bez kłopotów udało się w końcu przekonać
Paryż i Berlin, by wyciągnęły z tarapatów greckie państwo.
Konieczność ratowania Grecji pokazała z jednej strony, że fatalna
sytuacja w którymś z państw członkowskich może doprowadzić nawet

Szwedzki czy duński sposób patrzenia na
Wschód i pomysł na politykę wobec Rosji
odpowiada polskim interesom.
do zniszczenia Unii Europejskiej, z drugiej strony była dowodem, że dwaj
„rozgrywający Wspólnoty” muszą zostać pozyskani za każdym razem, gdy
trzeba wyciągnąć pomocną dłoń do tonącego członka UE. Skutkiem kryzysu
greckiego było również powstanie kolejnego planu zwiększenia integracji
gospodarczej. Komisja Europejska oraz unijne potęgi domagają się coraz
głośniej, by UE miała prawo ingerować lub choćby zatwierdzać budżety
krajów członkowskich. Paryż i Berlin chcą, by w prawie traktatowym zapisać
możliwość kontroli budżetów państw członkowskich. To z kolei ograniczyłoby
w ogromnym stopniu ich suwerenność i wzmocniło kontrolę nad nimi.
Sprawować ją mieliby unijni eurokraci, jednak w praktyce kierować nią będą
najsilniejsze państwa UE. To one bowiem dzięki Traktatowi Lizbońskiemu
zyskały dominującą pozycję we Wspólnocie. Mechanizm podziału głosów
w Radzie Unii Europejskiej sprawia, że mają one kluczowe znaczenie
w podejmowaniu wszelkich decyzji na szczeblu Wspólnoty. Przyjęte przez
UE rozwiązania osłabiają region Europy Środkowej. Jedynie Polska z krajów
naszego regionu otrzymała liczbę głosów pozwalającą na rzeczywisty wpływ
na jakiekolwiek decyzje Unii. Jednak może nie potrafić z tego mechanizmu
korzystać. W UE wciąż bowiem widoczny jest bardzo silny podział na kraje
„starej” i „nowej” Unii. To Europa Zachodnia jest unijnym hegemonem.
Państwa o dłuższym stażu wspólnotowym traktują z przymrużeniem oka
tych członków, którzy zostali przyjęci do UE po 2003 roku. Z drugiej strony
te ostatnie wciąż traktują kraje „starej” Unii jako starszych i mądrzejszych
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kolegów i nie starają się walczyć o swoje interesy. Oba te sposoby patrzenia
na UE widoczne były podczas tworzenia Europejskiej Służby Działań
Zewnętrznych. W ramach obsadzania stanowisk ambasadorów w tej instytucji
wszystkie funkcje w państwach trzecich, które są ważne dla interesów UE,
otrzymali „starzy” członkowie Wspólnoty. „Nowych” wpuszczono tylko tam,
gdzie Unia nie ma ważnych interesów.
Widoczne w ostatnich latach wzmocnienie unijnego „jądra” jest
niekorzystne dla Polski. Choćby dlatego, że należą do niego Niemcy, z którymi
mamy wiele rozbieżnych interesów – nie tylko w sprawach historycznych
(jak kwestia wysiedlonych), jak i w aktualnych kwestiach ekonomicznych (jak
wspomniany już Nord Stream). Berlin prowadzi natomiast wspólne interesy
z Moskwą oraz – zgodnie z ofertą Putina – chce doprowadzić do ściślejszej
współpracy na linii Unia Europejska – Rosja. Chętnych do tego nie brakuje,
gdyż w czołówce UE dominują państwa prowadzące prorosyjską politykę,
jak Francja czy Włochy. Opcja ta jest wzmacniana wspólnymi interesami
gospodarczymi. W projekty Nord Stream i South Stream zostały włączone
bowiem spółki z Włoch (ENI) i Francji (Électricité de France). Współtworzenie
rosyjskich projektów energetycznych przez firmy unijne powoduje powstanie
w UE ogromnego lobby, które działa na rzecz tych dwóch inwestycji. To
również dzięki jego działaniom Wspólnota współfinansuje obie te budowy.
Ta dynamika jest niekorzystna dla Polski. Wzmocnienie rosyjskiej obecności
w UE powoduje bowiem m.in. wycofanie się Wspólnoty z aktywnej polityki
wschodniej, na której Polsce zależy. Obrazuje to imposybilizm widoczny
w bardzo ważnym dla Warszawy projekcie Partnerstwa Wschodniego.
Mimo wstępnych zapowiedzi, UE nie stara się zbliżać swoich wschodnich
sąsiadów do Unii. Uderza to w Polskę, która jest naturalnym kandydatem
na rozgrywającego w tym sektorze unijnej polityki. Dzięki projektowi
Partnerstwa Wschodniego mogłaby ona nie tylko stać się najważniejszym
partnerem unijnych sąsiadów, ale również wzmocnić swoją pozycję
w regionie. To bowiem Warszawa nadawałaby ton polityce wschodniej.
Wygląda jednak na to, że tak się nie stanie, m.in. dlatego, że Wspólnocie
zależy obecnie dużo bardziej na Rosji niż krajach wschodnich. Decydenci
Unii nie przykładają się do kierunku wschodniego również dlatego, że są
przekonani, iż UE doszła już do ściany i nie jest w stanie przyjąć już nowych
członków w tym regionie. To z kolei uderza w kraje Europy Środkowej, znów
spychane na peryferie.
Polska wśród kanibali

Gdzie szukać nadziei?
Coraz większym problemem Europy Środowej staje się więc marginalizacja
zarówno w polityce Stanów Zjednoczonych, jak również Unii Europejskiej.
Pojawia się realne niebezpieczeństwo ponownego znalezienia się regionu
w rosyjskiej strefie wpływów. W tej sytuacji od polskiej polityki zagranicznej
powinno wymagać się większej aktywności i poszukiwania sojuszników,
z którymi łączą nas wspólne interesy. Takimi krajami mogą być przede
wszystkim państwa naszego regionu (Litwa, Węgry, Czechy), z którymi łączy
nas najwięcej. Wspólnie powinniśmy walczyć o jak najwyższy status Europy
Środkowej w UE. Polska – jako kraj o największym potencjale demograficznym
i ekonomicznym w Europie Środkowej – powinna być naturalnym liderem
regionu. Ona może też stać się głównym beneficjentem pozytywnych zmian,
jeśli takie nastąpią.
W ostatnich poczynaniach rządu widać, niestety, wyraźnie ochłodzenie
kontaktów ze wszystkimi krajami sąsiednimi. Polski marazm w tym
zakresie stara się wykorzystać Litwa. Podczas ostatniej wizyty w Mińsku
prezydent Dalia Grybauskaité zaoferowała Białorusi pomoc w integracji
z UE. Do niedawna to Polska miała ambicje bycia adwokatem integracji
Unii Europejskiej z krajami sąsiednimi. To się jednak zmienia. Polska
przestaje angażować się w zbliżenie z Ukrainą, Białorusią czy Gruzją. Ten
brak zainteresowania ze strony Polski i całej UE skazuje te kraje na rosyjską
dominację.
Polska polityka zagraniczna jest także zbyt pasywna wobec takich krajów,
jak np. Szwecja czy Dania, których sposób patrzenia na Wschód i pomysł
na politykę wobec Rosji odpowiada polskim interesom. Warszawa powinna
ściślej współpracować z tymi państwami, które nie prowadzą prorosyjskiej
polityki.
Szansą na polepszenie polskiej sytuacji międzynarodowej są również
projekty energetyczne. Warszawa musi prowadzić aktywnie budowę polskiej
elektrowni atomowej, jak również gazoportu w Świnoujściu. Ten szczególnie
ważny dla polskiej racji stanu projekt jest zagrożony z jednej strony przez
podpisanie umowy gazowej z Rosją, co sprawia, że dodatkowy gaz jest nam
zupełnie niepotrzebny, a z drugiej przez budowę Gazociągu Północnego,
który może blokować rozwój wszelkich inwestycji nadmorskich w Polsce oraz
wzrost rosyjskich wpływów w kraju. Niestety, w podejściu do obu projektów
widać brak determinacji rządu. Widać go również w sprawie poszukiwania
gazu łupkowego. Amerykańskie spółki zajmujące się wydobywaniem tego
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Od 2007 roku Pekin wspiera bardzo mocno
białoruską gospodarkę.
rodzaju surowca z coraz większym
optymizmem patrzą na błękitne
paliwo z polskich złóż, natomiast
władze Polski zdają się nie przejmować
zbytnio inicjatywami energetycznymi
na tym polu. A szkoda, ponieważ
wszystkie trzy projekty zmieniłyby
polską sytuację diametralnie.
Polska z kraju zmonopolizowanego
energetycznie przez Rosję mogłaby
stać się regionalnym gwarantem
energetycznej niezależności. Polska
energetyka mogłaby w pełni opierać
się na rodzimej energii, a może –
jeśli byłaby taka potrzeba – nawet
pokusić się o handel nią. Dzięki
temu stalibyśmy się najważniejszym
partnerem polityczno-ekonomicznym
w Europie Środkowo-Wschodniej.

Czynnik chiński
Sposób prowadzenia polityki zagranicznej przez PO, polegający na
przedkładaniu przyjaznych stosunków z silnymi państwami UE oraz Rosją
nad realizację własnych interesów, powoduje, że uciekają nam szanse na
polepszenie naszego statusu na arenie międzynarodowej. W podobny sposób
możemy nie wykorzystać szansy, jaką jest ekspansja Chin na świecie. Pekin
do wielkiej globalnej polityki wszedł w 2008 roku. Podczas gdy prestiż
USA na świecie zaczął upadać, Pekin piął się na szczyt. W kilkanaście
miesięcy Chińczycy zbudowali ogromne miasto olimpijskie, czym zadziwili
i zaimponowali światu. Świat zachodni od lat marginalizuje łamanie praw
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człowieka, więc fakt, że piękne stadiony, hotele i inne obiekty powstały dzięki
niewolniczej pracy ludzi nie zmniejszył estymy, jaką Pekin zaczął się cieszyć
na Zachodzie. Zafascynowanie Chinami stało się jeszcze większe, gdy okazało
się, że kraj ten mimo szalejącego kryzysu wciąż jest najszybciej rozwijającą
się gospodarką świata. Ogromny wzrost znaczenia Chin symbolizuje fakt,
że to właśnie Państwo Środka stało się głównym kredytodawcą Stanów
Zjednoczonych. W okresie największych problemów ekonomicznych
pożyczyły one od Pekinu kilkaset bilionów dolarów. Chiny stały się ważnym
partnerem dla USA jednak nie tylko dlatego, że są ich wierzycielami.
Waszyngton potrzebuje Pekinu również, by kontrolować sytuację w Korei
Północnej. Chiny są jedynym krajem, który ma wpływ na reżim Kim Dzong
Ila. To Pekin stał się w ostatnich latach realizatorem amerykańskich planów
na Półwyspie Koreańskim. Stany muszą więc utrzymywać dobre stosunki
z Chinami, żeby z jednej strony monitorować sytuację związaną z arsenałem
nuklearnym Phenianu, a z drugiej strony mieć zgodę jedynego sojusznika
północnokoreańskiego dyktatora, jeśli zajdzie potrzeba interwencji na
Półwyspie. Wzrost znaczenia Chin na arenie międzynarodowej ma więc
podwójny wymiar, gospodarczo-polityczny. Zmiana tego statusu zwiększyła
tylko chiński apetyt na grę w globalnej polityce.
Chiny bowiem coraz śmielej poczynają sobie na całym świecie,
wzmacniając swoją pozycję międzynarodową. Działalność szczególnie
intensywnie postanowiły prowadzić w Europie Środkowej. Od 2007 roku
Pekin wspiera bardzo mocno białoruską gospodarkę. Do tej pory Państwo
Środka zainwestowało w naszego wschodniego sąsiada (lub podpisało
umowy dotyczące inwestycji i kredytów) około 16 miliardów dolarów.
W najbliższym czasie na mocy białorusko-chińskich umów ma tam powstać
kilkadziesiąt inwestycji związanych z energetyką. To pokazuje ogromny
rozmach, z jakim Państwo Środka prowadzi swą ekspansję. Prowadzić ją
chce i w Polsce. Nasz kraj jest bowiem dużo ciekawszy od reżimu Łukaszenki.
Polska jako państwo demokratyczne i członek Unii Europejskiej ma dużo
większe możliwości prowadzenia biznesu i przyjmowania inwestycji. Pekin
postanowił to docenić i wykorzystać. W związku z czym to właśnie w Polsce
powstało jedyne w Europie biuro chińskiego giganta COVEC (China Overseas
Engineering Group Corporation). Spółka ta na początek otrzymała kontrakt
na budowę autostrady A2 na odcinku Warszawa-Łódź. Umowa pokazała, że
chińscy budowniczy dróg na poważnie zainteresowali się naszym krajem.
A możliwości ich są ogromne. Spółka COVEC zbudowała już bowiem tysiące
kilometrów autostrad w Chinach i na świecie. Jednak nie tylko ten obszar
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stał się obiektem chińskiego zainteresowania. Spółka Chery zgłosiła się po
zakup fabryki FSO na Żeraniu, Liu Gong chce wykupić Hutę Stalowa Wola,
a chińskie firmy zajmujące się budową portów prowadzą rozmowy dotyczące
inwestycji w Gdańsku. Wejście chińskich inwestorów na polski rynek może
być przełomem dla naszych interesów. Możliwości inwestycyjne Pekinu są
bowiem ogromne. Chiny dysponują pieniędzmi, kapitałem ludzkim, tanią
siłą roboczą. Ich zainteresowanie Polską może przynieść nam ogromną liczbę
kontraktów, gigantyczny zastrzyk gotówki, a w przyszłości być może również
napływ rzeszy turystów, studentów, czy pracowników.
Chińska ekspansja w Polsce rodzi nadzieje na ożywienie gospodarcze.
Jednak wiąże się również z zagrożeniami. Chiński kapitał i przedsiębiorstwa
są bowiem w pełni podporządkowane polityce państwa. W przypadku
reżimu autorytarnego ekspansja ekonomiczna zawsze wiąże się z ekspansją
polityczną. To zaś sprowadza na Polskę duże zagrożenie. Nigdy bowiem
nie wiadomo, czy za wejściem na polski rynek stoją tylko chińskie interesy
gospodarcze. W pewnym momencie może się okazać, że zainteresowanie
inwestowaniem w Polsce wynika z politycznego planu. Historia pokazuje,
że podbój państw często zaczyna się od zdobycia kulturalnej i ekonomicznej
dominacji nad nimi. Autorytaryzm Pekinu powoduje, że polskie władze
muszą z dużą dozą wyczucia podchodzić do chińskiej ekspansji. Muszą umieć
korzystać z gospodarczego zainteresowania Polską, ale również zabezpieczać
nasz kraj przed Chinami, jeśli okaże się, że chcą one zdominować go
politycznie. Za planami chińskiej ekspansji w naszym regionie może bowiem
stać typowe dla Chin i Rosji współzawodnictwo. Pekin może chcieć zyskać
wpływy w Polsce, by wyrwać ten region z orbity Rosji.
Tak więc polskie interesy na scenie międzynarodowej napotykają
obecnie bardzo dużo zagrożeń. Od umiejętności twórców polskiej polityki
zagranicznej zależy, czy w tak trudnych warunkach uda się Polsce realizować
swoje postulaty, zwiększyć znaczenie naszego kraju i brać udział w wielkiej
polityce, choćby europejskiej. Żeby jednak do tego doszło, musi nastąpić
zmiana priorytetów panujących obecnie w polskiej dyplomacji. █
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Polska może być dla innych atrakcyjnym partnerem w regionie. Jednak
musimy prowadzić konserwatywną polityką. My wciąż mamy natomiast
wbite do głowy kuriozalne stwierdzenie, że Polska jest brzydką panną na
wydaniu. To jest absurd, bezsensowne myślenie. Jeśli nie przestaniemy
myśleć w kategoriach, że nas ktoś lubi lub nie, to zarówno nasza polityka
zagraniczna, jak i polityka bezpieczeństwa nie będą specjalnie efektywne.

Rozmawia: Stanisław Żaryn

Foto: PAT

Czy Pana zdaniem obserwujemy obecnie powrót do
globalnej geopolityki i dzielenia świata na strefy
wpływów?
– Tak, powrót do tego sposobu patrzenia na politykę i dzielenie świata
występuje obecnie na arenie międzynarodowej. Nadzieja na jednobiegunowy
świat – myśl, która pojawiła się za czasów poprzedniej administracji w USA
– nie została zrealizowana. Mamy więc do czynienia ze wzrastającym
pluralizmem na świecie. Wielobiegunowość zawsze powoduje, że tylnymi

drzwiami wraca do nas geopolityka i tworzenie porządku bezpieczeństwa na
podstawie m.in. wzajemnego równoważenia wpływów i sił państw oraz ich
sfer interesów. Obserwujemy nową próbę sił i nową próbę podziału świata.
Kto w tym podziale uczestniczy? Jakie państwa liczą się
w grze o wpływy?
– Takich podmiotów jest sporo i występują na różnych poziomach.
W sferze globalnej to są wciąż głównie Stany Zjednoczone. One pozostają
jedynym mocarstwem, zdolnym do zapewnienia stabilności w kluczowych dla
całego świata miejscach. W nowej grze geopolitycznej uczestniczy też jednak
wiele potęg regionalnych. To są Chiny, Indie, Brazylia czy Turcja. Oczywiście
takim krajem jest też Rosja, choć mówienie o neoimperialnej polityce Kremla
budzi coraz częściej zdecydowaną krytykę i opór w Polsce ze strony tych,
którzy budują retorykę polsko-rosyjskiego pojednania. Rosja jest jednak
regionalną potęgą, która próbuje brać udział w tworzeniu nowego porządku
świata.
Nie wymienił Pan wśród potęg żadnego kraju naszego
kontynentu, ani Unii Europejskiej. Jaka jest dziś pozycja
Europy w geopolitycznej grze?
– Europa jako całość jest słabym aktorem na międzynarodowej scenie,
szczególnie jeśli chodzi o geopolitykę. Wynika to z pierwotnych założeń
twórców Unii Europejskiej. Zgodnie z nimi geopolityka, podział wpływów,
próby sił czy polityka równoważenia sił miały odejść w przeszłość.
Nowy porządek świata, zgodnie z założeniami twórców UE, miał być
oparty o uniwersalne zasady globalizacji – wolny rynek, społeczeństwo
obywatelskie, państwo prawa, wzrost gospodarczy i dobrobyt. Unia
Europejska była tworzona na podstawie nierealistycznych założeń, opartych
głównie na uniwersalistyczno-idealistycznym podejściu do polityki, które
było bardzo popularne na Zachodzie po II wojnie światowej. Dlatego też UE,
jako całość, jest słabo przygotowana do geopolitycznej gry. Na pewno nie
nazwałbym jej potęgą regionalną.
A co z jej poszczególnymi członkami?
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– Oczywiście są w Unii Europejskiej państwa, które na poziomie polityk
narodowych, korzystając z instrumentów UE, próbują reagować na nową
sytuację geopolityczną. Robią tak przede wszystkim Niemcy i Francja.

Zbyt rzadko wykorzystujemy możliwości UE
do osiągania własnych celów. Tak robią te
kraje, które rozumieją, że Wspólnota nie jest
po to, by pokazać się z dobrej strony, ale że
ma pomóc w rozwiązywaniu spraw istotnych
dla danego kraju.
Czy Pana zdaniem o Unii można mówić jako o jednym
podmiocie polityki zagranicznej?
– Myślę, że nie. Na UE nie można na razie patrzeć w ten sposób. Unia
Europejska mozolnie tworzy zręb wspólnych zasad, które są dopiero
instytucjonalizowane i którym nadaje się formę prawną. To dotyczy np.
polityki wobec sąsiadów Wspólnoty, polityki energetycznej czy polityki
zagranicznej UE. Formą takiego zinstytucjonalizowania była polityka
rozszerzania Wspólnoty. To są jednak tylko zręby, które wymuszają pewne
zachowania czy narzucają ograniczenia państwom członkowskim. W dalszym
jednak ciągu Unia nie ma cech jednego podmiotu politycznego. Substancja
polityczna polityki zagranicznej i bezpieczeństwa nadal tworzona jest przez
państwa członkowskie, a nie przez UE. Polityka zagraniczna jest tworzona
przez pryzmat narodowych interesów tych państw, które są w stanie
prowadzić aktywną politykę na międzynarodowej scenie.
W jakim stopniu możemy więc liczyć na Unię
Europejską? Czy ona jest w stanie wesprzeć nas na
arenie międzynarodowej?
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– Te zręby instytucjonalne Unii Europejskiej mogą być dla nas pomocne
w pewnych obszarach. Świeżym przykładem takich korzyści są polsko‑rosyjskie
negocjacje, dotyczące umowy gazowej. Założenia wspólnej polityki
energetycznej, której opracowania sami się domagaliśmy, zadziałały jako
hamulec wobec niekorzystnych dla nas rozwiązań, na przyjęcie których wobec
Rosji się godziliśmy. Inny przykład takich korzyści widoczny był w roku 2007,
kiedy Polska była przez Rosję traktowana w sposób nierówny w wymianie
handlowej. Moskwa nałożyła embargo na część naszych produktów
żywnościowych. I wtedy okazało się, że Unia Europejska może pomóc nam
obronić się przed takimi działaniami, ponieważ istnieją pewne ramy prawne
obowiązujące wszystkie państwa Unii Europejskiej. Nie było wtedy zgody na
dzielenie Unii i nierówne traktowanie jej poszczególnych członków.
Czy taka pomoc dotyczy też polityki bezpieczeństwa czy
zagranicznej?
– Raczej nie. Politykę bezpieczeństwa oraz politykę zagraniczną państwa
członkowskie wciąż prowadzą samodzielnie. Polska nie jest tu żadnym
wyjątkiem, to jest typowe dla krajów UE. Polska zawsze miała ambicję
należenia do szóstki krajów wypełniających polityczną substancją politykę
bezpieczeństwa i politykę zagraniczną, szczególnie w odniesieniu do Europy
Wschodniej.
Czy Pana zdaniem Polska wykorzystuje w polityce
zagranicznej wszelkie narzędzia, jakie daje nam Unia
Europejska?
– Nie sądzę, żebyśmy korzystali z nich w pełni. Jeśli prześledzimy choćby
unijną politykę personalną i zobaczymy obecność polskich obywateli
w strukturach UE, to już ta wiedza da nam jasny sygnał, że nie korzystamy
w pełni z możliwości Unii. My wciąż traktujemy politykę europejską jako
sposób udowodnienia innym, że jesteśmy supereuropejscy. Wykorzystujemy
instytucjonalno-prawne możliwości UE, żeby samych siebie przekonać, że
nie jesteśmy tacy beznadziejni i zaściankowi. W związku z tym stosujemy
najróżniejsze bezsensowne rozwiązania, jakie oferuje Unia Europejska.
Słabo staramy się natomiast użyć tych rozwiązań, żeby bronić i osiągać to,
czego sami chcemy. Unia Europejska jest dla nas wciąż w większym stopniu
sposobem na utwierdzenie siebie, że nie jesteśmy tacy brzydcy, że ktoś
nas jednak będzie lubił. Zbyt rzadko wykorzystujemy możliwości UE do
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osiągania własnych celów. Tak robią te kraje Unii, które dobrze rozumieją,
że Wspólnota nie jest po to, by pokazać się z dobrej strony, ale że ma pomóc
w rozwiązywaniu spraw istotnych dla danego kraju członkowskiego.
Co dla Europy Środkowej, w tym Polski, oznacza
zmniejszenie znaczenia tego regionu w polityce Stanów
Zjednoczonych?
– Zakomunikowanie, że ten region przestał być dla USA istotnym
obszarem, ma wpływ na sytuację w Europie Środowej. Polska weszła do
Unii Europejskiej oraz NATO, wychodząc ze strategicznej pustki czy szarej
strefy. Ona zawsze powstaje między wyraźnie zdefiniowanymi strukturami
politycznymi. W przypadku Polski była to z jednej strony UE i NATO, a z
drugiej Rosja. Gdy wchodziliśmy do Sojuszu Północnoatlantyckiego, można
było się spodziewać, że w Rosji jeszcze długo będzie panował ogromny chaos,
który świetnie personifikował prezydent Borys Jelcyn. Wtedy można było
postrzegać Rosję jako upadające mocarstwo, które będzie ciągle słabnąć.
Ówczesne zagrożenia dla regionu definiowano, zastanawiając się, co może
wyniknąć z upadku Rosji, co zrobić z jej potencjałem zbrojnym, co zrobić
z rozpadem społeczeństwa. Dziś widać, że za sprawą Putina i byłych struktur
KGB udało się ten trudny moment Rosji przejść. Obecnie Rosji nie da się
nazwać rozpadającą się potęgą. Oczywiście kraj ma wiele problemów, np.
problem demograficzny, ale widać, że Rosja przeorganizowała się i wyszła
z korkociągu destrukcji, w który wpadła za czasów Jelcyna. Obecnie jest to
potęga regionalna, która wciąż się rekonstruuje.
W tej sytuacji wycofanie się USA z naszego regionu pociąga wiele
implikacji. Nasz obszar staje się w pewien sposób bardziej wolny do działania,
staje się swobodnym terenem dla działań rewitalizującej się Rosji. Jest
również polem do oddziaływania silnych podmiotów Unii Europejskiej –
Niemiec i Francji. Dodatkowym elementem istotnym dla naszej sytuacji jest
fakt, że Unia Europejska i NATO wytraciły ewidentnie zdolność do dalszego
rozszerzania się. To szczególnie widać po szczycie w Bukareszcie i wojnie
w Gruzji w 2008 roku. Jeśli dodamy do tego obecną sytuację polityczną na
Ukrainie, to mamy obraz nowych uwarunkowań polskiej polityki zagranicznej
i wyzwań, które musi spełnić Polska, by utrzymać swoją pozycję.
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Czy Pana zdaniem w Polsce obserwujemy walkę o wpływy
między Rosją a Niemcami?
– Stany Zjednoczone przyznały otwarcie, że dla ich bezpieczeństwa
i zapewnienia interesów kluczowy jest obecnie rejon Azji Środkowej,
szczególnie kwestia Afganistanu i Iranu. Jednocześnie uznały, że muszą
współpracować w tym zakresie z Rosją, ponieważ jest im ona potrzebna
do osiągnięcia swoich celów. Oczywiste jest, że po takich deklaracjach
w obszarze całego świata postsowieckiego większa rola będzie przypadać
Rosji i tym krajom Unii Europejskiej, które będą atrakcyjne dla Rosji, będą
posiadały zdolność załatwiania z Moskwą korzystnych dla siebie kwestii.
Kto ma taką zdolność?
– Naturalnym partnerem dla Rosji są Niemcy. Ich kontrkandydatem jest
w tej kwestii Francja, która od pewnego czasu stara się być partnerem
dla Rosji. W nowej sytuacji próbują się znaleźć również kraje nordyckie,
które zacieśniają współpracę w relacjach z Rosją. One nie chcą być tylko
przedłużeniem Berlina czy Paryża. Chcą mieć własny status w rozwiązywaniu
problemów bezpieczeństwa z Moskwą. I tu się rodzi pytanie o strategię, którą
powinna przyjąć Polska, jak powinna się zachować.
Istniał kiedyś w Polsce konsensus w tej kwestii?
– Po wojnie w Gruzji, szczególnie w roku 2009, między obecnym rządem
a śp. Lechem Kaczyńskim nie było wielu różnic dotyczących diagnozy sytuacji
na arenie międzynarodowej. Obie strony w podobny sposób opisywały
warunki dla polskiej polityki zagranicznej i rozumiały, że ona wymaga
pewnych korekt. Ze względu jednak na to, że obie strony funkcjonowały
w silnym sporze politycznym, istniała potrzeba odróżniania się od drugiej
strony.
Wojna w Gruzji była momentem przełomowym?
– Obecność Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi wraz z przywódcami krajów
naszego regionu była momentem jego osobistego triumfu, zwycięstwa
polityki, którą prezydent chciał realizować na Wschodzie. Jednocześnie to był
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moment przesilenia, po którym należało dostosowywać politykę zagraniczną
do nowych warunków, które zaczęły się pojawiać w Europie Środkowej.
Jak w tych nowych warunkach znalazł się obecny rząd?
Czy Pan widzi jakąś wizję polityki zagranicznej?
– Moim zdaniem polskie władze przyjęły zasadę pragmatycznego
dostosowania się do zmienionych warunków. Takie podejście widoczne
jest szczególnie wyraźnie w dostosowaniu się do zmian, jakie zachodzą
w stosunkach między Rosją a Zachodem. W praktyce ten pragmatyzm może
oznaczać jednak zbyt daleko idące ustępstwa w pewnych kwestiach. Zbyt
łatwo rezygnujemy na przykład z tych przyczółków, które dzięki polityce
Lecha Kaczyńskiego powstały na południowym Kaukazie. Demonstracyjnie
pokazaliśmy, że Gruzja przestała być dla nas istotnym partnerem. Również
umowa gazowa z Rosją to dowód, że polityczny pragmatyzm prowadzi
nas często na polityczne manowce. W polskim interesie leży bowiem
nie tylko bezpieczeństwo dostaw gazu, ale również obrona wspólnych
mechanizmów działających w Unii Europejskiej. Zawsze mogą one być
dla nas pomocne, co pokazała historia. Umowa gazowa jest przykładem
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negatywnych konsekwencji tego pragmatyzmu polskich władz. Jest nim
również ostentacyjne zrażanie partnerów Polski w regionie. Niepotrzebnie
wykazaliśmy swoją „mocarstwową” wielkość w kontaktach z Czechami czy
Litwą. Nawet jeśli mamy nierozwiązane sprawy, jak z Litwinami, powinniśmy
załatwiać je po cichu, a nie wykorzystywać to, że jesteśmy większym
krajem, i stosować pokazowe reperkusje. W polskim interesie leży budowa
przyjaznego środowiska regionalnego.
Są jakieś pozytywy rządowego pragmatyzmu?
– Takim było na przykład namówienie Szwecji do wystąpienia ze wspólną
inicjatywą Partnerstwa Wschodniego. Mam jednak wrażenie, że pragmatyzm
polskiego rządu nie zawsze przynosi pragmatyczne skutki.
Czy zgodziłby się Pan z opinią, że zamysłem polskiego
rządu jest współpraca z najsilniejszymi krajami Unii
Europejskiej po to, by to one, a nie Rosja, zyskały wpływy
w Polsce?
– Może tak być. W Polsce zawsze obecna była chęć zapewnienia sobie
parasola ochronnego poprzez jednoznaczne zbliżenie z Paryżem czy Berlinem.
Taka strategia widoczna była podczas prowadzenia negocjacji o członkostwie
w Unii Europejskiej czy NATO. Myślę, że to jest silny nurt w polskiej polityce
po 1989 roku. Ja go jednak nie pochwalam. On często może prowadzić
bowiem do wykorzystywania Polski przez Niemcy czy Francję do realizowania
swoich rozwiązań, nie zawsze korzystnych dla naszego kraju.
Trzeba oczywiście prowadzić politykę z Berlinem i Paryżem, bo to są
główne kraje wpływające na UE. Po Traktacie Lizbońskim ich znaczenie
jeszcze wzrasta. Niemcy są również jedynym krajem, który chce i może
utrzymać UE w całości, a to leży w polskim interesie. Potrzebujemy
jednak zdrowego wypośrodkowania relacji między tymi państwami,
tworzenia przyjaznych stosunków w regionie i podtrzymywania relacji
transatlantyckich. Żadna administracja nie trwa przecież wiecznie, po jednej
przychodzi następna. Polityka USA nie jest czymś stałym, ona będzie się
zmieniać.
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Z jakimi krajami moglibyśmy współpracować
w poszczególnych kwestiach na arenie
międzynarodowej?
– Polska powinna być bardzo aktywna w relacjach z państwami
nordyckimi. Powinna pamiętać o krajach bałtyckich, niezależnie od
problemów, jakie nas dzielą. Bardzo ważnym obszarem dla polskich interesów
jest również rejon Morza Czarnego. Polska powinna więc prowadzić bardzo
aktywną politykę z Turcją, która jest coraz istotniejszą regionalną potęgą.
Należy również wzmocnić kontakty z Rumunią, która mogłaby być dla nas
istotnym partnerem. Warszawa powinna kultywować również współpracę
w Europie Środkowej, dbać o relacje z Czechami i Węgrami. Gdybyśmy o te
elementy uzupełnili naszą politykę w stosunku do Niemiec czy Francji,
taki miks dobrze by nam służył. Jednak przede wszystkim polska polityka
zagraniczna potrzebuje stabilności. Nie możemy w rytmie kolejnych wyborów
odbijać się od ściany do ściany. To jest zupełnie bez sensu.
Czy Polska powinna utrzymywać aktywne stosunki
z krajami azjatyckimi, które rywalizują z Rosją, np.
z Chinami czy Indiami?
– Na pewno Polska mogłaby mieć interesy gospodarcze w tym regionie.
Warszawa musi mieć zdolność rozumienia procesów zachodzących w Azji.
Nie wiem jednak, czy Polska ma na tyle dużo politycznego znaczenia, by być
istotnym aktorem na azjatyckiej scenie. Sądzę, że jest na to zbyt słaba. Jeśli
jednak kraj wysyła swoich obywateli na misje do Azji, ryzykuje ich życie, to
nie powinno być to motywowane tylko politycznym prestiżem. Jeśli Polacy
bronią w Afganistanie chińskich inwestycji, to chciałbym wiedzieć, co rząd,
który ich wysyła, potrafi za to otrzymać od Pekinu. Chciałbym wiedzieć, czy
przekłada się to na korzyści, jakie Polska otrzymuje w relacjach z Chinami.
Oczywiście istotną sprawą jest sojusznicza lojalność czy walka o wolność, ale
nie można ryzykować życia polskich żołnierzy za cudze interesy.
Wymienił Pan kraje, z którymi Polska mogłaby
współpracować. Czy Polska jest dla nich interesująca?
Może one nie chcą z nami utrzymywać kontaktów?
Warszawa na geopolitycznej szachownicy

