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Kto ma informacje, ten ma władzę
Z oceanu informacji to my, dziennikarze, musimy wybrać to, co jest 
ważne. Są co najmniej dwa stopnie doboru – merytoryczny i wynikają‑
cy z różnych zasad komercyjnych. Z Maciejem Iłowieckim o uczciwym 
dziennikarstwie rozmawia Tomasz Rowiński

Triumf pułkownika Ormankowa
Ali Agca pozostał w celi sam na sam z Petkowem. Przebywali ze sobą pół 
godziny. O czym rozmawiali, nie wiadomo. Wiadomo jednak, że od tej 
pory turecki zamachowiec zaczął zmieniać swoje zeznania. W śledztwie 
nastąpił przełom. Aleksander Bocianowski

Wolne słowo jako wstęp do tyranii
Dziennikarze, dzięki bliskości z władzą, mogą się nobilitować i odróżniać 
od reszty społeczeństwa. Mogą sami siebie zacząć postrzegać jako 
formę polityka, wręcz władcy. W tych warunkach ginie „wolność słowa”. 
Pozostaje co najwyżej „wolne”, nic nieznaczące słowo. Dawid Wildstein
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Chyląc czoła, jak mam w zwyczaju, przed autorytetem i tra-
dycją starszych i wierząc ślepo w to, czego nie mogłem wówczas 
sprawdzić ani rozeznać, jestem mocno przekonany, że urodziłem 
się 29 maja 1874 roku na Campden Hill, w londyńskiej dzielnicy 
Kensington, i otrzymałem anglikański chrzest w kościółku świę-
tego Jerzego, naprzeciwko wielkiej wieży ciśnień górującej nad 
tym wzniesieniem. Nie dopatruję się żadnego związku między 
tymi budynkami i stanowczo zaprzeczam, jakoby wybrano ten 
akurat kościół dlatego, że potrzeba było całej wody zachodnie-
go Londynu, by uczynić ze mnie chrześcijanina.

G.K. Chesterton, Autobiografia
http://www.xlm.pl/autobiografia4
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Sztuka (samo)oszukiwania się
Przemilczanie pewnych informacji jest nie tylko przypadłością totalitary‑
zmów i reżimów autorytarnych. O przykładach z Polski i ze świata pisze 
Marek Nowak

Sam przeciwko światu
Jak to możliwe – zastanawiał się Muggeridge – że ludzie uchodzący za 
najbystrzejsze i najbardziej przenikliwe umysłowości zachowują się jak 
kompletni idioci? A czy gdyby – zastanawiała się z kolei ciotka Mugge‑
ridge’a – stosowano „psychoanalizę i wczesne leczenie w przedszkolu 
oraz szkole”, mogłoby to zapobiec chorobie umysłowej krewniaka? 
Grzegorz Górny

O czym szumią brzozy
Rosyjska baśń o brzozie smoleńskiej dla Rosjan jest przekazywaną 
przez media historią o wymiarze symbolicznym. My, Polacy, potrakto‑
waliśmy ją dosłownie. Roman Misiewicz
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Przenicowany świat Dona Oberdorfera
Czy można czarne nazwać białym, ukryć najważniejsze fakty, jednocześnie 
o nich pisząc, zarazem w podsumowaniu im zaprzeczając – wszystko to 
zaś zmieścić w jednej książce i zyskać za nią uznanie? Oczywiście, że tak. 
Przed Państwem: Don Oberdorfer!!! Grzegorz Strzemecki

„Ze światem coś jest nie tak”
Tak, chcemy go naprawić, zamartwiamy się globalnym ociepleniem, 
chciwością bankierów, niedolą wietnamskich biedaków, pracujących za 
dolara dziennie w fabrykach produkujących modne ciuchy. Jak jednak 
przystąpić do owej naprawy, skoro boimy się jak ognia tego, co znajduje 
się poza „zewnętrzną powłoką”? Marek Magierowski

Halo, halo, jesteśmy w realu 
Louise Egan, która stwierdziła, że jest lesbijką, poczuła się zrozpaczona 
tym, że jej koleżanka z klasy odmówiła uprawiania z nią seksu. 
W związku z tym postanowiła zakończyć swe życie. Amanda Prescott
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List Jana Pawła II został przekazany. Niespodziewanie Gor-
baczow otwarł go w naszej obecności. Przeczytał od razu. Casa-
roli z trudem ukrywał zdumienie zachowaniem, które łamało nie 
tylko protokół dyplomatyczny, ale również zwyczaje, jakie zwykle 
obowiązywały w takich przypadkach. Poważna twarz Gorbaczo-
wa wyłaniała się zza listu, a jego wzrok, najpierw skoncentrowa-
ny, później odprężony, zgubił się przez chwilę, po czym odzyskał 
jasność. Wszyscy trwali w milczeniu. Na twarzy sekretarza ge-
neralnego KC KPZR można było wyczytać, jak wielke wrażenie 
wywarły na nim słowa papieża.