– To, czy ktoś się Polską interesuje, zależy w dużej mierze od nas.
To zależy od tego, czy umiemy opracować ciekawą ofertę dla naszych
partnerów. Inne kraje obserwują nas, patrzą, jak my się zachowujemy
w pewnych sytuacjach i oceniają, na co mogą liczyć z naszej strony. Dla
Szwecji po 2004 roku Polska stała się atrakcyjna, ponieważ Sztokholm szukał
partnera w Europie Środkowej. Dla Litwy byliśmy szansą na energetyczne
bezpieczeństwo. My jednak nie potrafiliśmy tego wykorzystać, sformułować
ceny za pomoc. Zamiast tego obraziliśmy się na Litwinów za ich stosunek do
polskiej mniejszości. Na bazie pomocy energetycznej można było natomiast
wypracować z Litwinami wiele rozwiązań korzystnych dla Polski. To samo
dotyczy takich krajów jak Węgry czy Rumunia. Dla nich Polska może być
atrakcyjnym krajem. Szczególnie dla Rumunii, ponieważ Warszawa stara się
pomóc rozwiązać problem Republiki Mołdawskiej i Naddniestrza.
W wielu sprawach możemy być atrakcyjnym partnerem w regionie. Jednak
musimy prowadzić konsekwentną politykę. My wciąż mamy natomiast
wbite do głowy kuriozalne stwierdzenie, że Polska jest brzydką panną na
wydaniu. To jest absurd, bezsensowne myślenie. Jeśli nie przestaniemy
myśleć w kategoriach, że nas ktoś lubi lub nie, to zarówno nasza polityka
zagraniczna, jak i polityka bezpieczeństwa nie będą specjalnie efektywne. █

DOBRA KSIĄŻKA
Sebastian Reńca

Z cienia
NOWOŚĆ

Fronda 2010
Stron 267
Oprawa miękka
ISBN 978-83-62268-05-4
Cena detaliczna 34,90 zł
Z cienia to powieść oparta na faktach. Główny bohater, żołnierz NSZ, po wojnie
walczył przeciw komunistom w zgrupowaniu „Bartka”. Ocalał, bo nie wziął udziału
w zaaranżowanym podstępnie wyjeździe na Zachód. Około stu siedemdziesięciu kolegów
z oddziału zostało wówczas zgładzonych.
Do dziś nikt nie wie, gdzie leżą ci żołnierze, ani kim byli ich oprawcy.
Książka jest przejmującym studium postaw ludzkich. Mówi o wierności i zdradzie.
O przyjaźni i miłości. O ludziach z krwi i kości, którzy śmiali się i płakali, kochali i walczyli.
Zwykłych Polakach, którzy w większości, starali się w tych tragicznych czasach, pozostać
Ludźmi Przyzwoitymi.

Księgarnia Ludzi Myślących XLM
www.xlm.pl ::: info@xlm.pl ::: (22) 836 54 45
ZAMÓW JUŻ DZIŚ!

Gotz Aly (ur. 1947), niemiecki historyk i dziennikarz, aktywny uczestnik
rewolty ‚68. działacz zachodnioniemieckiej organizacji Czerwona Pomoc,
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Dobrze jest uświadomić sobie po latach konfrontacji z niemiecką
historią, że każdy z nas ze swoją biografią jest częścią tej historii. Na
przykład w RAF‑ie tkwi coś z bezwzględności Heydricha. Chcieliśmy
uniknąć historii i nie zauważyliśmy, że jest ona osadzona w nas samych
i oddziałuje na nas, o czym świadczy zaangażowanie w palestyński ruch
wyzwoleńczy, wiara w dyktatury i szybkie utopijne zmiany. Chodzi o to,
aby Niemcom przy użyciu odrobiny przemocy żyło się lepiej.
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Rozmawia: Ewa Stefańska

Niedawno ukazało się polskie tłumaczenie Unser
Kampf ’68. Pańska publikacja wykazująca analogie
między generacją ’33 a pokoleniem ’68 wzbudziła
w Niemczech liczne kontrowersje, a jak dowiadujemy
się ze wstępu do książki także rodzaj intelektualnego
bojkotu. Dlaczego porównanie pokolenia, które
wybrało Hitlera, z generacją ’68 budzi w Niemczech
tak ostry sprzeciw?
– Sprawa jest bardzo prosta. Młodzi ludzie należący do generacji ’68
byli dziećmi pokolenia ’33. Zwolennicy Adolfa Hitlera, czyli młodzi ludzie

spod znaku ’33, mieli poglądy bardzo antymieszczańskie, antyautorytarne,
postępowe i postrzegali siebie jako osoby szczególnie radykalne. I coś z tej
nazistowskiej trucizny naszych rodziców w sposób naturalny przeszło na
nas, ich dzieci. Nie bez znaczenia były też przekazy zarówno nauczycieli,
jak i całego społeczeństwa. To był proces naturalny. Inaczej przecież być
nie mogło. To był temat tabu i stąd bierze się to całe zamieszanie wokół
zestawienia pokoleń ’33 i ’68. Dzieci zawsze chcą być inne od swoich
rodziców, ale ostatecznie im się to nie udaje.
Pod koniec lat 60. Nowa Lewica w Republice Federalnej
zaczęła się stylizować na antyfaszystowski ruch oporu.
Czy rok 1968 jest czymś w rodzaju założycielskiego mitu
współczesnych Niemiec? Czy podstawy tego mitu są
nazbyt kruche?
– Rok ’68 był antyautorytarną rewoltą uprzywilejowanej społecznie i już
wówczas bardzo dobrzej sytuowanej finansowo młodej generacji w Republice
Federalnej, oczywiście mierzonej ówczesnym poziomem dobrobytu. Wielu
z jej uczestników przeszło później do mediów, zajęło się pisaniem książek,
zyskało duży wpływ na życie publiczne jako nauczyciele czy też profesorowie.
Zaczęli wówczas twierdzić, że to właśnie oni dokonali gruntownej zmiany
RFN. Jeśli się temu dokładnie przyjrzymy, okazuje się, że wcale tak nie było. Po
II wojnie światowej to biskupi katoliccy po obu stronach wykonali pierwszy
krok w sprawie trudnych relacji polsko-niemieckich. Następny krok wykonał
Kościół ewangelicki w Niemczech, żądając uznania granicy na Odrze i Nysie
Łużyckiej. Potem był Willy Brandt, czyli socjaldemokraci oraz odnowiona
FDP. Oni zmienili kierunek polityki zagranicznej Republiki Federalnej i szukali
pojednania ze wschodnimi sąsiadami. To wszystko nie ma nic wspólnego
z ruchem ’68. Narodowy socjalizm jest naturalnie niezwykle trudnym
rozdziałem dla RFN, ponieważ łączy się z ogromem winy, a co za tym idzie –
z traumą. Rodziny były zdewastowane, ojcowie polegli na wojnie lub wracali
z niej ciężko okaleczeni, rodzice tracili grunt pod nogami. Narodowy socjalizm
był w Republice Federalnej traktowany bardzo konkretnie. Na przykład drugi
proces oświęcimski rozpoczął się w 1963 roku, czyli przed rokiem 1968. Był
dziełem młodych prokuratorów i urzędników policji kryminalnej. Dziś ci
ludzie mają 80 lat, a nie 60-65, jak współcześni sześćdziesięcioósmacy. To oni
zapoczątkowali rozliczenie z nazizmem. Tymczasem sześćdziesięcioósmacy
zrobili coś zgoła odmiennego. Stwierdzili: „Nazizm i jego zbrodnie nas nie
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Młodzi ludzie należący do generacji ’68 byli
dziećmi pokolenia ’33. Dzieci zawsze chcą
być inne od swoich rodziców, ale ostatecznie
im się to nie udaje.
interesują. Zróbmy z tego faszyzm. Jest to problem nader aktualny,
dotykający nie tylko Niemiec, ale obecny w całym świecie, głównie
w USA, w Persji rządzonej przez szacha, w Wietnamie poddanym
wojennej opresji. Tam są faszyści, których musimy zwalczać”. Dlatego
zgadzam się z twierdzeniem, że generacja ’68 stylizowała się na
ruch antyfaszystowski, ale nim nie była. To pokolenie Helmuta Kohla
zainicjowało proces rozliczeń z narodowosocjalistyczną przeszłością już
w późnych latach 50. i na początku lat 60.
W 1968 był Pan radykalnym lewicowcem,
maoistą, członkiem Rote Zellen i Rote
Hilfe. Kiedy zaczął Pan dystansować się od
ideologii ’68? Czy jest jakiś punkt zwrotny,
który potrafiłby Pan zdefiniować? Czy była to
ewolucyjna zmiana poglądów? Jak by Pan dziś
nazwał i umiejscowił swoje poglądy? W Pańskiej
publikacji padają ostre zarzuty pod adresem
generacji ’68, ale mimo to nie rozprawia się
Pan ostatecznie z uczestnikami tego ruchu,
szuka także dla nich usprawiedliwienia. Jest Pan
nadal człowiekiem lewicy, tylko już nieco mniej
radykalnym?
– Na początek pozwolę sobie na małą autobiograficzną dygresję.
Ja i moja żona wcześnie mieliśmy dzieci (najstarszy syn urodził
się w 1970 roku, drugi syn to rocznik 1972). W związku z tym, że
dzieci bardzo szybko osadzają rodziców w realnym świecie, wiele
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rzeczy zostało nam oszczędzonych. To jedna sprawa. Z drugiej strony po
studiach, które ukończyłem pod koniec 1970 roku, chciałem wraz z innymi
towarzyszami rewolucjonizować proletariat w robotniczej dzielnicy na
obrzeżach Berlina, dokładnie w Falkenhagener Feld w Spandau. Bardzo
szybko doszliśmy do granic naszych możliwości. Spotykaliśmy się tam
z młodocianymi alkoholikami, gwałcicielami i mordercami, i mieliśmy
nagle do czynienia z sędziami dla nieletnich. Wówczas dotarło do nas, że
nie możemy tych młodych ludzi buntować przeciwko państwu i wzmagać
ich agresję. Socjalizacja była im bardziej potrzebna do integrowania się
ze społeczeństwem. To doświadczenie odsunęło mnie od lewicowego
radykalizmu. Potem działałem jeszcze przy zakładaniu lewicowego
dziennika „Die Tageszeitung”, ale w tym środowisku uchodziłem bardziej za
prawicowca. Czy dziś nazwałbym siebie lewicowcem? Trudno powiedzieć.
Nie zaprzątam sobie tym głowy. Z pewnością mogę stwierdzić, że nie
jestem konserwatystą. Może jednak w niektórych sprawach. Decydującym
przeżyciem było dla mnie odrzucenie resztek ideologii ’68, które nadeszło
wraz z upadkiem muru berlińskiego, kresem żelaznej kurtyny i zjednoczeniem
Europy, co uważam za największe szczęście naszego pokolenia. Należy
zdać sobie jasno sprawę z tego, że zimnowojenny podział Europy był
bezpośrednim skutkiem niemieckiej agresji. Inaczej nie doszłoby do tego.
W 1989 roku w zasadzie zakończyła się II wojna światowa i w pewnym
sensie jej konsekwencje, które bezpośrednio dotykały i naznaczały nas,
urodzonych zaraz po wojnie lub jeszcze w jej trakcie. Myślenie w kategoriach
„przyjaciel – wróg” było nadal bardzo silnie zakorzenione w umysłach
sześćdziesięcioósmaków, podobnie jak to miało miejsce w przypadku
naszych rodziców. Tego typu rozumowanie jest charakterystyczne dla ery
totalitaryzmu; tu przyjaciel, a tu wróg. W szkole, w czasach zimnej wojny,
uczyliśmy się, że wróg siedzi na Wschodzie, a przyjaciel na Zachodzie.
Sześćdziesięcioósmacy zamienili jedynie te pojęcia miejscami, bez naruszania
samego schematu.
Co zainspirowało Pana do napisania Unser
Kampf i przeprowadzenia tak niewygodnej dla
reprezentantów pokolenia ’68 analizy. Rocznica
czterdziestolecia? Akt ekspiacji za grzechy młodości?
Rzetelne rozliczenie generacji ’68 przez historyka?
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– Po pierwsze, był to jubileusz czterdziestolecia rewolty. Było oczywiste, że
z tej okazji ukaże się mnóstwo eufemistycznych publikacji. Chciałem włączyć
się w dyskusję. Jubileusz 40-lecia rewolty wymagał publikacji polemicznej.
Jestem niezależnym pisarzem i historykiem. Moje wydawnictwo zainteresowało
się tym projektem. Dlatego napisałem Unser Kampf. Drugim źródłem inspiracji
były moje dzieci, które naturalnie zostały wychowane w duchu ideologii ’68,
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ale rozwinęły się w zupełnie innym kierunku. Często pytały mnie, co właściwie
chcieliśmy wówczas osiągnąć, a widząc Rudiego Dutschke w telewizji, o co
nietrudno w Niemczech, mówiły, że przywodzi im na myśl Goebbelsa. Moje
dzieci ukuły pojęcie „stary sześćdziesięcioósmak”, określające najczęściej

Bardzo wielu Niemców popierało narodowy
socjalizm. Tymczasem po latach można
odnieść wrażenie, że wszyscy oni byli
w ruchu oporu.
nauczyciela czy profesora o dość niechlujnym wyglądzie, z obowiązkowo
wystającą koszulą ze spodni, który bardzo szybko przechodził ze studentami
na „ty”, ale w gruncie rzeczy nie można było na niego liczyć w poważnych
sprawach życiowych. To także był powód, aby podjąć ten temat. Z czasem
sześćdziesięcioósmacy bardzo się zmienili, stali się normalnymi obywatelami
Republiki Federalnej, większość z nich wiedzie w miarę dostatnie życie, chociaż
nie brakuje tych, którym się nie powiodło i wszystko przegrali. Pozostał jednak
upór w interpretowaniu własnej przeszłości. Tu moim zdaniem potrzebna była
refleksja. Poza tym wielu sześćdziesięcioósmaków w 1989 roku rzuciło się na
byłych obywateli NRD, zarzucając im skłonności totalitarne, brak zrozumienia
zasad funkcjonowania demokracji, współpracę ze Stasi. Jeśli spojrzymy na
autorów piszących dla „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, którzy do dziś
najgłośniej pomstują na Stasi, okazuje się, że są to starzy maoiści. Zresztą nie
inaczej jest w wydawnictwie Springera czy też gdzie indziej. Oni są wszędzie.
I sami nigdy nie przyznają się do błędu. W końcu w XX wieku myliło się wielu.
Ale nie oni. Na przykład przywódczyni Zielonych Antje Vollmer wypomina
Angeli Merkel brak cywilnej odwagi i zaangażowania w ruch oporu w byłej
NRD, chociaż sama była maoistką gloryfikującą Mao Tse Tunga i Pol Pota.
Jeśli ma się odwagę, aby wyznać to publicznie, dopiero wówczas zyskuje się
prawo do krytykowania innych. W przeciwnym razie traci się to prawo. To
samo zresztą dotyczy tajnych współpracowników Stasi. I bardzo podobnie
przedstawia się sprawa z naszymi ojcami. Bardzo wielu Niemców popierało
narodowy socjalizm. Tymczasem po latach można odnieść wrażenie, że wszyscy
oni byli w ruchu oporu. Podobnie zresztą jak sześćdziesięcioósmacy dwadzieścia
lat po śmierci Hitlera.
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W Niemczech istnieje silne lobby ’68, którego
reprezentanci zajmują wpływowe pozycje w niemal
wszystkich dziedzinach życia oraz mają monopol
na ocenę rewolty studenckiej. Mam na myśli takich
ludzi, jak Christian Ströbele, Otto Schily, Wolfgang
Kraushaar, Gerd Koenen, Stefan Aust, Christian
Semler, Oskar Negt czy Antje Vollmer. Czy wszyscy
mieli negatywny stosunek do Pańskiej publikacji?
– Wszyscy wymienieni mieli jednoznacznie negatywny stosunek
do Unser Kampf. Odbyłem około czterdziestu spotkań autorskich
z czytelnikami mojej książki, podczas których wielu utwierdzało mnie
w przekonaniu o słuszności prezentowanych w publikacji tez. Zresztą
cały czas docierają do mnie podobne opinie szeregowych uczestników
ruchu ’68. Szczególnie chodzi tu o porównanie ruchu studenckiego
z narodowym socjalizmem i w ogóle pokoleniowy związek między ’33
i ’68. Jesteśmy dziećmi radykałów spod znaku ’33. Taka jest niemiecka
rzeczywistość. Nic na to nie poradzimy. Hitlera wyniosła do władzy
radykalna, młoda generacja. W Polsce z nadania Hitlera panowali
młodzi ludzie między 28. a 35. rokiem życia. Chodzi o to jednak, że
jest wśród sześćdziesięcioósmaków mniejszość, która zgadza się
ze mną, ale nie są to oczywiście żadne wielkie nazwiska. Na razie
zobaczymy, co będzie dalej. Zieloni czy choćby „Die Tageszeitung”
potrzebują mitu ’68. Zniszczenie go oznaczałoby, że ich działalność
polityczna czy wydawnicza nie znajduje żadnego uzasadnienia.
Kieruje nimi instynkt samozachowawczy. Dam przykład pewnej
rodziny, której wszyscy synowie (o pięknych germańskich imionach
Walter, Hartmut, Volker) aktywnie działali w radykalnym środowisku
studenckim SDS (Socjalistyczny Związek Studentów Niemieckich).
Ich ojciec (Hans-Walter Zinser) podczas wojny pełnił funkcję starosty
w dwóch polskich miastach. Rodzice do dziś nie rozmawiali o tym
ze swoimi dziećmi i wnukami. Z kolei syn Wilhelma Stuckarta,
sekretarza stanu w MSW Trzeciej Rzeszy, uczestnika konferencji
w Wannsee, Rüdiger Stuckart, był działaczem SDS. Starsza córka
Alberta Speera, Hilde Schramm, była prominentną działaczką partii
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Zielonych w Berlinie. Wielu sześćdziesięcioósmaków w ogóle nie rozmawia
o tym, co się działo z ich rodzicami podczas wojny. Dlatego z drugiej strony
bronię sześćdziesięcioósmaków. Ich zachowanie to chorobliwa reakcja na
coś niepojętego. Podczas procesów przeciw zbrodniarzom wojennym oraz
w wyniku wiedzy nabytej przez nas w młodości na temat narodowego
socjalizmu i niemieckich zbrodni wyłaniał się zawsze ten sam obraz.
Zbrodniarzami byli z reguły mężczyźni wywodzący się ze wszystkich warstw
społecznych, niepokojąco przypominający naszych ojców. Najczęściej nie byli
ani wcześniej, ani później notowani za jakiekolwiek czyny kryminalne. To byli
normalni ludzie, lekarze z sąsiedztwa, sprzedawcy z pobliskiego warzywniaka
z naprzeciwka, często lubiani i szanowani przez nas. Taka sytuacja trwa do
dziś. Weźmy choćby niedawny przypadek słynnego muzykologa z Freiburga,
Hansa Heinricha Eggebrechta, który jak się okazuje jako żołnierz Wehrmachtu
brał udział w masowych rozstrzeliwaniach Żydów na Krymie. Obciążenie
okazało się nie do zniesienia. Próbowano więc wyprzeć nieznośną przeszłość,
rzucając się w wir nowej walki. Nie do zniesienia było bowiem wyobrażenie,
że żyjemy wśród zbrodniarzy ludobójców. Szczególnie w wieku szesnastu,
osiemnastu czy dwudziestu lat. Do tego potrzebny jest czas. Ale dziś jako
sześćdziesięciolatkowie możemy w końcu o tym mówić. W mojej praktyce
zawodowej często spotykam się z sytuacją, kiedy przychodzą ludzie, także
prominenci, i pytają o wojenną przeszłość swoich ojców, o źródła wiedzy
na ten temat i dostęp do niej. Jednak te pytania pojawiają się najczęściej
dopiero u 50-, 60-latków. Nie są to łatwe sprawy. Mimo to dobrze jest
uświadomić sobie po latach konfrontacji z niemiecką historią, że każdy z nas
ze swoją biografią jest częścią tej historii. Na przykład w RAF-ie tkwi coś
z bezwzględności Heydricha. Chcieliśmy uniknąć historii i nie zauważyliśmy,
że jest ona osadzona w nas samych i oddziałuje na nas, o czym świadczy
zaangażowanie w palestyński ruch wyzwoleńczy, wiara w dyktatury i szybkie
utopijne zmiany. Chodzi o to, aby Niemcom przy użyciu odrobiny przemocy
żyło się lepiej. Bezsens naszych młodzieńczych działań da się wytłumaczyć
ówczesną sytuacją Niemiec. Ale nie powinniśmy dłużej upierać się przy
twierdzeniu, że nasze postępowanie było czynem bohaterskim.
Jak zdefiniowałby Pan pojęcie „pokolenie ’68”?
– Odniosę się do sytuacji w Niemczech, chociaż można wysnuć pewne
analogie do ogółu warunków panujących także we Włoszech i Japonii. Jest
to grupa osób, które urodziły się między 1940 rokiem, czyli jeszcze podczas

225
wojny, jak np. Rudi Dutschke (rocznik 1940) a 1949-1950 rokiem, gdy
powstawała Republika Federalna. Ci ludzie, ze względu na swoich
rodziców, zostali obciążeni w sposób szczególnie trudny. Praktycznie
wszyscy ojcowie pokolenia ’68 byli żołnierzami. Niemiecki Wehrmacht
liczył 18 milionów żołnierzy. Należy to sobie uświadomić. W kontekście
dwóch ostatnich lat wojny oznacza to masowe traumy dla Niemców.

Istniała w Europie Zachodniej silna mniejszość,
która twierdziła, że Stany Zjednoczone jako
imperialistyczne mocarstwo są największym
wrogiem ludzkości oraz idei wyzwolenia.
Matki były przerażone i dotknięte ucieczką, wypędzeniami, atakami
bombowymi. W 1945 roku ludzie byli wygłodniali i nie mieli nic.
Rodzice sześćdziesięcioósmaków byli wewnętrznie zrujnowani.
Narodowy socjalizm był ruchem ludzi młodych i to właśnie oni
najsilniej uwierzyli w Hitlera. W 1933 roku mieli 18-20 lat. Kolejne
10 lat jest ważnym, kształtującym okresem w życiu człowieka.
Wówczas to poznaje się przyjaciół na całe życie, rozwija karierę
zawodową itp. W 1945 roku zostali moralnymi bankrutami. Byli
świadomi, że ponoszą odpowiedzialność za coś strasznego, ale nie
potrafili sami sobie tego wytłumaczyć, jak również później swoim
dzieciom. Byli zdezorientowani i bezradni. Nie wiedzieli, co dalej
robić. W takiej oto moralnej próżni wyrastali sześćdziesięcioósmacy.
Dotyczyło to naturalnie także nauczycieli czy wujków w większych
rodzinach. Wszędzie mieliśmy do czynienia z tym samym. Młodzi
ludzie doświadczali przemocy w swoich domach. Jeżeli ktoś na
przykład był cztery lata żołnierzem, a następnie trzy lata spędził
w niewoli sowieckiej, ten nie wraca z wojny jako spokojny człowiek,
tylko jako niepoczytalny choleryk. Kim byli natomiast ojcowie
pokolenia ’33? Tu dochodzimy do mojego dziadka, który przez cztery
lata służył w artylerii podczas I wojny światowej. Mój ojciec, który
miał 6 lat, gdy jego ojciec wrócił z wojny do domu, opowiadał mi
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o nim jako sfrustrowanym człowieku, który też walczył o złą sprawę, ale
miał głębokie przekonanie, że stał po słusznej stronie. Pokolenie mojego
ojca w dzieciństwie odczuło na własnej skórze porażkę I wojny światowej
poprzez straumatyzowanych ojców czy nauczycieli, którzy stracili rękę,
mieli drewnianą nogę, postrzały w głowę, blizny, poparzone twarze. Tego
wszystkiego dziś już nie doświadczamy, ale w czasach mojej młodości
takie widoki były czymś zupełnie naturalnym. Jeszcze w 1968 roku 25
proc. niemieckich studentów było półsierotami. Z reguły nie mieli ojca.
W pokoleniu ’68 piętrzyło się doświadczenie przemocy i gwałtu obu wojen
światowych. Przypomina to reakcję fizyczną, której działanie przenosi się na
kolejne, czyli moje pokolenie. Jest to całkowicie logiczne. Nie mogliśmy uciec
od okropieństw XX wieku, które były udziałem naszych ojców i dziadów.
Zostaliśmy obarczeni częścią tych doświadczeń, bez względu na to, czy nam
się to podobało, czy nie. Patrząc na nasze dzieci i kolejne generacje, możemy
mówić o prawdziwym szczęściu, że te zjawiska nie przebiegają już tak
gwałtownie, że jesteśmy częścią zbawiennego procesu. To wszystko. Takie jest
miejsce naszej generacji w historii XX wieku. Nie ma powodu do dumy, ale nie
musimy także przepraszać. Pokolenie Helmuta Kohla, czyli ludzie ok. 20 lat
starsi od nas, znajdują się w dużo korzystniejszym położeniu. Mój ociec został
ukształtowany między 20. a 30. rokiem życia w Trzeciej Rzeszy, tymczasem
rodzice Helmuta Kohla w czasach kaiserowskich i Republiki Weimarskiej.
Nawet gdyby byli później nazistami, co w przypadku rodziców Kohla nie
miało miejsca, mogli jednak czerpać z poznanych za młodu wartości, co
w przypadku moich rodziców było niemożliwe. Dziadek Helmuta Kohla nie
służył jako żołnierz podczas I wojny światowej. Z kolei ojciec był już za stary,
aby walczyć na pierwszej linii frontu II wojny światowej. Dlatego nie dziwi
fakt, że dzisiejsi osiemdziesięciolatkowie, jak Helmut Kohl, Ralf Dahrendorf,
Christian Graf von Krockow, Kurt Sontheimer, Alexander Schwan i inni,
byli tymi, którzy po wojnie w latach 50. i 60. dali nowy początek Republice
Federalnej.
Dwa lata temu ukazała się w Polsce książka Bettiny
Röhl Zabawa w komunizm, w której autorka na
podstawie akt odnalezionych w berlińskim Archiwum
Federalnym dotyczących m.in. pisma „Konkret”
wskazuje na współpracę przedstawicieli Nowej
Lewicy z Berlinem Wschodnim. Pan natomiast
wyklucza inspirację sowiecką, twierdząc, że rewolta
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rozwijała się spontanicznie. Także w świetle innych
ujawnionych akt Stasi coraz wyraźniej wynika, że
rewolta ’68 była przygotowywana przez wiele lat
przez służby wschodnie. Okazuje się bowiem, że
zabójcą Benno Ohnesorga był agent Stasi, Karl-Hein
Kurras, pracujący w policji zachodnioberlińskiej.
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Także syn Rudiego Dutschke powołuje się na
korespondencję ojca, w której ten wyraźnie wskazuje
na Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego NRD
jako prawdopodobnego mocodawcę dokonanego
na nim zamachu. Może jednak rewolta nie była
tak spontaniczna, jak mogło by się wydawać,
a młodzi ludzie żyjący na Zachodzie ulegli trendowi
wykreowanemu przez wschodnie służby?
– Nie sądzę. Ale faktem jest, że wschodnie służby, w tym przede
wszystkim Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego NRD, a zwłaszcza
Stasi próbowały trochę wpływać na rozwój wypadków. Informacja, że
Karl-Heinz Kurras okazał się agentem Stasi nie jest dla mnie żadnym
argumentem. Należy dobrze zrozumieć rzeczywistość ówczesnego Berlina
Zachodniego. Zachodnioberlińską policją kierowali byli funkcjonariusze
SS i Wehrmachtu. To oni narzucili styl pracy zachodnioberlińskiej policji,
a Kurras idealnie pasował do tego schematu. Nie był to żaden przypadek.
Kurras, jak wielu innych, był ofiarą niemieckiej historii. Pochodził gdzieś
z Prus Wschodnich, ojciec zginął na wojnie, on sam jako bardzo młody
chłopak był przez półtora roku żołnierzem. Nikt nie wie, co w tym czasie
przeżył. Podobno brat także zginął podczas wojny. Trafił do Berlina jako
uciekinier, trzy lata przesiedział w sowieckim obozie pracy przymusowej,
ponieważ handlował bronią czy też zabawiał się nią. Chciał pracować
w milicji enerdowskiej, ale go nie przyjęli. Przeniósł się na Zachód i tu go
przyjęli do policji. Typowa historia ludzi wyrzuconych na brzeg przez falę
historii, którzy nie podejmowali samodzielnie swoich życiowych decyzji,
obrabowani przez wojnę z własnej młodości. Tacy ludzie byli naturalnie
otwarci na współpracę z tajnymi służbami. To nie podlega kwestii. Odrzucam
jednak tezę Bettiny Röhl o sterowaniu rewoltą przez służby, chociaż muszę
powiedzieć, że jako młody człowiek byłem zagorzałym czytelnikiem
pisma „Konkret” oraz zwolennikiem Ulrike Meinhof, oczywiście jako
publicystki, a nie czołowej „ideolożki” RAF-u. I przykro jest dowiedzieć
się po latach, że pismo to istniało dzięki finansowemu wsparciu z Berlina
Wschodniego, co jest faktem niepodważalnym. Gdy przyjechałem do
Berlina Zachodniego w 1968 roku, bardzo szybko zetknąłem się z silną
niechęcią wobec NRD. Nikt nie znał dobrze drugiego, bardziej kołtuńskiego
i autorytarnego państwa niemieckiego, ale też nikogo ono nie interesowało.
Żyliśmy kosztem tego ogrodzonego murem świata. Zachodnioniemiecki
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czy zachodnioberliński dobrobyt był częścią tego status quo. W latach
1967-1971 sześćdziesięcioósmacy trzymali się z dala od NRD. Później
to się nieco zmieniło, szczególnie w latach osiemdziesiątych wraz
z nastaniem ruchów wolnościowych. Ludzie pięć, dziesięć lat starsi
ode mnie zaczęli już dogadywać się z sąsiadami, uczestniczyli nawet
w zielonoświątkowych festiwalach FDJ. Zainteresowanie służb rewoltą
studencką ’68 mieściło się w szerszym programie destabilizacji
Zachodu w ogóle. Były naturalnie punkty, gdzie działania obu stron
zlewały się w jedno. Była to antyimperialistyczna walka, choćby ruchy
wyzwoleńcze w Angoli, w Mozambiku, a przede wszystkim w Wietnamie,
Kambodży, Laosie, czyli wojny indochińskie. Ponadto istniała w Europie
Zachodniej silna mniejszość, która twierdziła, że Stany Zjednoczone
jako imperialistyczne mocarstwo są największym wrogiem ludzkości
oraz idei wyzwolenia. Obiektywnie na to patrząc, takie stawianie
sprawy leżało niewątpliwie w interesie Związku Sowieckiego i samej
NRD. I nie da się temu zaprzeczyć. Wracając do książki Bettiny Röhl,
cieszę się, że się w ogóle ukazała, dzięki czemu mamy dostęp do coraz
większej liczby dokumentów, które poszerzają naszą wiedzę. Wracając
do Kurrasa, chciałbym jeszcze dodać, że dokumenty potwierdzające jego
zdeklarowaną służbę na rzecz Stasi bardzo osłabiają naszą ówczesną
argumentację, jakoby kierownictwo policji zachodnioberlińskiej dopuściło
się starannie zaplanowanego mordu na niewinnym studencie. Nasza
ówczesna analiza okazała się całkowicie chybiona. Tym samym nasza
ówczesna argumentacja traci na znaczeniu. Z tego faktu należy zdawać
sobie sprawę.
Rok ’68 zostawił po sobie w Europie Zachodniej
wyraźne ślady. Zachodnie społeczeństwa przeszły
ogromną metamorfozę. Nastąpiło silne uderzenie
w rodzinę, bastion konserwatywnego społeczeństwa.
Dziś obserwujemy powielanie tego modelu w Polsce.
Nasz kraj jest poddawany silnej indoktrynacji
ideologią ’68, chociaż owoce ówczesnej rewolty
są nader gorzkie, jeśli chodzi o niemieckie
społeczeństwo.
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– Nie wierzę, aby ’68 miał się powtórzyć w Polsce. Jest to niemożliwe. To
nie ruch ’68 zniszczył strukturę niemieckich rodzin. To II wojna światowa
dokonała tego spustoszenia. Inne zmiany, np. rosnąca liczba rozwodów
i dokonywanych aborcji, mniejsza liczba urodzeń, ruchy emancypacyjne
kobiet, wymógł na nas kapitalizm. Kobiety się emancypują, zdobywają
wykształcenie i są w coraz większym stopniu wprzęgane w procesy
produkcyjne. Żaden kraj w Europie nie może sobie pozwolić na rezygnację
z udziału kobiet w gospodarce. To wszystko przychodzi samo i nie jest w jakiś
specjalny sposób narzucane. Samo też odejdzie, kiedy nadejdzie pora. Wysoki
odsetek rozwodów czy zagwarantowany udział kobiet w życiu publicznym
składają się na procesy modernizacji, które pojawiają się samoistnie.
Można to zaobserwować na przykładzie Hiszpanii, która pozostawała do
śmierci Franco w 1975 roku „zacofanym”, faszystowsko-chłopskim krajem

Dzisiejsi młodzi ludzie nie chcą już zmieniać
całego świata, tylko najwyżej fragment
rzeczywistości, który ich otacza i w którym
działają.
zachodnioeuropejskim. Po śmierci Franco Hiszpania przystąpiła do Unii
Europejskiej i otrzymała miliardy na rozwój kraju. Dziś przechadzając się
ulicami Madrytu i obserwując tamtejsze studentki, nie widzimy żadnych
różnic między nimi a ich równolatkami z innych zachodnioeuropejskich stolic.
Minęło jedno pokolenie, a Hiszpania zmieniła się nie do poznania, ponieważ
przy dużej społecznej mobilizacji przeszła wszystkie procesy modernizacyjne.
Taka jest kolej rzeczy, czy to z sześćdziesięcioósmakami, czy bez nich. Dzieje
się tak, gdy wyzwalane są ogromne siły produkcyjne. Stosowanie aborcji
nie najlepiej świadczy o tych społeczeństwach, ale to nie ma nic wspólnego
z generacją ’68, raczej z powszechną sekularyzacją życia, która w niektórych
krajach przebiega szybciej, w niektórych wolniej. Na przykład we Włoszech
w latach 60. mieliśmy do czynienia z bardzo dynamicznymi zmianami. W ciągu
20 lat kraj ten został w zasadzie „odkatolicyzowany”, mimo że formalnie jest
nadal krajem katolickim. Jednak na życiowe decyzje Włochów wiara nie ma
żadnego wpływu. To są owoce nowoczesności, a nie dziedzictwo pokolenia
’68. Nie dzieje się tak, ponieważ kilkaset tysięcy studentów wyszło na ulice
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i chciało zmieniać świat, ale dlatego, że ludzie chcą sami decydować o sobie.
W czasach, gdy kobiety wybierają karierę, pojawia się kwestia kontroli
urodzin, tzn. jedno, maksymalnie dwoje dzieci, nie więcej, następnie trzeba
wybrać partnera. W razie konfliktu istnieje możliwość rekrutowania do tej
roli kogoś nowego. W momencie, gdy każdy z małżonków zarabia i dysponuje
własnym kontem bankowym, równowaga sił w małżeństwie staje się faktem.
Każdy z partnerów ma świadomość, że od jutra może zacząć życie na własny
rachunek. Tego rodzaju decyzje były przecież zupełnie obce generacji naszych
babek. Kierowały nimi zasady moralne. Niezależnie od tego, czy w jakimś
kraju doszło do rewolty ’68, czy nie, w całej Europie panują podobne stosunki.
Z samą rewoltą ma to niewiele wspólnego. Ustawy aborcyjne mamy dziś
w tej czy innej formie praktycznie w każdym europejskim kraju. Wpływ
generacji ’68 jest dziś zbyt słaby, aby stanowił przyczynę tego typu zjawiska.
Sześćdziesięcioósmacy oddziałują wprawdzie silnie w sferze publicystycznej,
ale tendencje widoczne w sprawach przerywania ciąży czy liczby rozwodów
są w Niemczech takie same jak w Polsce, Czechach, Austrii czy Szwajcarii, przy
czym w Austrii i Szwajcarii nie było ruchu ’68, a już Szwajcarzy w ogóle nie
mieli powodu, aby wszczynać tego rodzaju niepokoje. A mimo to ten sam trend
obecny jest wszędzie, także we Francji czy wspomnianej już Hiszpanii.
W Polsce, mimo całego nieszczęścia, jakim był socjalizm,
podejmowane są desperackie próby wykreowania
środowisk nowej lewicy, tym razem nie przyniesionej na
bagnetach sowieckich, ale silnie wspieranej np. przez
fundacje niemieckie. Czy widzi Pan możliwość powtórki
’68 w Polsce dwadzieścia lat po zmianie systemu?
– Nie, nie, nie. Komunizm w Polsce to nie była tylko dyktatura. Pozwoli
Pani, że doprecyzuję. Wielu ludzi czerpało z tego ustroju profity. Mało tego,
kontynuacja tego procesu trwa do dziś. Dlatego w wielu rodzinach przemilcza
się kompromisy, na które się zgadzano. Teraz, po dwudziestu latach, mamy do
czynienia z pierwszą generacją po przełomie 1989 roku. Myślę, że to milczenie
związane jest z trudną kwestią rozliczenia czasu komunizmu i totalitaryzmu
oraz z pewną mitologią dotyczącą II wojny światowej, która być może nie do
końca odpowiada rzeczywistości. Dwa miliony Polaków podpisało niemiecką
listę narodowościową, tzw. volkslistę. Nie sądzę, aby rozmawiano o tym
1933/1968: Zrozumieć Niemcy
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w dwóch milionach polskich rodzin. Wszędzie są tematy tabu. W 1989 roku
miała miejsce w Polsce rewolucja. Fakt, że dwadzieścia lat później młoda
generacja stawia pytania, które rodzą napięcia, jest dla mnie zrozumiałe.
O tyle może powtórzyć się pewne pokoleniowe napięcie, które miało miejsce
w 1968 roku w Republice Federalnej. Jednak jego podstawy są w dzisiejszej
Polsce zupełnie inne niż czterdzieści lat temu w Niemczech. Proces ten nie
jest tak gwałtowny, ponieważ stawka w tej grze jest nieporównywalna,
tak jak zbrodnie nazistowskie w sensie jakościowym i ilościowym są
nieporównywalne z tym, co się działo za panowania totalitarnych,
komunistycznych reżimów w Polsce czy w NRD. Rozmiar i liczebność zbrodni
są inne, dlatego wywołują one znacznie mniejsze konsekwencje historyczne,
mniejsze fale. Nie mogę ocenić prób wykreowania w Polsce Nowej Lewicy,
ponieważ nie znam sytuacji. Na pewno idee lewicowe nie umarły wraz
z upadkiem socjalizmu jako ustroju. Idee lewicowe są zawsze wynikiem
społecznej i materialnej mobilizacji, a jeśli chodzi o edukację, obowiązuje
zasada równego dostępu dla wszystkich. Tego typu idee pozostają dla wielu
popularne, ponieważ zawsze będą istniały słabsze i nieuprzywilejowane
warstwy społeczne. Moim zdaniem, jeśli chodzi o Polskę, będzie tak do
czasu, gdy wszystkie dzieci pochodzenia chłopskiego nie ukończą wyższych
uczelni, względnie nie zostanie wyczerpana rezerwa, która przecież istnieje,
i która nie została całkowicie zmobilizowana, także w czasach komunizmu.
To proces powolny i długotrwały. Póki się nie zakończy, pozostałości idei
socjalistycznych będą miały wciąż swoich zwolenników.
Twierdzi Pan, że mimo wielu podobieństw obu ruchów:
’33 i ’68, różnica polega na tym, że pokolenie ’68 swoją
rewolucję na szczęście przegrało. Czy rzeczywiście?
Przecież wpływ ideologii ’68 na niemal wszystkie
dziedziny życia jest ogromny.
– Nie sądzę. Nasi ojcowie doszli do władzy jako narodowi socjaliści
i działając w aparacie państwowym i militarnym, dokonali naprawdę
strasznych rzeczy, pustosząc Europę i ściągając na nią bezprzykładne,
nieporównywalne z niczym nieszczęścia. Sześćdziesięcioósmacy nigdy nie
zdobyli takiej władzy. Wielu ze względu na swoją radykalną działalność
otrzymywało zakaz wykonywania zawodu, np. wykładowcy czy choćby
1933/1968: Zrozumieć Niemcy

urzędnika pocztowego. Opór,
jaki stawiała nam generacja
Kohla, Brandta czy Schmidta,
był bardzo jasny i zdecydowany.
Nie powiedzieli nam, że
przegraliśmy, tylko, że musimy
się dostosować do norm
życia społecznego. Z drugiej
strony w świadomości opinii
publicznej, w wydawnictwach
książkowych, w niektórych
mediach i wyższych
uczelniach wciąż ton nadają
sześćdziesięcioósmacy. Moim
zdaniem jednak jest to kwestia
najwyżej pięciu kolejnych lat i będzie po wszystkim. Znikną. Już teraz
można zaobserwować, że jest ich coraz mniej. Ważnym przełomem,
szczególnie dla Niemiec ze względu na zjednoczenie, był rok 1989.
Większość reprezentantów pokolenia ’68 straciła wówczas wszelką
legitymację do działania. Byli jak sparaliżowani, nie potrafili reagować
na zmieniające się warunki. Nawet lewicowy socjaldemokrata Oskar
Lafontaine był bezradny. Zresztą cała socjaldemokracja czuła się wówczas
bardzo niepewnie. To był czas Helmuta Kohla i jemu podobnych,
którzy podjęli wyzwanie. Wydarzenia 1989 roku wywarły ogromny
wpływ na życie Berlina Zachodniego. Pojawili się równolatkowie
sześćdziesięcioósmaków ze Wschodu, jak się okazało – wcale niegłupi
i wykwalifikowani. Niewątpliwie wzbogacili swoją obecnością i zupełnie
nowymi doświadczeniami życie miasta, jednocześnie silnie ograniczając
przestrzeń działania sześćdziesięcioósmakom. Pojawili się tacy ludzie, jak
Angela Merkel czy Matthias Platzeck, z którymi reprezentanci pokolenia
’68 nie umieli znaleźć wspólnego języka. Mentalność nowo przybyłych
była dla nich odstręczająca. Podobnie dla byłych obywateli NRD sposób
myślenia sześćdziesięcioósmaków był zupełnie obcy. Nie rozumieli
ich braku pragmatyzmu, ideologicznej przesady i uporczywości. Tacy
ludzie przebijają się do niemieckiej polityki. Wystarczy spojrzeć na sądy
konstytucyjne czy gabinety rządowe. Mieliśmy krótki czas panowania
Joschki Fischera, a potem było już tylko lepiej. Dziś w niemieckiej polityce
nikomu nie brakuje Joschki Fischera czy Antje Vollmer. W gruncie rzeczy