Joaqin Navarro-Valls, Rzecznik
http://www.xlm.pl/rzecznik-krok-w-krok-za-janem-pawlem-ii



Demokracja jako psychokracja
Środki masowego przekazu neutralizują frustrację społeczną, która jest 
głównym źródłem przemocy. Moderowanie gniewu ma jednak swoją cenę 
– jest nią banalizacja konfliktów oraz rozpowszechnienie sceptycyzmu 
poznawczego i relatywizmu moralnego. Imre Kovács

Nieznośna miękkość dyktatury
To wstyd mierzyć miękkość bezprawia liczbą ludzi posłanych za kratki. 
Tylko swojego kata ma prawo człowiek nazwać „miękkim katem” lub 
„liberalnym katem”. Adama Michnika komentuje ks. Jakow Krotow

122

118

SPIS RZECZY62

TEMAT NUMERU

126 Od Hypatii do Hypatii
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu wyobraźnię sztuki kinematograficznej 
zasilało męczeństwo chrześcijan. Dziś dzięki filmowi Agora nawet dzieci 
wiedzą, że to chrześcijanie mordowali pogan. Tomasz Rowiński

Przypominam sobie bardzo dobrze, żem przeszedł skraj lasu 
Auchy. Pierwsze omdlenie musiało mnie chwycić trochę dalej. 
Miałem wrażenie, że jeszcze usiłuję utrzymać się na nogach, 
a  tymczasem czułem na policzku zimną glinę. Wreszcie podnio-
słem się. Poszukałem nawet różańca w cierniach.

G. Bernanos, Pamiętnik wiejskiego proboszcza
http://www.xlm.pl/pamietnik-wiejskiego-proboszcza
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Odśnieżanie rzeczy ważnych
Wielu Islandczyków zaklina się, że spotkało lub regularnie spotyka 
elfickich gości. Z tego, co czytałem, to nawet drogi na Islandii budowane 
są tak, by omijać miejsca powszechnie uznawane za tereny elfów.  
Z ks. Krzysztofem Kościółkiem rozmawia Aleksandra Pachulska

Polacy Hobbitami Europy
Zygmunt Stary mawiał do posłów zagranicznych, zdziwionych na widok, jak 
chodził bez straży, że w Rzeczypospolitej nie było ani jednego człowieka, na 
którego piersiach nie mógłby spokojnie zasnąć. Adam Mickiewicz

Mickiewicz prowadzi nas do 
drzwi Raju 
Josif Brodski, słaby Żyd, ale wybitny poeta „Bogiem natchniony”, 
powiedział kiedyś, że człowiek, który zna język polski, ma niezwykłe 
szczęście, ma bowiem dostęp do najlepszej poezji XX wieku. Z rabinem 
Sachą Pecariciem rozmawia Tomasz P. Terlikowski

Gruzja: strefa zdekomunizowana
Choć trudno w to uwierzyć, przeciętny wiek gruzińskiego urzędnika 
wynosi dziś 29 lat. Dzięki wymianie pokoleniowej dokonała się 
praktyczna dekomunizacja kraju. Marcin Pawłowski

„Własnej woli nienawidzieć” RB 4,60
Reguła św. Benedykta zawiera szereg wymagań, które bardzo 

łatwo można źle zrozumieć, ale też i wiele takich, które chętnie ro-
zumiemy w sposób niewłaściwy. Do tych drugich należy bez wątpie-
nia cytowany tu nakaz. 

Christian Schutz  
Rekolekcje codzienne według reguły św. Benedykta

http://www.xlm.pl/rekolekcje-codzienne-twarda-oprawa
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Po co komu droga, która nie 
prowadzi do Kościoła
Co to za kraj? – dziwił się Abuładze. – Wyrzuciłem Lenina z grobu, a oni 
mi dali Nagrodę Leninowską. Wzywałem swój naród do Świątyni, a oni 
wybrali drogę do bunkra. NN

Gra hormonów w religii mormonów
Twórca mormonizmu praktykował wielożeństwo od roku 1831, gdy 
zrozumiał, że jest ono upragnione przez Boga. Ostateczne potwierdzenie 
tej „prawdy” miało się dokonać jednak dopiero przez objawienie. Tomasz 
P. Terlikowski

Europa czeka na dekolonizację
Kultura ludów skolonizowanych charakteryzuje się pęknięciem między 
kulturą własną, którą uważa się za gorszą, peryferyjną, anachroniczną, 
zaściankową, a kulturą dominującą, uznawaną za wyższą, bardziej 
prestiżową, dającą awans towarzyski i społeczny. Grzegorz Górny

Katoliku, nie idź drogą sekularyzmu
Stan bezradności elit katolickich w Polsce najlepiej widać w przestrzeni 
intelektualnej. Wystarczy przyjrzeć się katolickiej prasie i publicystyce, 
by zauważyć, że nie tworzy ona prawie w ogóle odrębnej refleksji 
o polityce. Tomasz Rowiński

Pierwszy raz mama widziała mnie przyjmującą jałmużnę do 
miski, kiedy byłam nowicjuszką, i nie potrafiła tego znieść. Dosłow-
nie nie mogła na mnie patrzeć, płakała ze złamanym sercem. Całe 
nasze jedzenie, cokolwiek to było, takie jak curry, mięso, ziemniaki 
albo pudding, wrzucaliśmy do jednej miski, jako sposób odmawia-
nia sobie pewnych światowych przyjemności. Mama była przerażo-
na. Co ja robiłam? Co mnie do tego przywiodło?