W Berlinie
w 1945 roku
prawdopodobnie
każda kobieta
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stała się ofiarą
gwałtu.
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jesteśmy zadowoleni, że reprezentują nas tacy politycy, jak Angela
Merkel, których nie dotknęło piętno ’68. Wyobraźmy sobie np. Joschkę
Fischera czy Gerharda Schrödera prowadzących rozmowy z Jarosławem
Kaczyńskim, Silvio Berlusconim czy George’em Bushem. Mielibyśmy
same konflikty i nieustanne balansowanie na krawędzi. Postawa Merkel
jest rozsądna i wyważona. To bardzo ważne dla Niemiec, ponieważ
z jednej strony jest nas osiemdziesiąt milionów, z drugiej nadal nie
brakuje ludzi, którzy są bardzo wrażliwi na kwestie historyczne.
Nieprzyjemne wystąpienia reprezentantów Niemiec bezsprzecznie
nic dobrego nie wnoszą. Niestety rosyjscy przywódcy nie znaleźli
jeszcze właściwego języka. Obawiam się, że długo jeszcze nie znajdą.
Rosja będzie musiała odnieść się do 1939 roku. To oczywiste. Można
powiedzieć, że Niemcy napadły na Związek Sowiecki w 1941 roku,
ale równie dobrze można powiedzieć, że Niemcy i Związek Sowiecki
rozpoczęły II wojnę światową w 1939 roku. Bez niemiecko‑sowieckiego
paktu Ribbentrop-Mołotow wiele spraw mogłoby potoczyć się zupełnie
inaczej.
Wydaje się, że Maj ’68 na Zachodzie ma niewiele
wspólnego z Marcem ’68 w Polsce. Jednak
z okazji 40-lecia rewolty ’68 obserwowaliśmy
bratanie się sześćdziesięcioósmaków z Zachodu
z uczestnikami polskiego Marca ’68. Przykładem
jest wspólne wystąpienie Daniela Cohn-Bendita
i Adama Michnika na Uniwersytecie Warszawskim
w marcu 2008 roku. Wydaje się, że zrewoltowanym
studentom z Zachodu było bliżej do Gomułki niż
do antykomunistycznych opozycjonistów. Dziś
tych podobieństw nikt nie chce dostrzec. Istnieje
natomiast wręcz odwrotna tendencja. Jak Pan to
skomentuje?
– Marzec ’68 i Maj ’68 to były zupełnie różne historie. Trzeba
tu wspomnieć także Praską Wiosnę. Nasz protest był całkowicie
pozbawiony ryzyka. Ci, którzy protestowali w ’68 roku w Warszawie
czy w Pradze, ryzykowali bardzo dużo i zapłacili za to wysoką
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cenę. Dlatego jestem zdecydowanie przeciwny takiemu stawianiu sprawy.
Upraszczając: uprawialiśmy na Zachodzie luksusową rewolucję, tymczasem
na Wschodzie bunt był skierowany przeciw realnemu wrogowi zagrażającemu
egzystencji protestujących. A to różnica fundamentalna. Fakt, że oba ruchy
miały miejsce w 1968 roku, polega na swoistym masowym oszołomieniu.
Koszmar II wojny światowej powodował, że ofiary stawały się sprawcami,
wszyscy byli dotknięci wojenną traumą. Dotyczy to także Izraela, ponieważ
ci, którzy przeżyli, nie byli w stanie opowiedzieć swoim dzieciom o swoich
wojennych przeżyciach. To zrozumiałe. O tyle rok 1968 nie jest przypadkowy.
Pierwsza generacja powojenna budziła się z letargu. To jest jedyna wspólna
cecha, którą dostrzegam. Jednak sytuacja wyjściowa generacji ’68 po obu
stronach żelaznej kurtyny była zgoła różna. Na Zachodzie nie mieliśmy do
czynienia z żadnym niebezpiecznym czy skomplikowanym reżimem, który
należało zwalczać. Był to fundamentalny spór z pokoleniem rodziców,
niemiecką historią i próbą ucieczki od niej. W Polsce studenci byli poddawani
realnemu uciskowi, a protest oznaczał ryzyko utraty wolności, podczas gdy
na Zachodzie pojęcie wolności było wypierane przez organizacje totalitarne.
W przypadku Cohn-Bendita spotkania z weteranami ruchu ’68 w Polsce służą
promocji własnej osoby i utrwalaniu mitu założycielskiego Zielonych, trudno
mi natomiast odpowiedzieć, jakimi przesłankami kieruje się Michnik. Nie
wiem.
Dlaczego sprawa Kurrasa, policjanta, który w 1967
roku zastrzelił studenta Benno Ohnesorga, jest
w Niemczech marginalizowana? Kurras, który przez
czterdzieści lat uchodził za zamaskowanego nazistę,
okazuje się teraz agentem Stasi, czyli komunistycznej
bezpieki. To kres mitu założycielskiego pokolenia
’68. Należałoby napisać na nowo historię rewolty
studenckiej ’68 i nakręcić Baader-Meinhof 2.
Tymczasem żadna poważna dyskusja na ten temat się
nie toczy.
– Christian Semler z „Die Tageszeitung” powiedział, że nawet jeśli Kurras
był agentem Stasi, to i tak wszystko potoczyłoby się, tak jak się potoczyło:
nawet jeśli jest to prawda, to i tak jest to nieprawda – i jest to opinia
większości sześćdziesięcioósmaków. Naturalnie, gdybyśmy wiedzieli, że
Kurras był agentem Stasi lub gdyby ta wiedza pojawiła się w postępowaniu
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procesowym, wszystko potoczyłoby się inaczej. Z pewnością zostałby
osądzony za to, co zrobił. To główny problem. Wyrok uniewinniający Kurrasa
był moim zdaniem nieuzasadniony. Fakt ujawnienia współpracy Kurrasa ze
Stasi nie wywołał w Niemczech żadnej poważnej debaty. Ruch ’68 wyrósł
z korzeni totalitarnych. Część jego uczestników do dziś nie przyjmuje tego
do wiadomości. Dalej uporczywie tkwią w swoim totalitaryzmie wraz z jego
1933/1968: Zrozumieć Niemcy

immanentną historiografią. Inni zbywają z zażenowaniem temat własnej
przeszłości i nie zajmują stanowiska w tym dyskursie. Taki jest mechanizm
utrwalania się opisanej postawy. Przekona się Pani, że za osiem lat, kiedy
będziemy świętować kolejny jubileusz rewolty, sytuacja będzie diametralnie
inna. Zresztą do tego czasu tezy Unser Kampf zdołają się przebić. Nie będzie
już zalewu sentymentalnej literatury wspomnieniowej. Ukaże się zaledwie
kilka nowych pozycji, które nie wywołają większych emocji.
W rankingu tygodnika „Cicero” zajmuje Pan czwarte
miejsce na liście najwybitniejszych współczesnych
historyków niemieckich. Mimo to trzy renomowane
niemieckie fundacje odmówiły współfinansowania
polskiego tłumaczenia Unser Kampf? Czyżby Niemcy
bali się rzetelnej dyskusji o generacji ’68 w Polsce?
– Z jednej strony mogą traktować ten temat jako czysto
wewnątrzniemiecki spór. Drugim powodem może być obecny w tych
wszystkich fundacjach oportunizm wobec generacji ’68, ponieważ
jej uczestnicy pozostali ludźmi mobilnymi i sam zauważyłem ich
nadreprezentację w owych niemieckich fundacjach czy w innych instytucjach
działających na rzecz rozwoju za granicą, także w Izraelu. Stąd moim zdaniem
biorą się pewne zahamowania dotyczące rzetelnej dyskusji na temat ruchu
’68. I pewnie dlatego zabrakło funduszy na wsparcie polskiego wydania
Unser Kampf. Ja sam opowiadam się za wszelką debatą, która pozwala nam
zrozumieć historię, także powojenną, w naszych krajach. Jesteśmy sąsiadami.
Powinniśmy interesować się sobą i dużo o sobie wiedzieć. Także o skutkach
wojny, których doświadczyliśmy, i przezwyciężaniu rozłamów, które się
dokonały.
Czy Pana zdaniem generacja ’68 to zakończony etap, czy
ma jeszcze jakąś rolę do odegrania?
– Jedyną rolę, jaką pokolenie ’68 ma jeszcze do odegrania, jest dokonanie
samooceny, podsumowanie ich historii w Republice Federalnej oraz
analiza własnych błędów i wypaczeń. Jestem optymistą, ponieważ wielu
uczestników tej generacji zdaje sobie z tego sprawę, np. Gerd Koenen,
który przynajmniej próbuje zmierzyć się z własną biografią. Inny uczestnik
ruchu ’68 wyemigrował do Albanii, nauczył się języka i dziś prezentuje nam
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po niemiecku współczesną literaturę i kulturę albańską. Doceniam
taką postawę. Naturalnie podobnych przykładów jest więcej. Ale
od sześćdziesięcioósmaków nie należy wiele więcej oczekiwać. Ich
czas minął. Pojawiła się nowa generacja 20-, 30-latków, która jest

Angela Merkel uprawia nowoczesną politykę.
Jest ponadto doktorem nauk przyrodniczych,
a nie zwolenniczką określonej ideologii.
Jej zrównoważony pragmatyzm jest moim
zdaniem charakterystyczny dla generacji,
która pragnie wprowadzać zmiany łagodnie,
bez stosowania przemocy. Co ważne, nie chce
realizować tych celów na własną rękę, tylko
w porozumieniu ze społeczeństwami innych
krajów, cały czas się przy tym ucząc.
już bardziej pragmatyczna i rzeczowa. Dzisiejsi młodzi ludzie zdają
sobie sprawę, że muszą być konkurencyjni, aby coś osiągnąć i nie chcą
już zmieniać całego świata, tylko najwyżej fragment rzeczywistości,
który ich otacza i w którym działają. Żywię do nich sporo sympatii
i zrozumienia.
Pisze Pan o generacjach ’33 ,’45, ’68. Czy
jest do wyobrażenia konserwatywna fronda
w społeczeństwie niemieckim?
– Myślę, że jest to mało prawdopodobne. Nasza konserwatywna
partia CDU wybrała przed dziesięcioma laty na przewodniczącą
rozwiedzioną i bezdzietną protestantkę, która mówi otwarcie, że nie
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ubiega się o głosy konserwatywnych wyborców. Natomiast zależy jej na
poparciu ludzi, którzy zmieniają swoje preferencje wyborcze. Angela Merkel
uprawia nowoczesną, zrównoważoną politykę. Jest ponadto doktorem nauk
przyrodniczych, a nie zwolenniczką określonej ideologii. Jej zrównoważony
pragmatyzm jest moim zdaniem charakterystyczny dla kolejnej generacji,
która pragnie wprowadzać zmiany łagodnie, bez stosowania przemocy i bez
nadmiernej ideologii, wyłącznie przy pomocy środków pragmatycznych. Co
ważne, nie chce realizować tych celów na własną rękę, tylko w porozumieniu
ze społeczeństwami innych krajów, cały czas się przy tym ucząc. Tak
postrzegam generację Angeli Merkel. Współcześni młodzi ludzie wzorują
się w dużo większym stopniu na modelu Merkel niż pokoleniu ’68. To widać
na każdym kroku. Młodzi ludzie dysponują dziś większą wolnością niż my
wówczas, ponieważ wyrośli w warunkach znacznie bardziej sprzyjających
wolności. My, sześćdziesięcioósmacy, byliśmy prowincjuszami zajmującymi się
głównie sobą i swoimi nastrojami. Tymczasem oni muszą być mobilni, uczyć
się, dążyć do czegoś, znać dwa, a jeszcze lepiej trzy języki obce. Dla nas nie
było to takie oczywiste w późnych latach sześćdziesiątych, które dziś są już
historią. Minęło zaledwie 20 lat od zakończenia wojny, jako dzieci nierzadko
bawiliśmy się wśród ruin, w zniszczonych miastach, gdzie można było
jeszcze znaleźć granat ręczny z czasów wojny. Tego wszystkiego współczesna
generacja już nie doświadczyła. Powinna się z tego cieszyć i na tym budować.
Tak też się dzieje. To mnie napawa optymizmem.
Niemcy coraz częściej mówią o własnych ofiarach
wojny, ich cierpieniach oraz rodzimym ruchu
oporu. Pojawia się wręcz termin „holokaustyzacja
wypędzenia”. Czy to przypadek, czy też Unser Kampf
należy odbierać jako próbę przywrócenia właściwych
proporcji faktom historycznym?
– Omawianie i roztrząsanie okresu narodowego socjalizmu jest nadal
istotnym tematem w Niemczech. Z drugiej strony w atakach bombowych
zginęło 800 tys. osób, w tym kobiet, dzieci, starych ludzi. Większość
niemieckich miast została zniszczona. Nie sądzę, aby podejmowanie
tych spraw było niewłaściwe. Aby zajmować się i zrozumieć cierpienia
innych, którym wyrządzono krzywdzę, należy pochylić się także nad
własnym cierpieniem. Mam tu na myśli wypędzenia. Przy czym nie chodzi
o kwestię winy, bowiem fakt, że to Niemcy wywołały II wojnę światową,
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jest bezsporny. Ale nie ulega także wątpliwości, że sami Niemcy ucierpieli
w wyniku wojny, szczególnie w dwóch ostatnich latach. W Berlinie w 1945
roku prawdopodobnie każda kobieta średnio dwa razy stała się ofiarą
gwałtu. Długo nie mówiono o tym w Niemczech, chociażby z powodów
ambicjonalnych. To w końcu żaden honor dla Niemców, że Niemki były
masowo gwałcone przez Rosjan. W tym, że zaczynamy o tym głośno mówić,
nie ma nic złego. Nie jest to rozczulanie się nad sobą. Na przykład wypędzeni
z Wrocławia, którzy doskonale znają uwarunkowania historyczne i są z reguły
przyjaźnie nastawieni do Polski, chcą mówić o tym, co przeżyli w wieku
14 lat, i moim zdaniem mają do tego prawo. Tego się nie da zatrzymać.
Historyczne ramy dla tych wszystkich wydarzeń stworzyli Niemcy w 1939
roku i nieco wcześniej, i żaden z nich tego nie pomija. Większość z nich
umiera i zabiera swój los do grobu, milcząc za życia o tym, co przeżyli
podczas ucieczki. Milczenie przysporzyło społeczeństwu ogromnego
cierpienia. Tłumione słowa bolą. Nawet jeśli to czasami wygląda dziwnie
z polskiego, brytyjskiego, francuskiego, serbskiego czy żydowskiego punktu
widzenia, uważam mówienie o losach wypędzonych za uzasadnione.
Dziękuję za rozmowę. █
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stasi
Czar prysł w okamgnieniu.
Dziesiąta rzekomo potęga
gospodarcza świata okazała się
z dnia na dzień niewypłacalna.
Mur berliński, któremu jeszcze
niedawno Erich Honecker
wieszczył co najmniej
kilkusetletnią przyszłość, zniknął
z powierzchni miasta w ciągu
zaledwie kilku miesięcy. Tak
błyskawiczne wyparowanie NRD
z mapy politycznej dla wielu
pozostało po dziś dzień zagadką.
W rzeczywistości najbardziej
zadziwiające jest nie tyle samo
zniknięcie NRD z mapy Europy, ile
fakt, że nikt się w ogóle nie liczył
z takim rozwojem wypadków.

EWA STEFAŃSKA
Dyskretny urok Stasi
Autor Autorski

Książka Hubertusa Knabe Dyskretny urok
NRD1 znakomicie wpisuje się w dyskusję,
jaka toczy się obecnie w Niemczech
i dotyczy wpływu wschodnioniemieckich
służb specjalnych na życie polityczne w RFN. Wiadomo,
że Bundestag w „republice bońskiej” przez całe dziesięciolecia
pozostawał obiektem infiltracji służb z NRD. Dziś współrządząca w Niemczech
Partia Wolnych Demokratów (FPD) chce ustalić rzeczywisty wpływ Stasi
na decyzje polityczne podejmowane przez RFN, dlatego na początku lipca
2010 roku zażądała systematycznego rozliczenia powiązań z enerdowskimi
służbami zachodnioniemieckich deputowanych zasiadających w Bundestagu
w czasach istnienia NRD.
Podobny wniosek FDP był w przeszłości odrzucany dwukrotnie. Ostatnim
razem w maju 2009 roku, gdy rządząca wówczas wielka koalicja CDU/
CSU – SPD zablokowała propozycję liberałów. Miało to miejsce tydzień
po sensacyjnym odkryciu, że Karl-Heinz Kurras, były zachodnioniemiecki
policjant, który podczas zamieszek studenckich w 1967 roku zabił studenta
Benno Ohnesorga, okazał się wieloletnim opłacanym agentem Stasi. Tym
razem chadecy dają do zrozumienia, że przychylnie odniosą się do projektu
koalicjanta. Jeśli rzeczywiście to nastąpi, projekt odpowiedniej uchwały trafi
jesienią pod obrady Bundestagu.
Reiner Dutschmann, poseł sprawozdawca FDP, podkreślił, że rozliczenia
z komunistyczną przeszłością nie mogą ograniczać się jedynie do wschodnich
landów. Stasi była niezwykle aktywna także na Zachodzie. Dla procesu
jednoczenia się Niemiec ważne jest, aby poznać prawdę, kto w RFN był
1 H. Knabe, Der diskrete Charme der DDR. Stasi und Westmedien, Propläen Verlag Berlin/München 2001.
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uwikłany w komunistyczną konspirację
bądź wykorzystany przez Ministerstwo
Bezpieczeństwa Państwowego NRD. W swoim
wniosku posłowie FDP wnoszą o sprawdzenie
zakresu współpracy ze Stasi deputowanych
do Bundestagu od
pierwszej do jedenastej kadencji (czyli w latach 1949-1990). Nie wiadomo
jeszcze, kto miałby sporządzić żądaną analizę. Oprócz Urzędu ds. Akt Stasi
brane są pod uwagę także inne instytucje, np. berliński Zespół Badań nad
Państwem SED, monachijski Instytut Historii Współczesnej czy poczdamskie
Centrum Badań nad Historią Współczesną2.
Inicjatywę liberałów poparł niemiecki historyk, były współpracownik
Urzędu Gaucka, dziś dyrektor naukowy Muzeum Stasi w Berlinie
Hohenschönhausen, Hubertus Knabe, który oświadczył: „Nigdy nie
rozumiałem, dlaczego Bundestag nie miał odwagi dokonać rozliczenia
z własną historią”3. Jego zdaniem problem lustracji – wbrew temu, co się
sądzi w Polsce – pozostaje nierozwiązany nie tylko w niemieckim Bundestagu,
ale także w niemieckich mediach. Historyk uważa, że po to, „by poznać rolę
Stasi, trzeba mieć swobodny dostęp do archiwów. Problem polega na tym, że
są one pod całkowitą kontrolą państwa, a władza robi wszystko, aby archiwa
nie zostały otwarte. Wielu polityków boi się tajemnic, które kryją się w ich
wnętrzach”. Podobnie uważają przedstawiciele organizacji zrzeszających
ofiary Stasi: „Wszystkie partie się tego obawiają, bo upadłaby oficjalnie
podtrzymywana teza, że Stasi to sprawa tylko Wschodnich Niemiec. Co jest
oczywiście wierutnym kłamstwem. Kurras jest tego dobitnym przykładem”4.

STASI I MEDIA ZACHODNIE
W swej książce Hubertus Knabe dowodzi, że lustracja to problem nie
tylko wschodnioniemiecki. Pierwsze pytanie, jakie zadał on sobie podczas
prac badawczych nad działalnością enerdowskich służb specjalnych w byłej
RFN, brzmiało: dlaczego dyktatura komunistyczna w Niemczech Wschodnich
jest oceniana na Zachodzie z tak dużą pobłażliwością? W poszukiwaniu
odpowiedzi musiał przedrzeć się zarówno przez bezdenną spuściznę Stasi,
jak i zapoznać się ze źródłami erefenowskimi: wypowiedziami ówczesnych
zachodnich polityków, doniesieniami prasy RFN na temat sąsiedniego
2 http://www.liberale.de/Liberale-fordern-Stasi-Ueberpruefung-des-Bundestags/5585c9993i1p69/index.html
3 http://www.welt.de/politik/deutschland/article8358429/FDP-will-alle-Abgeordneten-ueberpruefen-lassen.html
4 http://www.rfi.fr/actupl/articles/118/article_9003.asp
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kraju komunistycznego oraz rezultatami wywierania wpływu przez
służby Niemiec Wschodnich na zachodnioniemieckie media.
Podczas analizy tych materiałów trudno było nie
dostrzec, jak bardzo na przestrzeni lat zmieniało się
nastawienie Republiki Federalnej Niemiec do NRD.
Jednoznaczne sądy na temat dyktatury Socjalistycznej
Partii Jedności Niemiec (SED), które dominowały w prasie
RFN w latach pięćdziesiątych, zaczęły powoli znikać
z łam gazet. Początkowo wyraźnie krytyczne oceny
wschodnioniemieckiego reżimu odchodziły powoli do

Dla wszystkich pozostaje zagadką sposób,
w jaki NRD opuściła scenę historyczną, to
znaczy błyskawicznie i wyjątkowo dyskretnie.
lamusa, a ten, kto nadal przy nich obstawał, zyskiwał pogardliwe miano
reakcjonisty. Jaki był udział Stasi w tej przemianie?
Fakt, że wschodnioniemieccy komuniści wywierali wpływ na opinię
publiczną w Republice Federalnej, dziś już nie ulega kwestii, co potwierdzają
liczne dokumenty i wyniki kwerend archiwalnych. W działalności SED,
a szczególnie jej tajnych służb podporządkowanych Ministerstwu
Bezpieczeństwa Państwowego NRD (MfS), „praca na terenie operacyjnym”, jak
nazywano Zachód, była zadaniem priorytetowym. Aparat kierowany przez
Ericha Mielke, liczący 91 tysięcy pełnoetatowych funkcjonariuszy oraz 180
tysięcy tajnych współpracowników, był nie tylko „mieczem i tarczą” partii, ale
miał także podjąć „czerwony marsz” na Zachód. Zadaniem współpracowników
aparatu bezpieczeństwa było potajemne wnikanie w „centra wroga”,
zbieranie informacji na temat jego planów, „dawanie odporu” przeciwnikom,
„niszczenie” ich oraz wspieranie przyjaznych reżimowi sił. To oczywiste, że
Stasi jako formacja konspiracyjna była wszechobecna w zachodnich landach
niemieckich i starała się wywierać wpływ na każdy aspekt funkcjonowania
państwa: na politykę, gospodarkę, edukację, instytucje Kościoła, resorty
siłowe, wreszcie na media. Mimo to musiało upłynąć sporo czasu od upadku
komunizmu, zanim do opinii publicznej dotarło, że problem lustracji byłych
agentów Stasi dotyczy także Zachodu.
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Szacuje się, że dla MfS w charakterze tajnych współpracowników
kolaborowało od 20 do 30 tysięcy obywateli Republiki Federalnej. Dokładnych
danych brak, ponieważ bardzo wiele akt zostało doszczętnie zniszczonych.
W RFN, w przeciwieństwie do NRD, współpraca ze Służbą Bezpieczeństwa
była czynem karalnym. Ponadto zachodnioniemieccy tajni współpracownicy
decydowali się na współpracę ze Stasi najczęściej dobrowolnie i otrzymywali
za swoją pracę godziwe wynagrodzenie. Zatem rozliczenie komunistycznej
przeszłości nie może ograniczać się jedynie do Niemiec Wschodnich, ale musi
objąć także Niemcy Zachodnie.
Niechlubne uwikłanie obywateli RFN w popieranie komunistycznej
dyktatury SED można szczegółowo prześledzić na przykładzie
mediów, co też uczynił Hubertus Knabe. Jego książka
nieprzypadkowo nosi podtytuł Stasi i media zachodnie. Okazuje
się bowiem, że enerdowski reżim miał niezwykłą zdolność
przyciągania dziennikarzy zachodnioniemieckich. To oni przez
lata zmieniali niekorzystny wizerunek NRD w debacie publicznej
Republiki Federalnej, a dużą rolę w tym procesie odgrywała
enerdowska bezpieka. Knabe, który jako pracownik Urzędu ds.
Akt Stasi miał wgląd w oryginalne dokumenty MfS, uznał, że jego
powinnością jest przekazanie opinii publicznej informacji zawartych
w owianych tajemnicą aktach Stasi na temat jej wpływu na media zachodnie.
Choć zawartość archiwów została mocno uszczuplona, to jednak zachowały
się dokumenty świadczące o sterowaniu przez reżim w Berlinie Wschodnim
zachowaniami zachodnioniemieckich dziennikarzy w taki sposób, by utrwalali
komunistyczną władzę.
Rozliczenie najnowszej historii Niemiec jest jednak trudne nie tylko ze
względu na mocno uszczuplony stan zasobów. Nie ustają bowiem starania,
aby utrudnić ujawnienie prawdy o uwikłaniu obywateli RFN w działalność
Stasi. Wbrew obiegowej opinii prace badawcze prowadzone w Urzędzie
ds. Stasi podlegają licznym ograniczeniom. Na autora, który postanowił
zmierzyć się z tym politycznie niewygodnym tematem, niejednokrotnie
wywierano presję, aby zaniechał publikacji, a następnie próbowano utrudnić
jej wydanie. Zamknięto przed nim dostęp do wielu ważnych źródeł, a później
postanowiono odebrać zgodę na opracowanie dokumentacji o wpływie Stasi
na media zachodnie. Postawiono nawet wniosek o wydanie tymczasowego
rozporządzenia przeciwko jego książce Dyskretny urok NRD, zgodnie z którym
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autorowi groziła kara pół miliona marek lub sześciu miesięcy aresztu, jeśli
nie przedłoży treści publikacji dyrekcji Urzędu ds. Akt Stasi w celu uzyskania
zezwolenia na publikację. Knabe został zaskarżony także przez wydawcę „Die
Woche” Manfreda Bissingera oraz wydawnictwo Gruner und Jahr („Stern”).
Ostatecznie, mimo wielu przeciwności, książka Dyskretny urok NRD ukazała się
drukiem w 2001 roku, a jej siła argumentacji aktualna jest do dziś. Stan badań
naukowych nie zmienił się niemal bowiem od czasu wydania tej pozycji.

POTIOMKINOWSKIE PAŃSTWO NRD
Gdy w listopadzie 1989 roku ekipy telewizyjne po raz pierwszy pokazały
osiedle mieszkaniowe najwyższych funkcjonariuszy SED w berlińskiej
dzielnicy Wandlitz, opinia publiczna uświadomiła sobie nagle, jak żałosny był
w istocie socjalizm w wydaniu enerdowskim: dwadzieścia trzy dwupiętrowe
domki zaszyte wśród sosen, basen, sauna, solarium. Słowem, monument
zaściankowości przyprawiony odrobiną zachodniego luksusu, na który
składały się głównie zmywarki do naczyń i kolorowe telewizory. Odwołujące
się do swoich antyfaszystowskich korzeni państwo, które uzurpowało sobie
prawo do reprezentowania interesów klasy pracującej i prowadzenia polityki
bazującej na naukowej ideologii, okazało się drobnomieszczańskim reżimem,
którego przywódcy nie potrafili nawet sobie zapewnić przyzwoitej stopy
życiowej.
Czar prysł w okamgnieniu. Dziesiąta rzekomo potęga gospodarcza
świata okazała się z dnia na dzień niewypłacalna. Mur berliński, któremu
jeszcze niedawno Erich Honecker wieszczył co najmniej kilkusetletnią
przyszłość, zniknął z powierzchni miasta w ciągu zaledwie kilku miesięcy.
Od przeprowadzonych z wielką pompą uroczystości 40-lecia istnienia NRD
do momentu zjednoczenia Niemiec, które według powszechnej opinii
polityków było czymś absolutnie nierealnym, minęło raptem 365 dni.
Rzekomo cywilizowane państwo leżące w sercu Europy, uczestnik OBWE
i członek ONZ, którego najwyższy przywódca przyjmowany był
ze wszystkimi honorami na całym świecie, okazał
się w jednej chwili brzydką dyktaturą z siatką
agentów pokrywającą cały kraj, więzieniami
pełnymi niesłusznie skazanych obywateli oraz
obozami izolacji dla tzw. „niepewnych elementów
społecznych”.
Zniknięcie NRD z mapy politycznej dla wielu
pozostało po dziś dzień zagadką. Nawet po latach
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nie ma zgody co do tego, kto był ojcem tego sukcesu. Jedni wspominają
z wdzięcznością sowieckiego szefa partii Michaiła Gorbaczowa, przypisując
jego polityce reform wymierzenie śmiertelnego ciosu dyktaturze SED,
zapominając nader często, że włodarz Kremla chciał ratować socjalizm, a nie
go likwidować. Drudzy przyczyn bankructwa systemu upatrują w słabości
ekonomicznej NRD albo w erozji ideologicznej, która niszczyła struktury
systemu od wewnątrz. Jeszcze inni zasługę upadku dyktatury przypisują
wschodnioniemieckim ruchom ekologicznym, pokojowym i praw człowieka,
które miały zadać ustrojowi, niczym w starciu Dawida z Goliatem, śmiertelny
cios. Jednak dla wszystkich pozostaje zagadką sposób, w jaki NRD opuściła
scenę historyczną, to znaczy błyskawicznie i wyjątkowo dyskretnie.
W rzeczywistości najbardziej zadziwiające jest nie tyle samo zniknięcie
NRD z mapy Europy, ile fakt, że nikt się w ogóle nie liczył
z takim rozwojem wypadków. Było to szczególnie
widoczne w miesiącach rewolucyjnego przełomu
1989/1990. W polityce odprężenia, opracowanej
przez socjaldemokratów i kontynuowanej przez
polityków CDU/CSU, która stawiała na względne
porozumienie z rządzącymi w Berlinie Wschodnim,
nie było miejsca na gniewne masy i niezadowolenie
płynące z NRD. Polityczne strategie nie zakładały
załamania się Niemieckiej Republiki Demokratycznej.
Tym bardziej brakowało koncepcji zjednoczenia obu
gospodarek niemieckich, do czego właściwie zobowiązywała
polityków preambuła Ustawy Zasadniczej. Konsekwencje mylnych
szacunków dotyczących enerdowskiej gospodarki, której prywatyzacja
zamiast spodziewanych nadwyżek pozostawiła gigantyczne długi, przez całe
lata były ogromnym ciężarem dla zjednoczonych Niemiec.
Wydawać by się mogło, że sytuacja ta wywoła samokrytyczną dyskusję
na temat stosunku Republiki Federalnej do dyktatury SED, tymczasem debata
taka w zjednoczonych już Niemczech bardzo szybko wygasła. Do dziś brakuje
zadowalającej odpowiedzi na pytanie, jak można było w RFN wykreować tak
nierzeczywisty obraz Niemiec Wschodnich. Skądinąd już narodowy socjalizm
udowodnił, że dyktatury w epoce masowej komunikacji są w stanie przy
pomocy propagandy tak zmanipulować własne społeczeństwo, że wytworzy
ono swoją fantasmagorię, którą będzie traktować jako coś istniejącego
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realnie. Jakie jednak mechanizmy doprowadziły do
sytuacji, w której opinia publiczna wolnego kraju
zachodniego miała tak bardzo zniekształcony obraz
rzeczywistości? Okazuje się, że siła kreowania określonego
stanu rzeczy przez władze NRD wykraczała daleko poza
granice wschodnioniemieckiego państwa i potrafiła skutecznie
wywierać wpływ na politykę, media oraz inne dziedziny życia
w RFN.

„MODEL NRD” JAKO „KALKULOWANA
EMANCYPACJA”
Ważną linią agitacji SED, trafiającą na podatny grunt w Republice
Federalnej, było odwoływanie się do traumatycznych doświadczeń
nazistowskiej dyktatury, która na trwałe zaburzyła narodowe uczucia
Niemców. Wielu obywateli RFN postrzegało podział Niemiec jako
sprawiedliwy wynik wywołanej przez Hitlera wojny. Część zachodnich
intelektualistów była zdania, że nie ma ani historycznego, ani moralnego
uzasadnienia dla przywrócenia jednego państwa niemieckiego.
Drugim powodem względnej akceptacji dyktatury SED w Republice
Federalnej była stopniowa zgoda elit bońskich na podział Europy. O ile
jeszcze w latach pięćdziesiątych w Niemczech Zachodnich przeciwstawiano
się otwarcie polityce sowieckiego ekspansjonizmu, o tyle w latach
sześćdziesiątych coraz bardziej powszechne stawało się dążenie do
układania się ze Związkiem Sowieckim i jego satelitami. Przymus uznania
geopolitycznego status quo w Europie i strach przed niebezpieczeństwem
militarnej konfrontacji wspierały pragmatyczne postawy „pokojowego
współistnienia” także w sferze polityczno-ideologicznej.
Kolejna przyczyna była spowodowana polityką wewnętrzną. Klasyczna
konfrontacja prawicy z lewicą cyrkulowała zawsze wokół stosunku obu
obozów do NRD. Dla jednych państwo wschodnioniemieckie było niezbitym
dowodem klęski wszelkich socjalistycznych założeń, dla drugich natomiast
antykomunizm był przeszkodą na drodze ku społecznej i demokratycznej
polityce w Republice Federalnej. Dlatego ocena dyktatury SED nie opierała
się na faktach i rzeczywistych doświadczeniach, lecz wynikała z politycznych
interesów poszczególnych partii i ich reprezentantów. NRD pełniła zatem rolę
katalizatora wewnątrzpolitycznej polaryzacji.
Początkowo jej obraz prezentowany opinii publicznej na Zachodzie
cechował się dużym realizmem. W latach pięćdziesiątych gazety pełne
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były tych samych wniosków, które stopniowo docierały do świadomości
społeczeństwa zachodnioniemieckiego po upadku komunizmu. Należały
do nich choćby spostrzeżenia o braku skuteczności gospodarki planowej,
wszechobecności Służby Bezpieczeństwa czy odrzuceniu komunizmu przez
większość społeczeństwa. Także opinie zachodnioniemieckich polityków
na temat NRD były wówczas jednoznacznie krytycznie i to bez względu na
przynależność partyjną. Nawet dziś trudno o tak spójną krytykę komunizmu,
jaka dominowała wówczas.

Analiza akt pozwala na stwierdzenie, że
gotowość zachodnioniemieckich
dziennikarzy do współpracy
z komunistycznymi służbami
była dalece większa niż
można by sądzić.
Zmiana paradygmatu nastąpiła dopiero
w latach sześćdziesiątych, gdy początkowo
pojedyncze media zaczęły nadawać nowy ton. Z czasem
coraz więcej ośrodków prasy, radia i telewizji przyłączało się do nich.
W końcu i politycy zorientowali się, że nie mogą pozostawać w tyle i muszą
dostosować się do zmian, które stały się udziałem szerokiej opinii publicznej.
Cała generacja publicystów, polityków i uczonych forsowała w swoich
książkach, publikacjach, artykułach i publicznych deklaracjach zmianę
nastawiania wobec dyktatury SED. Listę tych, którzy z werwą opowiadali
się za nowym, „odprężonym” stosunkiem do NRD, czyta się jak Who-is-who
niemieckiej publicystyki: Theo Sommer i Peter Bender z „Die Zeit”, Hans
Heigert z monachijskiego „Report”, Hans Werner Schwarze z ZDF, Günter
Gaus, redaktor naczelny „Der Spiegel”, Robert Leicht z „Süddeutsche Zeitung”.
To tylko niewielka część długiej listy publicystów, którzy formowali opinię
Niemców na temat stosunku do komunistycznej dyktatury SED.
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W sferze politycznej palma pierwszeństwa należy się wpływowemu
ideologowi partii socjaldemokratycznej Egonowi Bahrowi, który dzięki
postulowanej już w 1963 roku tezie „Zmiana poprzez zbliżenie” wytyczył
nowy kierunek myślenia o Niemieckiej Republice Demokratycznej. Także
zachodnioniemieckie badania naukowe nad NRD generowały coraz więcej
„obiektywnych” analiz o reżimie SED, które znacząco upiększały obraz
Niemiec Wschodnich. Na przykład publikacje Rüdigera Thomasa, który
charakteryzował „model NRD” jako „kalkulowaną emancypację” weszły na
trwałe do programów uniwersyteckich, skutecznie wypaczając spojrzenie
młodych ludzi na rzeczywisty charakter władzy SED.
Dopiero w późnych latach osiemdziesiątych obraz wschodnioniemieckiej
dyktatury zaczął ponownie się zaciemniać, głównie za sprawą ruchów
wolnościowych powstających w samej NRD. Fakt, że odkłamane doniesienia
z enerdowskiego życia zaczęły docierać na Zachód, był zasługą zaledwie kilku
mało znanych dziennikarzy zachodnich, jak Peter Wensierski czy Wolfgang
Büscher, którzy zresztą wkrótce otrzymali zakaz wjazdu do NRD. Ponadto
byli enerdowscy dysydenci, którzy zmuszeni byli opuścić kraj, na przykład
Jürgen Fuchs i Ronald Jahn, mocno zabiegali o to, aby działalność opozycyjna
była lepiej znana na Zachodzie. To dzięki nim artykuły opozycjonistów z NRD,
a także wywiady z nimi zaczęły się pojawiać w prasie zachodnioniemieckiej.
Tymczasem zachodnie elity niechętnie przyjmowały te zmiany,
ponieważ zdążyły już przyzwyczaić się do istniejącego status quo i haseł
o polityce odprężenia. I nie chodziło tylko o to, że zbłądzili w sprawach
polityczno‑ideologicznych. Zasoby Stasi wskazują na to, że bardzo wielu
polityków, publicystów, uczonych i przedsiębiorców utrzymywało ścisłe
kontakty z komunistycznymi funkcjonariuszami, co często wydawało
im się działaniem nader postępowym. W tych międzyludzkich,
niemiecko‑niemieckich stosunkach ogromną rolę odgrywało MfS, które
chwytało się wszelkich sposobów, aby nawiązywać i umacniać kontakty
pozwalające wywierać wpływ na polityczne procesy na Zachodzie. To
zrozumiałe, że SED i MfS były bezpośrednio zainteresowane kreowaniem,
wspieraniem i stabilizacją pozytywnego wizerunku NRD w Republice
Federalnej.
O nieformalnych powiązaniach między NRD a ważnymi
zachodnioniemieckimi dziennikarzami sporadycznie możemy
dowiedzieć się czegoś od samych zainteresowanych. Odnośne
informacje można znaleźć co najwyżej w dokumentach Służby
Bezpieczeństwa, która częściowo obserwowała te kontakty,
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a częściowo sama je organizowała i utrzymywała. Nawet
pobieżne przejrzenie materiałów pokazuje ogromne
zainteresowanie Stasi mediami w RFN. Wynikało to przede
wszystkim z faktu, że w podzielonym narodzie oddziaływanie
politycznej publicystyki na drugie państwo jest daleko większe niż między
krajami różnych narodowości. Artykuł opublikowany w „Der Spiegel”, chociaż
w NRD zyskiwał nieliczne grono czytelników, był dla rządzących na tyle
istotny, że nierzadko stawał się tematem obrad Biura Politycznego. SED bardzo
wcześnie zrozumiała, że może wykorzystać zachodnioniemieckie media dla
własnych interesów i prezentowała otwartą postawę wobec dziennikarzy
często wykazujących po prostu zawodową ciekawość wobec NRD. Z czasem
MfS wykształciło cały szereg powiązań z mediami w RFN. Z jednej strony
chodziło o zbieranie informacji na temat politycznych dyskusji, z drugiej
zaś o chęć bezpośredniego wywierania wpływu na doniesienia prasowe

Po zjednoczeniu w 1990 roku większość
zachodnioniemieckich mediów zrezygnowała
z lustracji swoich współpracowników. Ani „Der
Spiegel”, ani „Stern”, ani też wydawnictwo
Springera nie czuły potrzeby wdrożenia
postępowań sprawdzających.
i publiczny dyskurs w Republice Federalnej. Spektrum sięgało od quasiurzędowych kontaktów z dziennikarzami chcącymi zdawać relacje
reporterskie z NRD po profesjonalnie działających agentów, którzy regularnie
współpracowali ze Stasi.
Po zjednoczeniu w 1990 roku większość zachodnioniemieckich mediów
zrezygnowała z lustracji swoich współpracowników. Ani „Der Spiegel”,
ani „Stern”, ani też wydawnictwo Springera nie czuły potrzeby wdrożenia
postępowań sprawdzających, regulowanych ustawą ds. akt Stasi, nawet
w przypadku wschodnioniemieckich dziennikarzy, którzy po upadku muru
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berlińskiego przeszli do pracy w ich redakcjach. Także w redakcjach byłych
enerdowskich gazet, przejętych przez zachodnie domy wydawnicze, miała
miejsce jedynie częściowa lustracja (np. w „Berliner Zeitung”, „Sächsische
Zeitung”, „Neuer Tag”, dawniej „Märkische Oder-Zeitung”), choć osoby
decyzyjne doskonale wiedziały o ścisłej kurateli Stasi sprawowanej nad
wschodnioniemieckim dziennikarstwem.

AGENCI WPŁYWU WPŁYWAJĄ NADAL
Poruszonymi wyżej zagadnieniami postanowił zająć się Hubertus Knabe.
Jego książka Dyskretny urok NRD ma bardzo przejrzystą strukturę. Na początku
poznajemy metody nawiązywania kontaktów z zachodnioniemieckimi
dziennikarzami we wczesnych latach istnienia Republiki Federalnej i próby
wywierania wpływu na zmianę obrazu NRD w zachodnich mediach. Dużą
rolę odgrywali w tym dziele korespondenci zachodni pracujący w NRD,
którzy początkowo sporadycznie, a od 1973 roku już regularnie przesyłali
korespondencje z Niemieckiej Republiki Demokratycznej.
Następnie opisana jest rola dziennikarzy głównie orientacji
socjaldemokratycznej, którzy od połowy lat sześćdziesiątych nawiązywali
poufne stosunki z członkami SED, które w istocie prowadziły do współpracy
ze Stasi. Te kontakty służyły początkowo najważniejszym politykom
zachodnim jako „kanał” do przesyłu dyskretnych wiadomości przeznaczonych
dla rządzących w Berlinie Wschodnim, ale wkrótce zmienił się on w rwący
strumień kontrowersyjnych koncepcji politycznych. W dalszej kolejności
Knabe dokonuje próby rekonstrukcji sieci tajnych współpracowników
Stasi w zachodnioniemieckich mediach. Także tu istniało wiele rozmaitych
stopni i form współpracy, które zostały szczegółowo zbadane i naświetlone
przez autora. Następna część publikacji poświęcona jest bezpośredniemu
wywieraniu wpływu przez wywiad wschodnioniemiecki na publiczną
dyskusję w Republice Federalnej przy wykorzystaniu mediów. Ciekawy
wątek stanowią zwłaszcza operacje MfS służące rozpracowywaniu
i zwalczaniu mediów szczególnie niebezpiecznych dla reżimu
komunistycznego.
Wielu dziennikarzy wolałoby dziś nie analizować własnego stosunku
do NRD, gdyż nie przynosi im to chwały. Analiza akt pozwala jednak na
stwierdzenie, że gotowość zachodnioniemieckich dziennikarzy do współpracy
z komunistycznymi służbami była dalece większa niż można by sądzić.
Dyskretny urok Stasi

Także sposób postępowania wobec SED czołowych polityków SPD,
takich jak Willi Brandt czy Egon Bahr, wydaje się po lekturze protokołów
Stasi nader osobliwy i rzuca nowe światło na rolę polityczną,
jaką w swoim czasie odegrali. Ze wszystkich partii „republiki
bońskiej” to właśnie SPD, której pierwszy powojenny
przewodniczący Kurt Schumacher ukuł hasło o NRD jako
„czerwono-lakierowanym faszyzmie”, przeszła największą
przemianę w swym stosunku do Niemieckiej Republiki
Demokratycznej.
Dokumenty Stasi przedstawiają naturalnie
tylko jeden wymiar historycznej retrospekcji.
Raporty enerdowskich służb powstawały w określonych
okolicznościach, dlatego trzeba brać poprawkę na ideologiczne
uprzedzenia ich autorów, szczególne uwypuklenie niebezpieczeństwa
ze strony wroga czy podkreślanie skuteczności własnej pracy. Są to
oczywistości, ale trzeba o nich wspomnieć przy okazji badań nad
archiwami Stasi, ponieważ wielu komentatorów odczuwa pokusę
kwestionowania wartości akt po stwierdzeniu jakiejkolwiek, nawet
najmniejszej nieścisłości. Dlatego należy wyraźnie podkreślić, że
dokumenty Stasi mogą zawierać błędy lub zniekształcenia, szczególnie
w przypadku Służby Bezpieczeństwa NRD, która miała za zadanie
umacniać władzę przywódczej partii SED przez uzyskiwanie możliwie
obszernych i realistycznych informacji. Jednak teoria na temat
fabularyzowania bądź fałszowania akt według własnego widzimisię
jest bajką wymyśloną z nader oczywistych pobudek przez samych
zainteresowanych.
Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego NRD w istotny
sposób wywierało wpływ na zachodnie media i czyniło to na różnych
poziomach, począwszy od systematycznej pracy kontaktowej
z politycznie otwartymi redaktorami, przez wieloletnie tajne
powiązania z poszczególnymi komentatorami zagranicznymi, po
uprawianie niejawnej propagandy w zachodnich mediach i prowadzenie
celowych akcji wymierzonych przeciwko krytycznym wobec NRD
dziennikarzom. Enerdowskiej bezpiece udało się pozyskać do
współpracy licznych współpracowników mediów w RFN, którzy zbierali
informacje dla rządzących na Wschodzie i działali jako agenci wpływu.
Rozmiar zniszczeń akt Stasi oraz utrzymywanie w ścisłej tajemnicy
personaliów zachodnich agentów uniemożliwiają dokonanie pełnej
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rekonstrukcji siatki tajnych współpracowników w erefenowskich
mediach. Szczególnie podczas prac dążących do ustalenia tożsamości
osób, które odegrały decydującą rolę w zmianie obrazu NRD
w zachodnioniemieckich mediach, badacze bardzo często trafiają
w próżnię. Dlatego trudno definitywnie stwierdzić, jakie motywy
nimi kierowały i jaką rolę odegrała w ich działalności Służba
Bezpieczeństwa.
Zmiana paradygmatu w postrzeganiu NRD przez media
zachodnie ma swoje korzenie w latach sześćdziesiątych, gdy
naznaczona konserwatyzmem Republika Federalna przechodziła
zasadnicze zmiany. Dominujące do tego czasu orientacje zostały
wówczas zakwestionowane z niespotykanym dotąd radykalizmem
i konsekwentnie wymienione na inne. To przewartościowanie
dotyczyło także zmiany stosunku do NRD, której odrzucenie
należało w latach powojennych do fundamentów RFN. Mutacja
obrazu NRD w zachodnich mediach inspirowana i napędzana była
przez mniejszość, która dysponowała jednak silnymi bastionami
w przestrzeni publicznej. Ważnym motywem tych działań w sferze
wewnątrzpolitycznej było osłabienie antykomunizmu w Niemczech,
który przez wiele lat uzasadniał hegemonię obozu konserwatywnego.
Po zjednoczeniu Niemiec zainteresowanie zachodnioniemieckiej
opinii publicznej dyktaturą SED zostało wyraźnie zredukowane,
czego konsekwencje są widoczne do dziś, szczególnie jeśli
porównamy stosunek do realnego socjalizmu z postawą wobec
narodowego socjalizmu. Podczas gdy brunatna dyktatura
pozostaje w społeczeństwie napiętnowana jako zbrodnicza, to
oprawcy komunistyczni nie spotykają się z równie ostrą oceną.
Tak oto dyskretny urok NRD w subtelny sposób przetrwał upadek
komunistycznej dyktatury. █

Od „końca historii”
do „końca prywatności”
Ukraińscy pisarze biją na alarm. Oksana Zabużko porównuje
dzisiejszą ekspansję Gazpromu w Europie do triumfalnego marszu
Adolfa Hitlera przed 1939 rokiem, a Jurijowi Wynnyczukowi plany
podniesienia rosyjskiej mowy do rangi języka oficjalnego na
Ukrainie przypominają projekty Hitlera, który żądał tego samego
dla języka niemieckiego w Czechosłowacji.

TARAS SUCHOREBRYK
Tłumaczyła: Anna Biłyk

Od „końca historii” do „końca prywatności”
Autor Autorski

A miało być tak pięknie. Ukraina proklamowała niepodległość.
Publicyści ogłosili „koniec historii”. Pisarzy nie miały już zaprzątać
obowiązki wobec ojczyzny. Przed literaturą otworzyła się sfera prywatności.
Odtąd twórcy mieli kroczyć drogą wytyczoną przez Grupę Nowojorską
emigracyjnych poetów Jurija Tarnawskiego i Bohdana Bojczuka, którzy nie
chcieli już pisać o Ukrainie, a o życiu po prostu. W kraju pojawiła się cała
plejada młodych autorów, którzy szybko podbili serca czytelników.
Oksana Zabużko, która w swej najgłośniejszej powieści Badania
terenowe nad ukraińskim seksem wprowadziła do rodzimej literatury
perspektywę feministyczną, szybko zaliczona została w poczet twórców
postmodernistycznych. Jurij Wynnyczuk, zafascynowany pokoleniem
bitników i rewolucją obyczajową na Zachodzie, zaczął nie tylko publikować
skandalizujące książki z rozbudowaną sferą erotyczną, ale wołać, by
ukraińscy literaci porzucili narodową tromtadrację i wzięli przykład
z Gombrowicza. Także najbardziej znany na świecie pisarz rodem z Ukrainy
Jurij Andruchowycz wielokrotnie dawał w swej twórczości wyraz temu,
by wyrwać się z okowów przeklętej historii, zrzucić z siebie kostium
prowincjusza i zacząć w końcu żyć jak Europejczyk, a nie jak Ukrainiec z jego
wiecznie powtarzającymi się problemami. A problemy od lat były te same:
walka o zachowanie tożsamości, strach przed wynarodowieniem, a nawet
eksterminacją narodu.
Wydawało się, że okres niepodległości na dobre otworzy nowy rozdział
w egzystencji narodu. Ale historia znów dopadła Ukraińców. I oto nagle
pisarze, owi piewcy prywatności, zmuszeni zostali do tego, by – jak ich
poprzednicy sprzed lat, z których postawą chcieli zerwać – zabrać głos
jako ukraińscy patrioci zatroskani o los ojczyzny. Powodem tej zmiany stał
się zwłaszcza wybór Wiktora Janukowycza na prezydenta i silny zwrot
prorosyjski w polityce tego kraju. Wzburzenie wywołała zwłaszcza ugoda
charkowska, na mocy której rosyjska Flota Czarnomorska może stacjonować
na Krymie do 2042 roku.

Oksana Zabużko oświadczyła, że tego rodzaju porozumienie z Rosją „to
hańba dla jakiegokolwiek cywilizowanego państwa. Ale ci chłopcy nawet
nie wiedzą, dlaczego to hańba”, dodała pisarka, mając na myśli ukraińskie
elity polityczne, które określiła jako mieszaninę byłej nomenklatury
komunistycznej i kryminalnego półświatka. Jej zdaniem filozofia rządzących
dziś Ukrainą sprowadza się do prostej dewizy „ukraść i uciec”, podczas
gdy realna władza to synteza kapitału finansowego i społecznego, a więc
pieniędzy i wiedzy. Tymczasem obecni dygnitarze kijowscy to – by użyć
sformułowania Sołżenicyna – „wykształciuchy” lub „nieuki”. To właśnie mierna
kondycja ukraińskich elit powoduje, że państwo nie jest w stanie wyrwać się
z postkomunistycznej zapaści. Dlatego – jak narzeka Zabużko – „już od 19
lat ciągle żyjemy w Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Sowieckiej, w tym
samym systemie, tylko gdzieniegdzie podszytym nowymi łatami”.
Ze wszystkich ministrów rządu Janukowycza najbardziej dostaje się
Dmytro Tabacznykowi stojącemu na czele resortu oświaty. Według Zabużko,
„żyje on w stanie ciągłej wojny z narodem ukraińskim”, gdyż jego głównym
celem pozostaje rusyfikacja kraju. To tak, jakby w Izraelu ministrem edukacji
został antysemita zwalczający wszystko, co żydowskie, podsumowuje
ukraińska pisarka. Nie ma ona także żadnych wątpliwości co do rosyjskich
zamiarów w polityce zagranicznej – dzisiejszą ekspansję Gazpromu w Europie
porównuje do triumfalnego marszu Adolfa Hitlera przed 1939 rokiem.
Ton swych wypowiedzi zmienił także radykalnie Jurij Wynnyczuk. Jeszcze
niedawno radził, by traktować narodową tradycję po gombrowiczowsku,
z dużą dawką ironii i samokrytycyzmu, a teraz na łamach „Szliachu
Peremohy” – pisma związanego z Organizacją Ukraińskich Nacjonalistów –
głosi pochwałę ojczystej kultury i jej wyższość nad kulturą rosyjską. Powołuje
się przy tym na oceny samych Rosjan, Nikołaja Trubeckoja i Aleksieja Tołstoja,
którzy uważali, że kultura Rusi Kijowskiej jest bardziej europejska od
przesiąkniętej duchem azjatyckim kultury Rusi Moskiewskiej. Dlatego sądzi,
że najlepszym sposobem europeizacji Rosji jest jej ukrainizacja. I na odwrót:
nie ma skuteczniejszej drogi, by wypchnąć Ukrainę z Europy, niż rusyfikacja.
W tym kontekście Wynnyczuk pisze o projektach nadania rosyjskiej
mowie statusu drugiego równoprawnego języka na Ukrainie. Plany takie
formułowane są przez czołowych urzędników administracji prezydenta
Janukowycza. Najgłośniej o tego typu zamiarach mówi wspomniany już
minister oświaty Dmytro Tabacznyk. Już piętnaście lat temu w książce Ukraina
na progu XXI wieku pisał on: „Jeśli pewna krytyczna masa Rosjan trafi do
najwyższych sektorów władzy, wówczas kurs polityki zagranicznej Ukrainy
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zmieni się istotnie i przeorientuje z Zachodu na Wschód”. Dziś właśnie
jesteśmy świadkami realizowania się tego scenariusza. W związku z tym
Wynnyczuk bije na alarm. Porównuje plany podniesienia rosyjskiego do rangi

Czy polscy pisarze porzucą sferę
prywatności, by głośno mówić, że
w ojczyźnie nie dzieje się dobrze?
języka oficjalnego z projektami Adolfa Hitlera, który żądał tego samego dla
języka niemieckiego w Czechosłowacji. Tego typu rozwiązaniom należy się
zdecydowanie przeciwstawić.
O ile Zabużko i Wynnyczuk są pełni pasji i gotowi do otwartych wystąpień
patriotycznych, o tyle Jurij Andruchowycz wydaje się być obecną sytuacją
na Ukrainie jakby sparaliżowany. W wywiadzie dla agencji prasowej UNIAN
stwierdza z goryczą, że nie widzi sensu pozostawania na Ukrainie, gdzie „po
prostu nie ma narodu”, jest tylko „związek plemion”, a skutkiem „przegranej
wojny” (czyli wyboru Janukowycza) stała się „okupacja kraju”. „Zbrzydło mi
już bycie Syzyfem”, oświadcza smętnie pisarz.
Jeśli Andruchowycz zdecyduje się opuścić Ukrainę, to czy wybierze
Polskę? Dość wątpliwe, gdyż dostrzega on w Polsce podobne procesy, jakie
zaszły na Ukrainie, zwłaszcza silne podporządkowanie się Rosji. W jednym
z wywiadów pisarz mówił: „wszyscy moi znajomi w Polsce głosowali na PO. Ja
też myślałem, że dla Polski i dla Ukrainy to najlepszy wybór. Młodzi liberalni
politycy, zamiast konserwatywnych nacjonalistów, jak pisały o Kaczyńskich
zachodnie gazety. Dziś gorzko tego żałuję”. Jego opinia nie jest odosobniona,
o czym świadczy choćby nazywanie Bronisława Komorowskiego przez część
ukraińskich publicystów mianem „polskiego Janukowycza”. Ciekawe tylko,
czy polscy pisarze także porzucą sferę prywatności, by głośno mówić, że
w ojczyźnie nie dzieje się dobrze? █

Apologeta
mimo woli

W książce Twarze Jezusa Geza Vermes podjął
próbę wyodrębnienia „historycznego” Jezusa
spośród „wymysłów” zawartych jakoby na
Jego temat w Nowym Testamencie. Chciał
dowieść, że nie było zmartwychwstania,
a nawet jeśli Jezus jako taki w ogóle istniał, to
był kimś innym niż Ten, w Którego wierzymy.
Autor osiągnął jednak cel odwrotny od
zamierzonego: po przeczytaniu tej książki moja
wiara w Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego
jeszcze się umocniła.

MIROSŁAW RUCKI

Apologeta mimo woli
Autor Autorski

Trudno oprzeć się głębokiemu rozczarowaniu, jakiego doznaje
się, czytając książkę Gezy Vermesa Twarze Jezusa. Tak jak jego
wcześniejsza praca Jezus Żyd wywołuje zachwyt, tak obecna niemile
zaskakuje.
Na czym polega moje rozczarowanie? We wstępie autor, wybitny znawca
historii judaizmu i (co najważniejsze) pism żydowskich z okresu istnienia
i funkcjonowania Świątyni Heroda, obiecał, że w swej pracy zarówno księgom
Nowego Testamentu, jak i pismom żydowskim z tamtych czasów przyzna
równy głos. Zacierałem więc ręce, kupując jego książkę i mając nadzieję, że
dowiem się czegoś o tych nieznanych mi bliżej księgach żydowskich, bo Nowy
Testament, jak myślałem, znam wystarczająco dobrze. Problem polega jednak
na tym, że w całej książce poza kilkoma zaledwie cytatami (a i tak znanymi
z pracy Jezus Żyd) nie znalazłem na ten temat zupełnie niczego.
Cóż więc pisze Geza Vermes w pracy, która ma rzekomo „udzielić równego
głosu” pismom żydowskim i chrześcijańskim? Uczony prezentuje starą tezę,
że rozwój poglądów o Jezusie odbywał się długo po Jego śmierci i przebiegał
według schematu przypisywania Mu stopniowo coraz większej liczby
boskich cech. Aby udowodnić tę tezę, autor posłużył się równie starym, jak
skompromitowanym sposobem: poszatkował Nowy Testament na kawałki
opisujące Jezusa i ułożył je według układu „chronologicznego”, czyli takiego,
który odpowiada jego założeniom o rozwoju poglądów na osobę Chrystusa.
(Nota bene, tą samą metodą radzieccy naukowcy bez trudu udowadniali, że
św. Paweł napisał swoje listy dopiero w V-VI wieku – tyle że w końcu uznali
oni, iż coś w tej metodzie zawodzi, skoro już pod koniec I wieku naszej ery
listy Pawła były cytowane przez innych autorów. To zmusiło ich do wycofania
się z pierwotnych twierdzeń).
Książka Vermesa jest więc po prostu przepisywaniem kawałków Nowego
Testamentu w kolejności wymyślonej przez autora, którą on uznał za
„chronologiczną” według własnego sposobu rozumowania, z pominięciem
wszystkiego, co nie pasuje do poczynionych wcześniej założeń oraz
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z licznymi sarkastycznymi uwagami na temat prawie każdego zdania
nowotestamentowego. O dziwo, z żadnym innym pismem żydowskim uczony
takiego zabiegu nie przeprowadza, przynajmniej na stronach tej książki,
gdzież więc podziało się to zapowiadane „równe traktowanie”?
W logice taki styl rozumowania nazywa się „błędnym kołem” – kiedy
udowadniając coś, przyjmuje się założenie, które wynika z tego, co chcemy
udowodnić. Geza Vermes wprowadza bowiem swoją „chronologię” dla
każdego wersetu Nowego Testamentu tak, aby pasował do jego teorii
o rozwoju poglądów na boskość Jezusa, która ma potwierdzać tę właśnie
„chronologię”. Niestety, nie jest to jedyny błąd tego uczonego, którego dotąd
ogromnie ceniłem, choćby za pracę Jezus Żyd.
Nie chcę polemizować z poglądami Vermesa, których, oczywiście, nie
podzielam. Nie chcę też krytykować go za niepotrzebne ironiczne uwagi,
obrażające uczucia religijne wyznawców Chrystusa. Podam tylko parę
przykładów popełnionych przez niego błędów merytorycznych, które –
według mnie – burzą całą konstrukcję logiczną rozważań autora.

Gdzie podziała się logika?
Pierwsza grupa błędów to błędy logiczne:
1. Już na samym początku można się zdziwić z powodu logiki Vermesa,
który obiecuje „równy głos” z jednej strony pismom żydowskim, datowanym
z rozbieżnością kilkuset lat i spisanym w ogromnej większości kilka wieków
po opisywanych wydarzeniach, z drugiej zaś strony księgom Nowego
Testamentu, datowanym z dokładnością co najwyżej kilkudziesięciu lat
i spisanym po kilkudziesięciu, a najwyżej po stu latach od prezentowanych
wydarzeń. Zazwyczaj historycy dają lub powinni dawać większy posłuch
świadkom, których dzieli krótszy czas od opisywanych wydarzeń, i których
dzieła są datowane z mniejszą niepewnością.
2. Świadectwo manuskryptów jest traktowane przez Gezę Vermesa
wybiórczo i wcale nie według klucza chronologicznego. Najbardziej dobitny
przykład to usunięcie przez autora tekstów Mk 16,9-20 oraz Flp 2,6-11. Jeśli
chodzi o fragment Mk 16,9-20, to uczony odwołuje się do manuskryptów,
twierdząc, że „najstarszy” rękopis nie zawiera tych wersetów. Okazuje się,
że ów najstarszy manuskrypt to Kodeks Synajski pochodzący z IV wieku,
jednak z powodów bliżej nieznanych Vermes pominął inny rękopis z IV
stulecia, zawierający tłumaczenie na łacinę fragmentów Ewangelii Marka,
Apologeta mimo woli

w tym wersetów 16,9-20. Wydawać by się mogło, trzymając się tego klucza,
że naukowiec odrzuci także na podstawie świadectwa manuskryptów
fragment Flp 2,6-11. Tymczasem nic z tych rzeczy! Autor sam (na stronie 80)
zakwalifikował List do Filipian jako autentyczne pismo Pawłowe pochodzące
z lat 50. pierwszego wieku, jednakże kawałek 2,6-11 mówiący wyraźnie
o boskości Jezusa w żaden sposób nie pasował do jego teorii o „legendarnym
ubóstwieniu Chrystusa”. Co więc robi Vermes? Mówi: „Można go usunąć bez
uszczerbku dla ogólnego znaczenia całego rozdziału” (strona 104) – i usuwa
go jako późniejszy dodatek. Proste i skuteczne. I nie obchodzi go, że te
usunięte wersety potwierdzone są na najstarszych zachowanych papirusach
z II wieku. Zatem wartość świadectwa manuskryptów będzie zależała tylko od
tego, czy są zgodne z poglądami Vermesa. Podobnie za „wtórną glosę” uczony
uznaje werset Mk 7,19, mimo że wszystkie najstarsze rękopisy ten fragment
zawierają.
Autor podaje własny sposób datowania Ewangelii św. Jana (dosłownie: jej
„najstarszych fragmentów”) na lata 125-150, całkowicie ignorując istnienie
powszechnie uznanego papirusa Rylandsa, spisanego między 120 a 125
rokiem i zawierającego dwa fragmenty tejże Ewangelii. Dobrze – niech mu
będzie: każdy ma prawo do własnego zdania na temat datowania. Problem
jednak tkwi w czym innym: w całym swoim rozumowaniu Geza Vermes
udowadnia nam, że to Jan odpowiedzialny jest za ukształtowanie u pogan
wizerunku Jezusa jako Boga-Człowieka. Potem stwierdza, że Jan musiał
napisać swoją Ewangelię po roku 125. I teraz uwaga: na stronie 72 autor
pisze: „Prolog (Ewangelii Jana) ponosi odpowiedzialność za powstanie idei
wcielenia, kluczowej koncepcji chrześcijaństwa”, by nieco dalej, na tej samej
stronie, ale dwa akapity niżej, ciągnąc nieco inny wątek, zauważyć: „nic
więc dziwnego, że Ignacy, męczennik i biskup Antiochii około roku 110 po
Chrystusie, nie miał żadnych trudności z przekroczeniem ostatecznej bariery,
gdy odnosił się do Jezusa jako «naszego Boga» (List do Rzymian)”. Czegoś tu
nie rozumiem: jeśli Jan wymyślił boskiego Jezusa po roku 125, to jak Ignacy
mógł o tym wiedzieć w roku 110?

Jak zaprzeczać samemu sobie?
Inna grupa błędów dotyczy tego, że Geza Vermes zaprzecza sam sobie,
kiedy chce udowodnić kolejną swą tezę. I tak:
1. Na stronie 198 autor twierdzi, że Jezus raczej był nieuczony, natomiast
na stronie 270 udowadnia, że każdy chłopiec żydowski był biegły w Pismach
i w prawach judaizmu.
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2. Na stronie 43 Vermes informuje, że zanim powstała Ewangelia Jana,
„głos ideologii związanej z dynastią Dawida raczej przycichł”. Na stronie 171
cytuje z kolei Euzebiusza, który potwierdza istnienie tej Dawidowej ideologii

Jeśli Jan wymyślił boskiego Jezusa po roku
125, to jak Ignacy mógł o tym wiedzieć
w roku 110?
w czasach cesarza Domicjana (a więc w latach 81-96 po Chrystusie). Szkoda,
że w swoich rozważaniach uczony nie odniósł się do ogólnie znanych faktów
historycznych: rabbi Akiba uznał Ben Kosibę za Mesjasza w roku 130 n.e.
(kiedy to według „chronologii” Vermesa właśnie powstawała Ewangelia
Jana), odwołując się przy tym do jego pochodzenia z rodu Dawida. Jak to
się ma do tezy o zaniku Dawidowych roszczeń mesjańskich na początku
II wieku po Chrystusie? Vermes nie pisze też o tym, że poczynając od
wygnania babilońskiego na terenie Mezopotamii, wspólnota żydowska przez
półtora tysiąca lat stale miała wyznaczonego z potomków króla Dawida
przywódcę nazywanego Resz Galusa (głowa diaspory), gotowego przejąć
władzę królewską w Izraelu w każdej chwili, jak tylko nadarzy się okazja.
A wspólnota ta miała potężny wpływ na cały świat żydowski, zarówno na
terenie Izraela, jak i w innych częściach imperium rzymskiego.
Na stronie 218 Geza Vermes udowadnia, że cała historia z upominaniem
Jezusa przez Piotra (Mk 8,32-33 i Mt 16,22-23) jest późniejszym dodatkiem,
będącym nieporadną próbą wyjaśnienia jakiegoś problemu późniejszego
nauczania chrześcijańskiego. Jednak na stronie 230 – gdy trzeba udowodnić
inną tezę – te same wersety Mk 8,30 i Mt 16,20 występują już jako dowód
w sprawie i należą do „wersji tego opowiadania, która wydaje się pierwotna”.
Na stronie 262 Vermes nazywa „oryginalnym wkładem Jezusa do religii
żydowskiej” pojmowanie Boga jako Ojca, zupełnie ignorując swoje własne
wywody na temat tego, że już w VI wieku przed Chrystusem określano Boga
mianem „naszego Ojca”, a literatura żydowska począwszy od II wieku przed
Chrystusem „regularnie wykorzystuje symbolikę ojcowską” (strona 250).
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Jak czytać i nie rozumieć?
Kilka razy Geza Vermes wykazuje rażące niezrozumienie wypowiedzi,
które jest przecież kluczowe w interpretacji tekstów. Jak można bowiem
interpretować coś, kiedy nie rozumie się wypowiedzi? Przykłady:
1. Na stronie 173 autor pisze, że przypadek Ananiasza i Safiry (Dz 5,2)
świadczy o tym, iż „członkowie wspólnoty znajdowali się pod presją”,
by oddawać wszystko Apostołom, nie zostawiając sobie nic. Tymczasem
nawet pobieżne przeczytanie tej perykopy pozwala zrozumieć, że problem
Ananiasza i Safiry polegał na tym, że zachowali oni dla siebie część pieniędzy,
a wszystkim powiedzieli, iż oddali wszystko (kłamali, chcąc zyskać sobie
większą sławę i uznanie), a wcale nie na tym, że nie oddali wszystkiego. Mówi
o tym wyraźnie werset 5,4: „Czy przed sprzedażą nie była twoją własnością,
a po sprzedaniu czyż nie mogłeś rozporządzić tym, coś za nią otrzymał?”.
Na stronie 273 Vermes przytacza zdanie z soborowej deklaracji Kościoła:
„to, co popełniono podczas Jego [Chrystusa] męki, nie może być przypisane
ani wszystkim bez różnicy Żydom wówczas żyjącym, ani Żydom dzisiejszym”.
Trudno pojąć, jak uczony mógł je zinterpretować w następujący sposób:

Wydaje się, że skoro historyk tej klasy co
Geza Vermes nie jest w stanie przytoczyć
żadnych poważnych dowodów logicznych lub
historycznych, obalających zmartwychwstanie
i boskość Chrystusa, to chyba takie dowody nie
istnieją.
„Można się również zastanawiać nad tym, co Sobór miał na myśli, deklarując,
że nie wszystkich dzisiejszych Żydów można oskarżyć o zbrodnie popełnione
ponad 19 wieków temu. Czy ojcowie soborowi sądzili, że niektórych jednak
można?” Nie wiem, jak ojcowie soborowi, ale ja sądzę, że człowiek nie
rozumiejący prostych wypowiedzi w językach współczesnych sam podważa
swoją wiarygodność interpretatora tekstów starożytnych.
Na stronie 126 autor pisze, że „prawdziwy” Jezus „odnalazł w Torze
najwyższe źródło inspiracji religijnej”, a po wyrzuceniu wszystkich
niewygodnych wersetów z Ewangelii synoptycznych uznał, iż Kazanie
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na Górze świadczy o tym, że Jezus nie mógł stawiać siebie ponad Torą.
Według uczonego, interpretacja Kazania na Górze jako dowodu na „rzekome
twierdzenie Jezusa o jego wyższości nad Prawem” „ujawnia niezwykłą
ślepotę, na którą często są podatni pewnego typu teologowie” (strona 249).
Problem polega na tym, że rabin Jakob Neusner nie jest teologiem „pewnego
typu” i jest bardzo oporny, jeśli chodzi o uznawanie doktryny chrześcijańskiej.
A jednak w swojej książce A Rabbi Talks with Jesus rabin Neusner podejmuje
typowo żydowską polemikę z Jezusowym Kazaniem na Górze, z której
w końcu rezygnuje, ponieważ w każdym stwierdzeniu zauważa myślenie
Jezusa o sobie jako o Bogu. Ponieważ jednak takie rozumienie tekstu wyraźnie
zaprzecza tezom Gezy Vermesa, zapewne uznał on tę pracę za nieautentyczną
i ograniczył się do cytowania innych książek Neusnera, które lepiej pasują do
jego własnej ideologii.

Jak ignorować oczywistości?
Są też błędy rażące, polegające na zignorowaniu świadectw historycznych,
znanych nawet takiemu laikowi jak ja:
Na stronie 116 Geza Vermes twierdzi, że Paweł „nie wie, czy też nie
wyjaśnia, co stało się z ciałem zmartwychwstałego Chrystusa”. List do
Rzymian jednak umiejscawia Zmartwychwstałego Chrystusa po prawicy
Boga Ojca (Rz 8,34, zob. też Ef 1,20, Kol 3,1), o czym autor widocznie nie wie,
ponieważ bez zastrzeżeń uznaje List do Rzymian za autentycznie Pawłowy
(strona 79) i nigdzie nie dyskwalifikuje wersetu 8,34 jako „późniejszego
dodatku”.
2. Na stronie 201 uczony nazywa wypowiedzi Jezusa o głoszeniu Ewangelii
na cały świat wypowiedziami fikcyjnymi, mającymi „uzasadnić rosnącą liczbę
nie-Żydów w Kościele”. Na tej podstawie uczony uznaje za nieautentyczne
wersety Mk 13,10 i 14,9, zapomina jednak przy tym (lub po prostu nie wie), że
problem „posłania na cały świat” już wcześniej istniał w judaizmie, ponieważ
napisał o tym jeszcze prorok Izajasz. Czytamy bowiem: „wyślę niektórych
(...) do wysp dalekich, które nie słyszały mojej sławy ani nie widziały mojej
chwały. Oni ogłoszą chwałę moją wśród narodów. Z wszelkich narodów
przyprowadzą jako dar dla Pana wszystkich waszych braci” (Iz 66,19-20). Nie
było zatem potrzeby tworzenia fikcyjnych wypowiedzi, skoro sam Izajasz
zapowiedział głoszenie Ewangelii na cały świat i wprowadzenie pogan do
Kościoła.
Apologeta mimo woli

3. Na stronie 189 autor ubolewa, że Marek, Mateusz i Łukasz nie byli
„historykami poszukującymi krytycznego obiektywizmu”, jak gdyby nie
wiedział, że takich historyków nigdy nie było. Bo nawet dzisiaj każdy
spogląda na historię przez pryzmat własnych poglądów, nie wyłączając, jak
widać, i samego Gezy Vermesa.

Po co to wszystko piszę?
W książce Twarze Jezusa Geza Vermes podejmuje kolejną nieudaną próbę
wyodrębnienia „historycznego” Jezusa spośród „wymysłów” zawartych jakoby
na Jego temat w Nowym Testamencie. Takie rozumowanie miałoby dowieść,
że nie było zmartwychwstania, a nawet jeśli Jezus jako taki w ogóle istniał, to
był kimś innym niż Ten, w Którego my wierzymy.
Dlatego zadałem sobie trud wskazania na przypadki błędów
w rozumowaniu autora, jego niekonsekwencji i zwykłego naciągania faktów
pod własne poglądy, by utwierdzić każdego wierzącego w przekonaniu, że
autorytet Gezy Vermesa jako historyka, uczonego i znawcy pism żydowskich
nie przekłada się na wnioski, które mogłyby rzeczywiście obalić Prawdę
o boskości Jezusa i o Jego poglądach, przekazaną nam zgodnie przez
wszystkich autorów Nowego Testamentu. Podjęte przez autora wysiłki
są nielogiczne, nienaukowe, zawierają błędy metodologiczne i wykazują
poważne braki, jeśli chodzi o ogólnie dostępną wiedzę. Sądzę wręcz, że
autor osiągnął cel odwrotny od zamierzonego: po przeczytaniu tej książki
moja wiara w Jezusa się umocniła, ponieważ Geza Vermes nie był w stanie
udowodnić swojej teorii i nie wykazał, jakoby Jezus był naprawdę kimś
innym niż Osobą Trójcy Świętej, która zstąpiła z nieba, poniosła śmierć za
nasze grzechy w ludzkim ciele żydowskiego nauczyciela i charyzmatyka,
rozpoznanego jako Mesjasz, a po zmartwychwstaniu powróciła do Boga
Ojca. Wydaje się, że skoro historyk tej klasy co Geza Vermes nie jest w stanie
przytoczyć żadnych poważnych dowodów logicznych lub historycznych,
obalających zmartwychwstanie i boskość Chrystusa, to chyba takie dowody
nie istnieją. █
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Tajemnice
Sybilli
Kiedy Michał Anioł oddawał
w 1512 roku swe ukończone dzieło
przedstawiające przepiękny, ozdobiony
malowidłami sufit Kaplicy Sykstyńskiej,
to między wieloma innymi scenami
znalazło się tam również miejsce
i na Sybille. Artysta przedstawił
bowiem siedmiu proroków i pięć
Sybilli (Libijską, Delficką, Kumejską,
Perską i Erytrejską), których postacie
sąsiadują na przemian ze sobą.

Jakub Szymański

Jednym z najbardziej znanych tekstów dawnej apokaliptyki jest utwór
tzw. Sybilli Tyburtyńskiej. Kim była owa Sybilla? Autorami, którzy jako
pierwsi mieli podobno wymienić jej imię, byli Heraklit z Efezu w VI wieku
przed Chrystusem oraz Eurypides w następnym stuleciu. Jednak ich pisma
wspominające o niej nie zachowały się do naszych czasów. Według różnych
wariantów starych pogańskich legend Sybilla miała być córką Lamii zrodzoną
ze związku z Zeusem, Posejdonem lub Apollinem. Pierwsi greccy autorzy,
w których dziełach zachowały się wzmianki o Sybilli, to Arystofanes (450-388
p.n.e.), Platon (429-348 p.n.e.) i Arystoteles (384-322 p.n.e.).
Arystofanes w komedii Pokój z roku ok. 420 p.n.e. wkłada w usta
niejakiego Hieroklesa zdanie, że Sybilla nie kazała składać ofiary (w jednej
określonej, zaistniałej w fabule sytuacji). Platon w Fedrusie stwierdza
z kolei enigmatycznie, że mówienie o Sybilli i innych wieszczkach byłoby
traceniem czasu na wspominanie tego, co i tak wszyscy dobrze znają.
W Teagesie opisuje natomiast rozmowę, w trakcie której Sokrates pyta się,
jaką nazwę nosi Sybilla, na co otrzymuje odpowiedź, że wieszczki. Także
w piśmie przypisywanym Arystotelesowi a zatytułowanym O cudownościach
zasłyszanych pada zdanie, że w Kumach na wybrzeżu italskim pokazują
jakąś jaskinię, w której, jak utrzymują, przebywała wieszczka Sybilla.
Mówią również, iż była bardzo stara i pozostała dziewicą. Miała nosić
miano Erytrejskiej, lecz przez niektórych mieszkańców Italii zwana była też
Kumejską, a przez jeszcze innych – Melankrerą.
Jak zatem widać, postać Sybilli została dość wcześnie powiązana z Italią,
co miało swoje skutki także dla państwowości rzymskiej. Rzymianie wierzyli
bowiem, iż to właśnie Sybilla Kumańska skierowała legendarnego protoplastę
ich narodu – Enneasza – ku Italii (co zresztą podaje żyjący w latach 70-19
p.n.e. poeta Wergiliusz w swojej stanowiącej rzymski epos narodowy
Eneidzie – księga 6). O pobycie Enneasza w Kumach u Sybilli mówi też inny
poeta rzymski – Owidiusz (43 p.n.e. – 18 n.e.) w eposie mitologicznym
Metamorfozy (pieśń 14). W tymże utworze Owidiusz „uczynił” Sybillę
niezwykle długowieczną. Między jej spotkaniami z Enneaszem a następnie
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królem rzymskim Tarkwiniuszem Pysznym, który miał otrzymać od niej
wieszcze księgi, upłynęło bowiem sporo czasu. Dlatego w utworze Owidiusza
mówi ona Enneaszowi, iż już przeżyła 700 lat, a przed nią kolejnych 300
lat życia (w domyśle: do wspomnianego spotkania z Tarkwiniuszem). Te
dość nieprawdopodobne stwierdzenia rzymskiego poety, starającego się
w jakiś niedoskonały sposób wyjaśnić pewne zjawisko, znajdą być może swe
racjonalne wytłumaczenie w dalszym ciągu refleksji nad Sybillą.

Oficjalna rzymska wyrocznia państwowa
W tym kontekście należy też wspomnieć o legendzie związanej
z powstaniem jednej z instytucji rzymskiego państwa. Według tego podania,
do Tarkwiniusza Pysznego, który był siódmym i ostatnim baśniowym królem
rzymskim, a miał żyć na przełomie VI i V wieku p.n.e. (choć niektóre wersje
tej legendy mówią też, iż chodziło raczej o króla Tarkwiniusza Starego,
piątego rzymskiego króla, żyjącego w VII lub VI stuleciu p.n.e.), przybyła
tajemnicza kobieta (niektórzy mówią, że miała to być właśnie sama Sybilla
Kumejska) z dziewięcioma księgami zawierającymi proroctwa dotyczące
przyszłości Rzymu. Chciała sprzedać królowi te księgi za olbrzymią sumę
300 złotych monet. Władca jednak wyśmiał jej propozycję. Wówczas spaliła
w jego obecności trzy księgi, a za pozostałe sześć zażądała takiej samej ceny.
Reakcja króla była identyczna jak za pierwszym razem. Wówczas spaliła
ona następne trzy księgi i zwróciła się po raz trzeci do Tarkwiniusza z taką
samą, niezmienioną propozycją. Król zdziwiony jej uporem wezwał swoich
doradców i wieszczków, i zapytał, co ma w tej sytuacji uczynić. Oni dostrzegli
w tym zdarzeniu dar od bogów i poradzili władcy, aby koniecznie zakupił
trzy ocalałe księgi. Tak też się stało, a tajemnicza kobieta po odebraniu
zapłaty i udzieleniu królowi jeszcze kilku porad znikła w tłumie. Wtedy też –
zgodnie z owym podaniem – rozpoczęła swoje istnienie jedna z najstarszych
rzymskich instytucji.
Król wybrał bowiem dwóch znamienitych obywateli, którym polecił strzec
zakupionych przez siebie ksiąg. W ten sposób miało się narodzić rzymskie
kolegium państwowe, do którego zadań należało strzeżenie i wyjaśnianie
– w trudnych dla państwa chwilach – zawartości owych proroczych
tekstów. Tak oto Sybilla znalazła sobie miejsce w samym centrum rzymskiej
państwowości. I choć podanie to zostało spisane dopiero za panowania
cesarza Oktawiana Augusta, wydaje się, że musiało istnieć w świadomości
Tajemnice Sybilli

Rzymian już od wcześniejszych czasów. Należy do tego też dodać inne
starorzymskie przekonanie, że także sam Senat został umiejscowiony na
Kapitolu właśnie za wyrocznią kolejnej Sybilli – tym razem Tyburtyńskiej.
Zanim prześledzimy jednak wpływ tradycji sybilińskiej na państwo
rzymskie, powinniśmy na chwilę wrócić do pisarzy greckich, by uchwycić
pewne powtarzające się, a bardzo ciekawe, wątki w sprawie samej Sybilli. I tak
znany grecki podróżnik Pauzaniasz (ok. 115-180 r. n.e.) pisze w swym dziele
Opis Hellady, że wyraz Sybilla jest pochodzenia libijskiego, a nie greckiego,
i wywodzi się od imienia pierwszej wieszczącej niewiasty, która miała nazywać
się Sabbe. Od niej to też wszystkie inne wieszczki zaczęto nazywać Sybillami.
Pauzaniasz stwierdza również, iż przez jednych owa pierwsza Sybilla
nazywana była Babilońską, a przez innych Egipską. Ten ślad zdaje się zresztą

Pisma zwane Wyroczniami sybilińskimi,
zachowały się w jakiejś części do naszych
czasów. Przez długi okres znanych było
osiem takich ksiąg, zaś na początku XIX wieku
odkryto cztery dalsze.
potwierdzać późniejszy autor – żyjący w X wieku n.e. Suidas, który w swoim
Słowniku Encyklopedycznym, stwierdza, że Sybilla Chaldejska, Perska czy
Hebrajska (!) to jedna i ta sama osoba. Dodaje on jeszcze, że wiele prorokowała
ona o Chrystusie Panu i o Jego przybyciu, a miała nazywać się Sambete.
Wspomniany już fenomen „długowieczności” Sybilli można wyjaśnić
faktem, że w antycznym świecie zaczęły pojawiać się kolejne „rejestry”
z różnymi wyszczególnionymi Sybillami w różnych częściach świata i różnych
okresach. Najsłynniejsze stało się wyliczenie pozostawione przez rzymskiego
historyka Marka Terencjusza Warrona w jego Księdze spraw bożych, które
obejmowało spis dziesięciu Sybilli. Warron pozostawił też definicję, według
której Sybilla oznaczała mądrą kobietę potrafiącą przepowiadać.
Tyle na temat historyczności samej Sybilli, teraz wróćmy zaś do wpływu,
jaki miały na rzymską państwowość przypisywane jej (lub im) pisma,
w wyniku czego stała się ona oficjalną rzymską wyrocznią państwową.
Wieczne Miasto miało być bowiem założone w roku 753 p.n.e., zaś Sybilla
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miała, zgodnie z legendą, przybyć do króla rzymskiego półtora lub dwa wieki
później. W wyniku jej wizyty miało zostać powołane kolegium kapłańskie,
składające się z dwu mężczyzn, którzy mieli za zadanie przechowywać
powierzone im prorocze pisma oraz badać je w okresach ważnych wydarzeń,
zagrożeń czy klęsk po to, by znajdować wskazówki, jak postępować w danej
sytuacji. Kierując się więc wywiedzionymi z ksiąg poradami, stosowano się do
nich publicznie i państwowo. Rytuały obejmowały nie tylko rozważanie pism,
lecz także uroczystości, ofiary, modły oraz przede wszystkim rodzaj losowej
wróżby, która, jak wierzono, miała być inspirowana przez Sybillę. W czasie
tego losowania kapłani z kolegium na chybił trafił wybierali jeden z wersetów
sybilińskich, który zapisywali pionowo, a następnie od każdej z liter tego
pionowego wersu, niczym od litery rozpoczynającej, wymyślali nowe wersy,
w których miało się znaleźć rozwiązanie rozpatrywanej sprawy. System taki
nazywano akrostychem.
O tym, jak poważnie traktowano funkcję tych strażników-kapłanów
dziedzictwa sybilińskiego, niech świadczy fakt, że gdy kiedyś jeden z nich
udzielił do przepisania postronnej osobie powierzoną sobie księgę, został za
to na mocy państwowego wyroku zaszyty w worek i utopiony w morzu.
Od roku 366 p.n.e. kolegium kapłańskie składało się już nie z dwóch, ale
z dziesięciu mężczyzn. Do trzech ksiąg zakupionych przez Tarkwiniusza
do Sybilli zaczęto z czasem przyłączać i inne proroctwa (w tym i własne
akrostychy kapłanów), a cały ten zbiór nazwano Księgami losów. Kiedy jednak
w roku 83 p.n.e. ogień zniszczył świątynię Jowisza na Kapitolu, wówczas
cały księgozbiór – choć był przechowywany w kamiennych skrzyniach
w podziemiu – doszczętnie spłonął.

Wizje Katarzyny Emmerich
To zdarzenie symbolizowało zakończenie faktycznej misji pism sybilińskich
– spłonęły, gdyż przestały być potrzebne – choć ich związek z państwowością
i kulturą rzymską, jak pokażą dalsze fakty, przetrwał znacznie dłużej. Chodzi
zwłaszcza o ukazanie wewnętrznego znaczenia samej istoty misji pogańskich
prorokiń, za jakie uważano właśnie Sybille w świecie chrześcijańskim.
Żeby lepiej to zrozumieć, zwróćmy się w innym kierunku. Otóż wedle wizji
błogosławionej Katarzyny Emmerich, patriarcha Abraham miał otrzymać od
Trzech Aniołów objawienie tajemnic mesjańskich, z których dowiedział się,
że zbawienie świata z Dziewicy ma być zwiastowane przez sześć prorokiń
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Zhellenizowani Żydzi fabrykowali pisma Sybilli,
chcąc propagować w ukryty sposób zasady
religii żydowskiej.
i przez gwiazdozbiory. W przypadku pogan chodziłoby właśnie o tzw.
Sybille i o Trzech Królów (czy raczej Mędrców lub Magów, którzy trudnili się
badaniem gwiazd).
Gdy podążymy za dalszymi widzeniami błogosławionej Katarzyny,
dotrzemy do kolejnych interesujących kwestii. Otóż mistyczka stwierdza, że
po renowacji spalonej świątyni Jowisza na Kapitolu, gdy odbywały się tam
uroczystości, wystąpiła publicznie pewna niewiasta, która miewała widzenia,
i zapowiedziała Rzymianom, aby nie czcili tak owego posągu Jowisza, gdyż
kiedyś pęknie on na dwie części. Gdy władze ujęły kobietę, oświadczyła im,
że posąg się skruszy, skoro czysta Dziewica porodzi syna. Dla rzymskich
decydentów było to tak szokujące, że zwolnili niewiastę. Niemniej – jak
podaje dalej błogosławiona Katarzyna Emmerich – kilkadziesiąt lat później
owa rzeźba wyobrażająca najważniejsze rzymskie bóstwo rzeczywiście
pękła, a pogańscy kapłani odszukali w starych zwojach opis proroctwa
owej niewiasty i przyznali jej rację. Katarzyna podaje, iż to niesamowite
dla pogan zdarzenie nastąpiło w Noc Narodzenia Pańskiego. Tak więc
zapowiedź zniszczenia posągu stanowiła wypełnienie i podsumowanie misji
wieszczących niewiast, zwiastujących nadejście Zbawiciela i Jego zwycięstwa
nad kultami pogańskimi.
Nie przyszło to jednak łatwo. Rzymianie byli bowiem bardzo przywiązani
do swoich tradycji. Niedługo po pożarze świątyni Jowisza na Kapitolu
uzurpator Sulla – który objął władzę na skutek wojny domowej – by
uwiarygodnić swoje rządy, powołał w roku 78 p.n.e. nowe kolegium
kapłańskie i zwiększył jego liczebność do piętnastu mężczyzn. Ponieważ
jednak pisma prorocze spłonęły i wyrocznia państwowa nie mogła
funkcjonować, w roku 76 p.n.e. senat rzymski powołał specjalną komisję,
której zlecono zebranie nowego zbioru proroctw. Jej przedstawiciele udali się
więc we wszystkie strony świata, m.in. do Italii, Grecji, Afryki i Azji Mniejszej,
w celu poszukiwania proroczych zwojów. Po pewnym czasie zebrano
i przywieziono do Rzymu tysiące różnych pism, często tylko urywków
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Do odziedziczonych pogańsko-żydowskich
tekstów chrześcijanie z kolei inkorporowali
chrześcijańskie treści.
czy choćby spisanych w czasie tej podróży proroctw przekazywanych
ustnie w różnych regionach. Kiedy odbudowano świątynię Jowisza,
wówczas umieszczono w niej owe pisma (to właśnie w czasie uroczystości
inaugurujących rozpoczęcie działania odbudowanej świątyni miało właśnie
miejsce wspominane przez błogosławioną Katarzynę zwiastowanie
tajemniczej kobiety).
Następne istotne dla wyroczni wydarzenia rozegrały się za rządów cesarza
Oktawiana Augusta (63 r. p.n.e. – 14 r. n.e.). Jak podaje rzymski historyk
Swetoniusz w Żywotach Cezarów, gdy August w 13 r. p.n.e. stał się też
najwyższym kapłanem w państwie (pontifex maximus), zebrał zewsząd ponad
dwa tysiące wszelkich proroczych ksiąg łacińskich i greckich, nieznanego
autorstwa lub napisanych przez mało poważnych pisarzy, które to pisma
krążyły wśród ludności, a następnie spalił je wszystkie. Zachował tylko
księgi sybilińskie – i to jeszcze dokonawszy wśród nich wyboru. Potem to, co
pozostało, kazał schować w dwu złoconych skrzyniach pod podstawą posągu
Apollina Palatyńskiego. Cesarz zabronił też posiadania i przechowywania tego
rodzaju literatury przez prywatne osoby. Zgodnie z tradycją miało zajmować
się tym jedynie państwo rzymskie. Odtąd jedyną wyrocznią w sprawach
państwowych był sam cesarz.
Po raz ostatni o poradę do ksiąg prorockich miano się zwrócić w roku 402,
kiedy to Goci zagrozili Rzymowi. Jednak już trzy lata później, za panowania
Stylichona, ocalałe resztki pism sybilińskich (czy raczej ich substytuty) zostały
na jego rozkaz spalone. Akt ten zakończył trwanie istniejącej niemal tysiąc lat
państwowej wyroczni i wieszczył rychły koniec antycznego Rzymu, któremu
księgi te miały przecież nieść ratunek.

Poeta Wergiliusz jako chrześcijański prorok
To jednak nie wyczerpuje zagadnienia przepowiedni sybilińskich. Należy
bowiem wspomnieć o jeszcze innym ich zbiorze. Otóż widząc poważanie,
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jakim Sybille i przypisywane im pisma cieszyły się w antycznym świecie,
zhellenizowani Żydzi (szczególnie z rejonu Aleksandrii) sami zaczęli od
przełomu III i II wieku p.n.e. fabrykować pisma, o których mówili, jakoby
miałyby one pochodzić od Sybilli. Pod tą postacią chcieli propagować w ukryty
sposób zasady religii żydowskiej i ukazywać jej wyższość względem kultów
pogańskich. Pisemka owe zawierały zatem, z wiadomych względów i dla
łatwiejszego ich przyjęcia przez antycznych czytelników, wymieszane ze sobą
elementy pogańskie i żydowskie.
Z czasem także chrześcijanie zaczęli stosować tę samą metodę i pisać
nowe lub przerabiać już istniejące żydowskie „księgi sybilińskie”, tym razem
w celu promowania religii chrześcijańskiej. Są to zatem utwory zawierające
konglomerat elementów kulturowych ówczesnego świata. Powstawały one
zasadniczo do V wieku, czyli do końca trwania antyku (choć czasami zdarzały
się i późniejsze redakcje wcześniejszych tekstów). Pisma te, ogólnie zwane
Wyroczniami sybilińskimi, zachowały się w jakiejś części do naszych czasów.
Przez długi okres znanych było osiem takich ksiąg, zaś na początku XIX wieku
odkryto cztery dalsze.
Zostawmy jednak owe późniejsze „wyrocznie” i powróćmy do właściwego
kontekstu naszych rozważań nad Sybillami. Tym, co naprawdę stanowiło
o tak wielkim zainteresowaniu pogańskimi prorokiniami, jakie okazywali im
chrześcijanie, było właśnie wspomniane już przekonanie, że jawiły się one
jako zwiastunki nadejścia zrodzonego z Dziewicy Mesjasza w pogańskim
świecie. Jest to jedyny powód, jaki zapewnił Sybillom estymę i pamięć
o nich trwającą jeszcze długo w czasach chrześcijańskich. To właśnie dzięki
sybilińskiej przepowiedni tak wielką sławą cieszył się wśród chrześcijan
rzymski poeta Wergiliusz, któremu nadano nawet tytuł pogańskiego proroka
wieszczącego nadejście Chrystusa. A wszystko to za sprawą bynajmniej nie
Eneidy, lecz jednej krótkiej zwrotki (dokładnie wersy od 4 do 10) z napisanej
w roku ok. 40 p.n.e. Eklogi nr 4. Twórca przedstawił w niej swoją artystyczną
transpozycję zaczerpniętą z proroctwa Sybilli Kumańskiej. Oto ów tekst
z chrześcijańskimi komentarzami w nawiasach:
Ostatni wiek nadszedł już Kumańskiej pieśni,
Wielki z uzdrowienia wieków zrodzi się porządek.
Już powróciła i Dziewica, powrócą i rządy Saturna
(tj. wiek złoty, a dla chrześcijan odnowienie i uczynienie
wszystkiego nowym w Chrystusie),
Już nowy ród jest posłany z nieba najwyższego.
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Ty niedawno narodzone dziecię, które żelazny (wiek) pierwej
Zakończysz, i cały podniesiesz (poprzez
Zmartwychwstanie) lud złotego świata,
Czysta (Niepokalana) pielęgnuje (Cię) Świetlista (rzymska
bogini porodów); Twój już panuje Apollo (Chrystus).
Warto też wspomnieć o innym antycznym zdarzeniu, które w powyższym
kontekście stało się później znaczące dla budowania statusu Sybilli. Otóż
rzymski historyk Swetoniusz podaje w Żywotach cezarów, że Oktawian
August miał wznieść na Palatynie świątynię Apollina, gdzie, wedle orzeczenia
wieszczków, ów bożek zapragnął tego, uderzając wcześniej piorunem w to
miejsce. August dodał również do owej świątyni portyk z biblioteką, a na
starość właśnie tam urządzał posiedzenia Senatu (a trzeba pamiętać, że to
właśnie tam, pod podstawą posągu Apollina Palatyńskiego, cesarz kazał
składować księgi sybilińskie).
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Wzmianki te są o tyle ważne, iż nawiązują do jednej z wersji
średniowiecznej legendy, jakoby Oktawian August miał się radzić Sybilli
Tyburtyńskiej, która po trzydniowym poście miała udzielić mu odpowiedzi –
podczas tego wieszczenia na oczach cesarza otworzyło się niebo i ukazała się
na nim Piękna Niewiasta piastująca na ołtarzu Syna, zaś z obłoków miał się
rozlec głos: „To jest ołtarz Syna Boskiego”. Wedle tego podania, August upadł
wówczas na twarz i oddał hołd Bogu, a następnie wystawił w owym miejscu
(czyli na wzgórzu kapitolińskim) Ołtarz Niebiański (Ara Coeli) oraz prywatną
kaplicę dla bożka Apollina (którego utożsamił z widzianym przez siebie
Dziecięciem, a które było Chrystusem).
W ten oto sposób średniowiecze „pozyskało” postać cesarza Augusta dla
idei sybilińskiego wieszczenia. O sile, jaką miało to podanie, niech świadczy
fakt, że w XIII wieku wybudowano na wzgórzu kapitolińskim kościół pod
wezwaniem Santa Maria in Ara Coeli. Cała legenda znalazła też ciekawe
odzwierciedlenie w sztukach plastycznych, czego jednym z interesujących
przykładów jest namalowany w 1435 roku przez Konrada Witza obraz
ołtarzowy zatytułowany „Zwierciadło Zbawienia” dla kościoła św. Leonarda
w Bazylei. Dzieło to przedstawia cesarza Augusta i Sybillę Tyburtyńską,
obserwujących otwierające się niebiosa i opisaną powyżej scenę.

Od Oktawiana Augusta do Konstantyna Wielkiego
Zwracając się ponownie ku błogosławionej Katarzynie Emmerich,
można ów fenomen spróbować wyjaśnić w jeszcze inny sposób. Mistyczka
ta odnośnie do Nocy Bożego Narodzenia wspomina również, że w swojej
wizji widziała cesarza Augusta na Kapitolu, gdzie miał on widzenie tęczy
z wizerunkiem Dziewicy i Dzieciątka. Dlatego też kazał następnie zbudować
tam ołtarz i składać ofiary Synowi Dziewicy i Pierworodnemu Boga. Choć
błogosławiona Katarzyna nie mówi przy tym o Sybilli, czyni to jednak
w kontekście wcześniejszego wspomnienia o wieszczącej przed laty w Rzymie
kobiecie, która zwiastowała poganom skruszenie się kultów pogańskich
właśnie wtedy, gdy czysta Dziewica porodzi syna.
Można więc zatem domniemywać, iż choć żadna Sybilla nie była wtedy
obecna przy cesarzu, to widzenie, którego miał on doświadczyć, dokonało się
właśnie w całym kontekście tradycji sybilińskiej. Stąd też w powszechnym
odbiorze stosowano później pewien „skrót myślowy”, przedstawiając cesarza
Augusta razem z Sybillą podczas tamtej niezwykłej nocy, stanowiącej moment
wypełnienia się całej misji pogańskich prorokiń.
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Powróćmy teraz do wspomnianych już żydowskich tekstów Wyroczni
sybilińskich. Otóż i one miały swój udział w kształtowaniu się kulturowego
zainteresowania chrześcijan postaciami Sybilli. Do tych odziedziczonych
pogańsko-żydowskich tekstów chrześcijanie bowiem, powtarzając niejako
stosowaną wcześniej przez Żydów metodę, inkorporowali chrześcijańskie
treści, choć podane w zawoalowanej formie. I tak w księdze ósmej Wyroczni
sybilińskich (skompletowanej na przełomie II i III wieku) znalazł się
ciekawy fragment, który odegrał istotną rolę w dziejach całej późniejszej
chrześcijańskiej „kultury sybilińskiej”. Słowa tej księgi, zaczynając od wersu
217, zawierają w sobie, w formie akrostychu, następujące słowa: Jezus
Chrystus, Boży Syn, Zbawiciel.
Od tych liter rozpoczynających poszczególne wersy rozpisany został
cały apokaliptyczny hymn, który włączono następnie jako zakończenie do
utworu Sybilli Tyburtyńskiej (choć oczywiście w dokładnym tłumaczeniu
treści samego tekstu zanika ta łączność z ukrytym sensem chrystologicznym
akrostychu, którego litery stanowiły rozpoczęcie poszczególnych wersów
w języku oryginału). Hymn ten posiada też swój już w pełni chrześcijański
odpowiednik (który z czasem zajął jego miejsce i przewyższył go
w popularności). Tak chyba można bowiem nazwać jedną z największych
sekwencji średniowiecza (napisaną w XIII wieku przez Tomasza z Celano),
a zatytułowaną Dzień gniewu (określenie zaczerpnięte z Księgi Sofoniasza
1,15). Pierwsza zwrotka owej sekwencji brzmi następująco:
W ów dzień gniewu, w tamtą chwilę
Świat rozpadnie się w perzynę;
Rozważ Dawida i Sybillę.
Słynny akrostych, wpisany we wspomniany wcześniej sybiliński hymn
apokaliptyczny, propagował bardzo pierwszy chrześcijański cesarz rzymski
– Konstantyn Wielki. Według przekazu Euzebiusza z Cezarei zawartego
w księdze V Żywotu Konstantyna miał się on nawet zwrócić do świętego
zgromadzenia (czyli do ojców zgromadzonych na Pierwszym Soborze
Nicejskim w 325 roku) z przemową, w której mówiąc o Bóstwie Chrystusa,
miał powoływać się właśnie na wersy z tego akrostychu. Zaś Sybillę, która je
napisała (cesarz uważał bowiem, iż była to Sybilla Erytrejska), pozwolił sobie
nawet nazwać świętą.
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Od św. Augustyna do Michała Anioła
Kolejną postacią na drodze przenikania sybilińskich wersów do tradycji
chrześcijańskiej był św. Augustyn (354-430), który w swoim Państwie Bożym
(księga 18, rozdział 23) przetłumaczył je z greki na łacinę oraz poddał
chrystologicznej analizie (liczba liter tego akrostychu i w grece, i w łacinie
wynosiła 27, co było liczbowym odniesieniem i odwzorowaniem Trójcy
Świętej, bowiem trzy razy trzy dawało dziewięć, a trzy dziewiątki dawały
właśnie 27; z kolei pierwsze litery tak ustawionych wyrazów – Jezus Chrystus,
Boży Syn, Zbawiciel – pisane po grecku brzmiały:

Jesous Christos Theon Yios Soter; co w skrócie dawało
grecki wyraz JchThYS, czyli ryba, co stanowiło mistyczne
określenie Chrystusa oraz tajny znak, po którym
rozpoznawali się chrześcijanie w pierwszych wiekach, za
czasów prześladowań.
Dalsza korelacja z tradycją chrześcijańską została
zapewniona tym wersom przez Kazanie przeciw żydom,
poganom i arianom (zwane również Kazaniem o wyznaniu
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wiary), które w okresie średniowiecza przypisywane było św. Augustynowi,
choć – jak okazało się znacznie później – napisał je Quodvultus, biskup
Kartaginy z połowy V wieku. W owym kazaniu zostały przytoczone fragmenty
zwiastujące nadejście Mesjasza, zaczerpnięte zarówno ze Starego, jak
i Nowego Testamentu, a także z dzieł pogan, np. Wergiliusza i właśnie tzw.
Sybilli Erytrejskiej. Wpływ wspomnianego kazania okazał się zaś znaczny
z tego względu, iż – w wyniku przypisania owego tekstu św. Augustynowi
– włączono je do brewiarza. To z kolei dało przyczynek do rozwinięcia się na
przełomie IX i X wieku paraliturgicznych przedstawień, zwanych pochodem
proroków, które wystawiano w kościołach przed Świętem Bożego Narodzenia.
Występowały w nich zarówno postaci biblijnych proroków, jak i pogańskich
wieszczów, w tym oczywiście także postać Sybilli. Z czasem pod owe wersy
podkładano również muzykę. W 1568 roku Sobór Trydencki wydał jednak
nowy brewiarz, w którym nie znalazło się już wspomniane kazanie (z biegiem
czasu zorientowano się bowiem, iż nie zostało ono napisane przez św.
Augustyna), co stało się powodem (w ramach posoborowego oczyszczania
liturgii i przyległych dziedzin z różnych naleciałości) do wydania zakazu
wystawiania w kościołach owych przedstawień. Niemniej tradycja ta była
tak silnie zakorzeniona w niektórych miejscowościach, np. w Hiszpanii, że
zwyczaje te przetrwały tam aż do dzisiejszych czasów.
O popularności Sybilli w kościelnej tradycji niech świadczy choćby fakt, że
gdy Michał Anioł oddawał w 1512 roku swe ukończone dzieło przedstawiające
przepiękny, ozdobiony malowidłami sufit Kaplicy Sykstyńskiej, to między
wieloma innymi scenami znalazło się tam również miejsce i na Sybille.
Artysta przedstawił bowiem siedmiu proroków i pięć Sybilli (Libijską, Delficką,
Kumejską, Perską i Erytrejską), których postacie sąsiadują naprzemiennie ze
sobą. Kolejnym przesławnym miejscem, w którym można znaleźć odniesienia
do Sybilli, jest bazylika w Loreto we Włoszech. Znajduje się w niej domek
Najświętszej Maryi Panny, w którym mieszkała ona w Nazarecie. Ściany tego
sanktuarium opatrzone są właśnie przepowiedniami Sybilli zapowiadającymi
nadejście Syna Bożego.

Z Kapitolu na Awentyn
Pora zatem przejść do samego utworu Sybilli Tyburtyńskiej.
W średniowieczu był on bardzo popularny, zachował się w licznych wersjach
redakcyjnych i choć ocalałe do naszych czasów kopie pochodzą najwcześniej
Tajemnice Sybilli

z XI wieku, to jednak samo jego powstanie datuje się na lata 350-380.
Popularność owego dzieła wynikała z tego, iż stanowił on składankę różnych
wcześniejszych tradycji dotyczących Sybilli, a także posiadał część odnoszącą
się rzekomo do aktualnych wówczas wydarzeń (stanowiącą jednak w istocie
redakcję tzw. „proroctwa po fakcie”).
Powstanie tego utworu wiązać chyba można z ówczesnymi wydarzeniami
historycznymi. Otóż Konstantyn Wielki – pierwszy cesarz, który opowiedział
się za chrześcijaństwem – pozostawił po sobie następujący układ polityczny:
na zachodzie rządził jego syn Konstans, który był katolikiem, zaś na
wschodzie drugi syn – Konstancjusz, wyznawca arianizmu. Katolicki Konstans
został zamordowany przez wojsko w roku 350 i arianin Konstancjusz stał się
jedynym władcą cesarstwa. Stąd najprawdopodobniej katolicki anonimowy
autor Sybilli Tyburtyńskiej wyraził w niej po prostu swoje nadzieje na powrót
Konstansa (ów wyidealizowany „nowy Konstans” miałby przynieść „chwilę
oddechu” przed końcem świata).
Oprócz zawartego w nim politycznego pocieszenia, utwór jest
w swej sybilińskiej formie bardzo mocno nastawiony na promowanie
chrześcijaństwa. Przypatrzmy się zresztą samej jego strukturze. Na początku
znajduje się zaczerpnięte z Warrona wyliczenie dziesięciu Sybilli, następnie
ostatnia z nich przybywa do Rzymu, gdzie zostaje przedstawiony jej sen stu
senatorów, który ma wyjaśnić. Wówczas Sybilla proponuje, aby przenieść
rozmowę na ten temat z wzgórza kapitolińskiego na awentyńskie. Ta
propozycja miała na celu skojarzenie prorokini z nową tradycją Rzymu. O ile
bowiem Kapitol był w starożytności ośrodkiem pogańskich kultów (świątynie
Jowisza, Minerwy, Junony), o tyle Awentyn stał się miejscem, w którym
powstały sanktuaria chrześcijańskich męczenników.
Po przejściu na wzgórze awentyńskie Sybilla interpretuje sen o dziewięciu
słońcach. Począwszy od czwartego słońca jej wykład jest już praktycznie
głoszeniem prawd dotyczących Chrystusa i religii chrześcijańskiej.
Interpretacja piątego słońca dotyczy rozwoju chrześcijaństwa, a szóstego
wiąże religię Chrystusową z Rzymem, do którego przybywają Apostołowie.
Przy siódmym słońcu następuje „zemsta” Rzymu na Żydach za doprowadzenie
przez nich do śmierci Jezusa – w postaciach mścicieli daje się odczytać
cesarzy Wespazjana i Tytusa, którzy dokonali zagłady Jerozolimy w roku
70. Interesujące nas wydarzenia, które doprowadziły do powstania utworu,
zaczynają rozgrywać się podczas wyjaśniania snu o dziewiątym słońcu.
Pojawia się w nich potężny chrześcijański król (Konstantyn Wielki), zaś po nim
jego następca, który będzie panował krótko, gdyż zostanie zabity (Konstans).
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W tym też momencie kończy się najprawdopodobniej pierwotny tekst
Sybilli Tyburtyńskiej z IV wieku. Dalej mamy inkorporowane do niego
fragmenty z XI stulecia dotyczące już zupełnie innej rzeczywistości. Pojawia
się w nich np. król z Francji o imieniu zaczynającym się na literę K (Karol
Wielki) oraz cały ciąg inicjałów i zdarzeń, w których współcześni badacze
rozpoznali elementy dotyczące dziejów niektórych królów lombardzkich,
germańskich i frankońskich z przełomu X i XI wieku. Fragmenty te stanowią
ową część zmienną w utworze Sybilli Tyburtyńskej, czyli dopasowywaną
po wydarzeniu w celu osiągnięcia w danym czasie określonego efektu
(w przypadku fragmentów z XI wieku chodziło prawdopodobnie o to, by
w związku z oczekiwanym wtedy na rok 1000 końcem świata, ukazać
apokaliptyczną perspektywę ówczesnych wydarzeń politycznych). Owe
wtrącone w XI stuleciu fragmenty są jednak dużo mniej ciekawsze, co zresztą
jest typowe dla robionych na siłę „uaktualnień”.
Od interpretacji dziewiątego słońca następuje już opis apokaliptyczny
– wtedy też ma miejsce powrót do pierwotnego tekstu utworu z IV wieku
– zostaje bowiem opisany triumfalny powrót „Konstansa”, króla Rzymian
i Greków (łączącego zachód i wschód cesarstwa). Jego panowanie opisane
jest w formie niemal mesjanistycznego złotego wieku. W pewnym momencie
Konstans zaczyna nabierać wręcz cech tzw. cesarza końca czasów (kolejnej
domniemanej postaci, która zaczęła pojawiać się w apokaliptycznych
tekstach w ciągu wieków), bowiem walczy za wiarę z Gogiem i Magogiem,
odbija Jerozolimę i tam składa władzę Bogu. Wtedy też następuje nadejście
Antychrysta i jego krótkie rządy. W samym utworze jest też zawartych wiele
ciekawych uwag o niszczejącej ludzkiej moralności, kataklizmach i klęskach
żywiołowych czy skróceniu się czasu w czasach ostatecznych. Całość kończy
wspomniany wcześniej, a zaczerpnięty z 8 księgi Wyroczni Sybilińskich
(zwanej też Sybillą Erytrejską), opis znaków końca świata. Zapraszam więc do
lektury tego niezwykłego tekstu. █
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W tych dniach brat wyda brata na
śmierć, ojciec syna, a brat będzie
współżył z siostrą i na ziemi będzie
wiele niegodziwości, ludzkiej złości,
starcy będą sypiali z dziewicami,
a źli kapłani z oszukanymi
dziewczynami. Biskupi będą
(zwierzchnikami) występnych sekt,
a na ziemi nastanie rozlew krwi.
Prawodawcy zhańbią świątynie,
wśród ludu będą nieczyste nierządy
i zbrodnia sodomicka, tak że
w samym ich wyglądzie jawiła się
będzie ich hańba.

Sybillami ogólnie nazywane były wszystkie wieszczące kobiety, które
z woli Bożej zwykły ludziom przepowiadać i tłumaczyć przyszłość. Przekazują
bowiem najuczeńsi autorzy, że było dziesięć sybilli, z których pierwsza perska;
druga libijska; trzecia delficka, która wieszczyła przed wojną trojańską;
czwarta cymeryjska w Italii; piąta erytrejska w Babilonii, zwana zaś erytrejską
od (nazwy) wyspy, na której jej proroctwa zostały wypowiedziane; szósta
samijska, nazwana od wyspy Samos; siódma amaltejska lub cymeryjska; ósma
hellesponcka; dziewiąta frygijska; dziesiąta nazywana po grecku tyburtyńską,
zaś po łacinie abulnejską, której proroctwa zawierają wiele napisanego o Bogu
i Chrystusie.

Wyjaśnienie snu
Owa zatem sybilla była córką króla Priama, narodzoną z matki imieniem
Hekuba, po grecku określana imieniem tyburtyńskiej, po łacinie natomiast
abulnejskiej. Ta wędrując po różnych częściach świata, prorokowała w Azji,
Macedonii, Erastachii, Agagulgei, Cylicji, Pamfilii, Galacji. Gdy tę część świata
napełniła przepowiedniami, udała się stamtąd do Egiptu, Etiopii, Bagady
i Babilonii, Afryki, Libii, Pentapolis, Mauretanii, Palarinum. We wszystkich tych
krainach przepowiadała i napełniona duchem proroczym prorokowała dobrym
dobre rzeczy, a złym złe. Wiemy bowiem, że prawdziwie oznajmiała w swoich
głoszeniach i o tych (zdarzeniach), które zapowiedziane zostały spełnić się
w czasach ostatecznych.
Słysząc zatem o jej sławie, przywódcy rzymscy udali się niebawem przed
oblicze wodza Trojanusa, aby o tym oznajmić. Wódz zaś, wysławszy do niej
posłów, sprowadził ją do Rzymu z największymi honorami.
(Zdarzyło się) zatem, że stu mężów z senatu rzymskiego, każdy z osobna,
miało jednej nocy ten sam sen. Widzieli poszczególni w widzeniu, że na
niebie było jakby dziewięć słońc, które oddzielone osobno miały na sobie
różne wyobrażenia. Pierwsze słońce było błyszczące i jaśniejące nad całą
ziemią. Drugie słońce bardziej błyszczące i większe, miało jasność eteru.
Trzecie słońce żarzyło się kolorem krwi, ogniste i straszne, a ponadto
szczególnie dość błyszczące. Czwarte słońce krwisto czerwone i cztery z niego
przeciwne (promienie) były oświetlające południe. Piąte słońce było ciemne,
krwiste i błyskające jak grzmoty w mroku. Szóste słońce, jeszcze ciemniejsze,
miało ostrze jak kolec skorpiona. Siódme zaś słońce było najstraszniejsze
i najkrwawsze, miało w środku czarny miecz. Ósme zaś słońce miało rozlany
w środku kolor krwi. Dziewiąte zaś słońce było najciemniejsze i miało tylko
jeden jaśniejący promień.
Gdy sybilla przybyła do Rzymu, widzący ją obywatele rzymscy podziwiali
jej nadzwyczajną piękność. Miała bowiem urzekającą twarz, piękny wygląd,
oraz we wszelkiej piękności dość ułożona, przemawiając w słowach,
ofiarowała swoim słuchaczom słowa miłe. Przybyli zaś (do niej) i ci mężowie,
którzy widzieli (owe) sny, i rzekli do niej: „Nauczycielko i pani! Ponieważ
twoje ciało jest wspaniałe i bardzo piękne, jakiego nigdy nie widzieliśmy
u żadnej oprócz ciebie kobiety, prosimy, abyś wyjaśniła, jaką przyszłość
przepowiada sen, który wszyscy widzieliśmy tej samej nocy”. Odpowiadając,
rzekła do nich Sybilla: „Nie godzi się, by tajemnicę tego widzenia odkryć
w miejscu pełnym błota i skażonym rozmaitymi zarazami, lecz chodźcie
i wstąpmy na wzgórze awentyńskie, a tam oznajmię wam dalsze losy
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obywateli rzymskich”. I zrobili tak, jak powiedziała. A ci, którzy zapytani
o wizję, jaką widzieli, opowiedzieli jej. I następnie (ona) rzekła do nich:
„Dziewięć słońc, które widzieliście, symbolizuje wszystkie przyszłe pokolenia.
Jak zaś widzieliście je różne względem siebie, tak i różne życie będą mieli
potomkowie ludzi. Pierwsze więc słońce jest pierwszym pokoleniem. Ludzie
będą prości i jaśni, kochający wolność, prawdomówni, spokojni, uprzejmi,

,,Nauczycielko i pani! Ponieważ twoje ciało jest
wspaniałe i bardzo piękne, jakiego nigdy nie
widzieliśmy u żadnej oprócz ciebie kobiety,
prosimy, abyś wyjaśniła, jaką przyszłość
przepowiada sen, który wszyscy widzieliśmy
tej samej nocy”.
przestający na małym i dość mądrzy. Drugie słońce jest drugim pokoleniem.
Ludzie będą żyli wspaniale i wzrastali wielce, czcząc Boga, żyjąc ze sobą bez
złośliwości. Trzecie słońce jest trzecim pokoleniem. Naród powstanie przeciw
narodowi i będą wielkie walki w Rzymie. Czwarte zaś słońce jest czwartym
pokoleniem. Ludzie będą przeczyli temu, co jest prawdą i w owych dniach
powstanie kobieta z pnia Hebrajczyków imieniem Maria, mająca oblubieńca
imieniem Józef. I bez udziału męża a z Ducha Świętego urodzi się z Niej
Syn Boży imieniem Jezus. I będzie Ona Dziewicą przed porodem, i Dziewicą
po porodzie. Ten, Który się z Niej narodzi, będzie prawdziwym Bogiem
i prawdziwym człowiekiem, jak prorokowali wszyscy prorocy, i wypełni
prawo żydowskie. I zarazem będzie Wcielony, a Jego królestwo będzie
trwało na wieki. Przy Jego narodzinach będą z prawej i lewej strony zastępy
aniołów, mówiących: „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom
dobrej woli”. Rozlegnie się również głos nad Nim, mówiący: „To jest mój Syn
umiłowany, Jego słuchajcie”.
Byli tam także kapłani żydowscy, którzy, słysząc te słowa, oburzeni rzekli
do niej: „Te słowa są straszne. Niech zamilknie ta królowa”. Odpowiadając,
rzekła im Sybilla: „Judejczycy, tak jak zostało powiedziane, stanie się na
Sybilla Tyburtyńska

pewno, ale wy nie uwierzycie w Niego”. A oni odrzekli: „Nie uwierzymy,
ponieważ Bóg dał słowo i przymierze naszym ojcom. Miałby więc zabrać
Swoją Rękę od nas?”. Odpowiedziała im ponownie: „Bóg nieba wyda z Siebie
Syna, jak zostało zapisane, Który będzie podobny Swojemu Ojcu. A później,
gdy Dziecię wzrośnie poprzez lata, królowie i władcy ziemi powstaną przeciw
Niemu. W dniach owych będzie władał w Rzymie cesarz powszechnie
znanego imienia August i podda (on) sobie cały świat. Potem zbiorą się
kapłani żydowscy przeciw Jezusowi z powodu, że uczynił wiele znaków
i schwytają Go. Wymierzą Bogu uderzenia w Twarz nieczystymi rękami,
a w Święte Oblicze spluną zatrutą śliną. On zaś wystawi święte plecy na
uderzenia, a otrzymując uderzenia w Twarz, będzie milczał. Do jedzenia zaś
dadzą (Mu) żółć, a do picia ocet. I powieszą Go na drzewie i zabiją, ale to nie
będzie miało dla Niego znaczenia, gdyż trzeciego dnia Zmartwychwstanie,
pokaże się swoim uczniom i na ich oczach wstąpi do nieba, a królestwu jego
nie będzie końca”.
I powiedziała przywódcom rzymskim: „Piąte
słońce jest piątym pokoleniem. I wybierze Sobie
Jezus dwóch rybaków z Galilei i pouczy ich
o Swoim prawie, mówiąc: Idźcie i nauką, którą
przyjęliście ode Mnie, pouczajcie wszystkie
ludy i poddawajcie jej wszystkie narody przez
siedemdziesiąt dwa języki”.
Szóste słońce jest szóstym pokoleniem. I będą
zdobywali w tym mieście (tj. Rzymie) trzy lata
i sześć miesięcy.
Siódme słońce będzie siódmym pokoleniem.
Powstaną dwaj królowie i poczynią na ziemi
Żydów liczne prześladowania ze względu na Boga
(chodzi o cesarzy Wespazjana i Tytusa).
Ósme zaś słońce będzie ósmym pokoleniem. Rzym będzie w opuszczeniu,
a kobiety brzemienne będą zawodziły, mówiąc wśród smutków
i prześladowań: Czy sądzisz, że zdołamy urodzić?
Dziewiąte zaś słońce jest dziewiątym pokoleniem. I powstaną przywódcy
rzymscy na zgubę wielu. Wtedy powstaną dwaj królowie z Syrii i ich
niezliczone jak piasek morski wojsko, i opanują miasta i tereny Rzymian aż
do Chalcedonu i będzie wtedy przelanie krwi. Gdy ci rozważą to wszystko,
miasta i lud w nich będzie się lękał i zniszczą wschodnich do cna. A po tym
powstaną dwaj królowie z Egiptu i pokonają czterech królów i zabiją ich i całe
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ich wojsko i będą panowali trzy lata i sześć miesięcy. A po nich nastanie inny
król, imieniem C (Konstantyn Wielki), potężny w boju, który będzie władał
przez trzydzieści lat. I zbuduje świątynię Bogu i wypełni prawo i ze względu
na Boga zaprowadzi sprawiedliwość na ziemi. A po nim powstanie inny król,
który będzie panował krótki czas i zwalczą i zabiją go. Po nim zaś będzie
król imieniem B, a z B będzie się wywodził król Audon, a z Audonu wyjdzie
A, a z A będzie się wywodził A, a z tego A urodzi się A i ten drugi A będzie
jeszcze bardziej wojowniczy i waleczny, a z tego A urodzi się król imieniem
R, zaś z R urodzi się L i będzie miał władze nad dziewiętnastoma królami. Po
nich powstanie król Salikus z Francji imieniem K. On będzie wielki i pobożny,
potężny i miłosierny, sprawiedliwy dla biednych. Taka zaś w nim będzie łaska
cnoty, że idącemu drogą, będą się przed nim pochylały wierzchołki drzew,
a woda nigdy się nie spóźni, by wyjść mu naprzeciw. Podobnego zaś mu
króla w państwie rzymskim ani nie było przed nim, ani nie będzie po nim.
A po nim przyjdzie król przez L, a po tym będzie panował B, a po B pojawi się
dwudziestu dwóch B, a z B wyjdzie A, bardzo wojowniczy i mocny w walce
i wielu będzie ścigał przez lądy i morza. A nie zostanie oddany w ręce wroga,
ale umrze jako wygnaniec poza królestwem, a dusza jego będzie w ręku
Boga. Wtedy powstanie inny król, imieniem V, z jednej strony Salikus, a z
drugiej Longobardus. I sam będzie miał na ziemi moc przeciw walczącym
i przeciw wszystkim wrogom. A w tych dniach nastąpi król imieniem O.
I będzie najpotężniejszy, silny, dobry, sprawiedliwy dla biednych i sądził
będzie sprawiedliwie. A z tego O wyjdzie inny O, bardzo potężny. I będą
pod nim walki między poganami a chrześcijanami i przelana zostanie krew
Greków, a jego serce będzie w ręku Boga. Będzie panował siedem lat i z tej
samej kobiety urodzi się król, imieniem O. Ten będzie krwawy, zbrodniczy, bez
wiary i prawdy, a przez niego wiele zostanie poczynionego zła i wielki rozlew
krwi, również kościoły zostaną zniszczone jego mocą. W innych zaś regionach
będą liczne prześladowania i walki. Wówczas lud powstanie przeciwko
ludowi w Kapadocji i Pamfilii i będą brali w tamtym czasie w niewolę to,
co nie wejdzie przez bramę do owczarni. Ten zaś król władał będzie cztery
lata. A po nim nastanie król imieniem A i w jego dniach będą liczne walki
między Agarentami a Grekami. Również pomiędzy poganami będą liczne
walki i wojny. Zdobędą Syrię i zawładną Pentapolis. Sam zaś król będzie
z rodu Longobardów. Wtedy powstanie król Salikus imieniem E i pokona
Longobardów i będą walki i wojny. Ów zaś król Salikus będzie silny i potężny,
Sybilla Tyburtyńska

lecz jego królestwo będzie krótki czas. Wtedy powstaną Agareni i tyrani
i zajmą Tarent oraz Barro. I spustoszą wiele miast i nie będzie nikogo, kto by
oparł się im chcącym przyjść do Rzymu, oprócz Boga bogów i Pana panów.
Wtedy przybywający Armeńczycy spustoszą Persję, tak że już nie odzyskają
miast, które oni podbiją. A powracający Persowie wykopią rowy na wschodzie
i pobiją Rzymian i chwilowo utrzymają pokój. Lecz mąż-wojownik, król
Greków, wkroczy do Hieropolis i zniszczy świątynie bożków. Nadleci szarańcza
i zje wszystkie drzewa i owoce w Kapadocji i Cylicji i (ludzie) będą męczyli się
z głodu, lecz później nie będzie lepiej. I nastanie inny król Salikus, mąż dzielny
i wojowniczy, i oburzą się na niego liczni sąsiedzi i rodzice.
W tych dniach brat wyda brata na śmierć, ojciec syna, a brat będzie
współżył z siostrą i na ziemi będzie wiele niegodziwości ludzkiej złości,
starcy będą sypiali z dziewicami, a źli kapłani z oszukanymi dziewczynami.
Biskupi będą (zwierzchnikami) występnych sekt, a na ziemi nastanie rozlew
krwi. Prawodawcy zhańbią świątynie, wśród ludu będą nieczyste nierządy
i zbrodnia sodomicka, tak że w samym ich wyglądzie jawiła się będzie ich
hańba. Ludzie będą gwałtowni, obraźliwi, nienawidzący sprawiedliwości,
kochający fałsz, zmienią się też sędziowie rzymscy. Jeśli jednego dnia idą do
sądu by sądzić, następnego dnia zmienią swoje zdanie z powodu przyjętych
pieniędzy i nie będą osądzali sprawiedliwie, lecz fałszywie. Ludzie będą
w owych dniach gwałtowni, zmysłowi, wiarołomni, kochający dary (łapówki)
i fałsz. Prawo i prawda zostaną zniszczone. Będą ruchy ziemi w różnych
miejscach i miasta na wyspach ulegną zatopieniu i będą poprzez różne
miejsca zarazy na ludzi i bydło, i śmiertelność ludzi, a ziemia zostanie
spustoszona przez wrogów i nie będzie mogła ich (tj. ludzi) pocieszyć
daremność bożków.
Po tym nastanie król, imieniem B.
I będą za niego wojny, a rządzić będzie
dwa lata. Po nim nastanie król imieniem
A. I nadejdzie objąć władzę na jakiś czas,
przybędzie do Rzymu, zajmie go, a jego
dusza nie zginie z rąk jego nieprzyjaciół
za jego życia. Będzie dobry i wielki,
sprawiedliwy dla biednych i będzie
żył długi czas. Po nim zaś nastanie
inny król, imieniem B, a z niego będzie
pochodziło dwunastu B. Będzie z rodu
Longobardów i będzie rządzić aż do stu
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I pomniejszą się lata jak miesiące, a miesiące
jak tygodnie, a tygodnie jak dni, a dni jak
godziny, a godziny jak minuty.
lat. Wtedy nastanie po nim Salikus z Francji, imieniem B. Wówczas będzie
początek smutków, jakich nie było od początku świata. I będą w owych dniach
liczne walki i prześladowania wielu i rozlew krwi i trzęsienia ziemi w wielu
miastach i regionach i wiele ziem zostanie zdobytych. Nie będzie nikogo,
kto by się przeciwstawił nieprzyjaciołom, ponieważ wówczas Bóg będzie na
ziemię zagniewany. Rzym będzie ginął od prześladowania i miecza i będzie
we władzy tego króla. Ludzie będą zmysłowi, okrutni, nienawidzący biednych,
uciskający niewinnych a ratujący grzeszników. Będą niesprawiedliwi
i nikczemni, a wyniszczający władcy będą działać podstępnie i nikt na ziemi
im się nie sprzeciwi ani im nie umknie ze względu na ich zło i chciwość.
I wówczas nastanie król Greków, którego imię Konstans, a będzie on
królem Rzymian i Greków. Ten będzie wzrostu wysokiego, pięknego wyglądu,
jasnego oblicza, poprzez poszczególnych członków kontury przystojnie
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ukształtowany. A jego królestwo będzie trwało 112 (lub 122) lat. W tych
zatem dniach będą liczne bogactwa, a ziemia wyda obfitość owoców, tak że
za jednego denara sprzedawany będzie korzec pszenicy, za jednego denara
miara wina i za jednego denara miara oliwy. A sam król będzie miał przed
oczyma pismo mówiące: „Król Rzymian będzie miał swą władzę nad każdym
chrześcijańskim królestwem”. Spustoszy więc wszystkie wyspy i państwa
pogan, zburzy wszelkie świątynie bożków i wezwie wszystkich pogan do
chrztu, a we wszystkich świątyniach wzniesie krzyż Jezusa Chrystusa. Wtedy
rzeczywiście wyciągnie ręce po Egipt i Etiopia będzie darem Bożym w jego
ręku. Kto zaś nie uwielbi krzyża Jezusa Chrystusa, mieczem zostanie ukarany.
A gdy dopełnione będą 100 i 20 lat Żydzi nawrócą się do Pana, a Jego grób
będzie czczony przez wszystkich. W owych dniach zbawiona zostanie Juda
a Izrael będzie mieszkał w spokoju.
W owym czasie powstanie książę nieprawości ze szczepu Dana, który
zostanie nazwany Antychrystem. Będzie on synem zatracenia, głową
pychy, nauczycielem błędu, pełnią złości, który to wywróci świat i uczyni
cuda i wielkie znaki poprzez fałszywe pozory. Zwiedzie zaś wielu poprzez
sztukę magiczną, tak, aby był (nawet) widziany ogień zstępujący z nieba.
I pomniejszą się lata jak miesiące, a miesiące jak tygodnie, a tygodnie jak dni,
a dni jak godziny, a godziny jak minuty. I powstaną od północy najplugawsze
ludy, to znaczy Goga i Magoga, które zamknął król indyjski Aleksander. Tych
zaś królestw jest dwadzieścia dwa, w których liczba (ludzi) jest jak piasek
morski. Gdy zatem król Rzymian to usłyszy, zwoławszy wojsko, pokona ich
i wyniszczy aż do całkowitej zagłady. Potem przybędzie do Jerozolimy i tam
złożywszy z głowy diadem oraz wszelką godność królewską, pozostawi
królestwo chrześcijan Bogu Ojcu i Jezusowi Chrystusowi, Jego Synowi. A gdy
ustanie imperium rzymskie, wtedy jawnie objawi się Antychryst i zasiądzie
w domu Pańskim w Jerozolimie. Za jego zaś panowania przybędą dwaj
przesławni mężowie Eliasz i Enoch, by głosić nadejście Pana. Antychryst
zabije ich, lecz po trzech dniach zostaną wskrzeszeni przez Pana. Wtedy
nastąpi wielkie prześladowanie, jakiego nie było wcześniej ani później nie
będzie. Pan zaś skróci te dni ze względu na wybranych, a Antychryst zostanie
zabity Mocą Pana przez Michała Archanioła na Górze Oliwnej”.
Gdy Sybilla te i liczne inne przyszłe (zdarzenia) przepowiedziała
Rzymianom, zaczęła także mówić, z jakimi znakami przyjdzie Pan na sąd,
prorokując:
J „Znak sądu: ziemia będzie ociekać potem,
E Z nieba nadejdzie wyglądany przez wieki Król,
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S Obecny oczywiście w ciele, aby osądzić świat.
O Stąd niedowiarek i wierzący rozpoznają Boga
U Wielkiego, wraz ze świętymi, już na samym końcu wieków.
S Tak przyjdą dusze z ciałem, które On osądzi,
Ch Gdy wytrząśnie nieuprawne gęstwiny w cierniach świata.
R Odrzucą ludzie bożyszcza, a także skarby wszelakie.
I Ogień wypali ziemię, morze i niebo,
S Przenikając, roztrzaska bramy mrocznej Awerni (Hadesu).
T Lecz zaprawdę wszelkiemu ciału świętemu światłość uwolniona
O Zostanie oddana, a złoczyńców wieczny ogień będzie palił.
S Odkrywając ukryte czyny, wówczas każdy wyzna
T Tajemnice, i Bóg otworzy serca (ludzi) światłu.
H Wtedy będzie i lament, a wszyscy będą zgrzytali zębami.
E Blask słońcu zostanie zabrany i spadnie deszcz gwiazd.
O Zwiną się niebiosa, księżyca jasność się dopełni.
N Wywróci wzgórza, doliny podniesie z dna.
Y W sprawach ludzkich nie będzie wyniosłości ani głębi.
I Już zrównają się góry z równinami, a morskie głębiny
O Znikną wszystkie, i zginie pognębiona ziemia.
S Tak zarówno źródła, jak i rzeki będą wysuszone ogniem.
S Lecz trąba wtedy dźwięk smutny ześle z górnego
O Okręgu, łkając nad grzechem nędznym i różnymi nieszczęściami.
T Tartar i chaos pokaże otwierająca się ziemia.
E A wobec Tego Pana królowie stawieni zostaną wszyscy co do jednego.
R I spadnie z niebios potok ognia i siarki”.
Wtedy osądzi Pan każdego wedle czynów i pójdą bezbożni na gehennę
ognia wiecznego, sprawiedliwi zaś otrzymają nagrodę życia wiecznego.
I będzie nowe niebo i nowa ziemia i pozostaną na wieki, lecz morza już nie
będzie. I będzie Pan panował w świętych, a oni z Nim zapanują na wieki
wieków. Amen. █

Artur Mrówczynski-Van Allen

List do autora
epitafium
Dla Inés

Przepraszam. Właśnie przedzieram się przez epokę
podejmowania bardzo ważnych decyzji, rozwiązywania
zasadniczych problemów organizacyjnych, syndromu
bipolarnego, zagubienia egzystencjalnego sekretarki
z biura z naprzeciwka i entropii tak ogólnie... czyli epokę
warunkowo (jedynie) bezwarunkowej kapitulacji.
To zwykle czas kombinacji dawek pozwalających na
odzyskanie poziomu nieruchomej linii encefalogramu.
Pytasz o muzykę.
Nie znam się na muzyce.
Korzystając z porad doświadczonego, zmarłego już dawno
przyjaciela, w czasie długich lotów przygotowuję sobie
dość banalną listę:
Famous Blue Raincoat, Cziornyj woron, Arvo Part.
Ważne jest dla mnie to stopniowanie.
Gradualna, nienachalna delikatność trucizny
przynosząca ciszę galopującą w rytm kaukaskiej kołysanki.
Na koniec Górecki i Sergiej Wasiliewicz drugiego i trzeciego
stopnia
… i chwiejny krok wreszcie pada na kolana jak modlitwa
uwalnia uderzeniami klawiatury zamkniętych hotelowych
drzwi...
Największy sekret ludzkości - Jezus Chrystus
Autor Autorski

wtedy już tylko pozostaje ostatnia salwa szeptu
zmartwychwstawania ewangelii według ś.p. Herberta
i nieskończoności riazańskich uliczek Jesienina.
Zapewniam, tak, to działa.
It’s works – mawiał Peter, dumny, berliński potomek armii
wyzwoleńczych.
On jak nikt znał się na badaniach utopionej w alkoholu
krwi – trudny wybór między francuskim żandarmem
i sowieckim lejtnantem.
Trudno być sumą historii i kultury Europy.
Choć są jeszcze, przyznaję, momenty łagodności,
takie jasne miejsca w czasie, gdzie nie ma już „kiedy”.
Spoglądam zza okna: ona w siodle trzymając silnie wodze
w swoich chorych rękach i ja w gwiazdozbiorze Wielkiej
Niedźwiedzicy... już stary.
Ojciec Paweł (Florenski) miał rację zamieniając teodyceę
i antropodyceę w usprawiedliwienie pamięci dzieciństwa.
Jesienin miał rację szukając ratunku w galopie.
Dziś, za chwilę, znów muszę opowiadać o naszej
przegranej wojnie.
My, przegrani, jesteśmy bardzo popularni wśród narodów
wolnych od pokory.
Ale za to w nocy, zupełnie nieoryginalnie, się upiję.
Za zdrowie Siergieja Wasiliewicza i jego koncertów
drugiego, trzeciego i ostatniego stopnia.
I za Siergieja Aleksandrowicza, za jego uśmiech błękitem
wypełniający „nomier” moskiewskiego hotelu.
I za Pana Zbyszka od Poezji, za jego piersi otwieranie
... i jeśli mi pozwolisz, za Wasze zdrowie.
A jutro o świcie napiszę muzykę do tego epitafium.
A jutro o świcie założę buty z cholewami. █

Największy sekret ludzkości - Jezus Chrystus
Autor Autorski
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