E. Baker, Byłam buddyjską mniszką
http://www.xlm.pl/bylam-buddyjska-mniszka



Heroizm rozumu i rozum świętości. Alain 
Badiou i Papież Benedykt XVI
Dotychczasowym przykładem praktycznej wykładni filozofii Alaina 
Badiou jest fakt, że był on jednym z najbardziej znanych zwolenników 
ludobójczego reżimu Pol Pota i Czerwonych Khmerów w latach 70. XX 
wieku. Sebastián Montiel Gómez, Artur Mrówczyński-Van Allen

Ciąża jest barbarzyńska
„Fakt, że kobiety zachodzą w ciążę i rodzą dzieci, by je posiadać, a męż‑
czyźni tego nie robią, jest niesprawiedliwością, która powinna zostać 
przezwyciężona przez ektogenezę”, uważa dr Anna Smajdor z University 
of East England. Tomasz P. Terlikowski

„Wojna światów” A.D. 1621
U schyłku września Roku Pańskiego 1620 w Rzeczypospolitej zawrzało. 
Przemysław Mazur

Atrapa i prowizorium
Recenzja Mapy i terytorium Houellebecq’a. Olga Koehler

Gorący dotyk tajemnicy
Recenzja Mistyki pustyni Bogusława Chraboty. Michał Buczkowski

Duch odwagi, czas świadectwa
Recenzja książki Andrzeja Rozpłochowskiego Postawią ci szubienicę... NSZZ 
„Solidarność” MKZ Katowice 1980-1981. Wspomnienia. Krzysztof Wołodźko

Twarzą w twarz z istnieniem
Recenzja tomów poezji Bogusława Jasińskiego: Nie napisany wiersz 
i Po drugiej stronie wiersza. Aleksander Sinkowski

Wiersze
Marek Czuku
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ALEKSANDER BOCIANOWSKI (1972) przewodnik turystyczny. Mieszka pod 
Krakowem.

MICHAŁ BUCZKOWSKI (1986) dziennikarz, autor książki Gorzkie żale. Między 
rozumem a uczuciem, prowadzi blog „Gorzkie żale” na platformie liturgia.pl; 
z zainteresowaniem bada literaturę dawną i różne formy pobożności. Mieszka 
w Rzeszowie.

MAREK CZUKU (1960) poeta, krytyk literacki, publicysta, z wykształcenia 
fizyk i polonista. Autor dziewięciu zbiorów poetyckich: W naszym azylu 
(1989), Książę Albański (1991), Jak kropla deszczu (1998), Ziemia otwarta do 
połowy (2000), Przechodzimy do historii. 44 wiersze z lat 1998-1999 (2001), 
Którego nie napiszę (2003), Ars poetica (2006), Inny wybór wierszy (2007), 
Forever (2010). Wiersze, małą prozę, szkice i recenzje publikował m.in. na 
łamach „Frondy”, „Arcanów”, „Więzi”, „Przeglądu Powszechnego”, „Gościa 
Niedzielnego”, „44/Czterdzieści i Cztery”, „Nowych Książek”, „Odry”, 
„Kwartalnika Artystycznego”, „Akcentu”, „Toposu”, „Frazy”, „Nowej Okolicy 
Poetów”, „Kresów”, „Opcji”, „Tygla Kultury”, „Pograniczy”, „Czasu Kultury”, 
„Tytułu”, „Wyspy”, „Stron”. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Ma 
stronę internetową: www.czuku.net. Mieszka w Łodzi. 

GRZEGORZ GÓRNY (1969) redaktor naczelny „Frondy”. Mieszka w Warszawie.

OLGA KOEHLER (1989) studentka Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała 
m.in. w „Arcanach” i „Gazecie Polskiej Codziennie”. Mieszka w Krakowie 
i Warszawie. 

IMRE KOVÁCS (1985) węgierski politolog, publicysta, tłumacz. Mieszka 
w Budapeszcie.

KS. JAKOW KROTOW (1957) rosyjski historyk Kościoła, publicysta, kapłan 
Apostolskiej Cerkwi Prawosławnej, która wywodzi się z nielegalnej 
w czasach radzieckich Cerkwi katakumbowej. Uczeń i duchowy spadkobierca 
ojca Aleksandra Mienia – charyzmatycznego duszpasterza, teologa 
zaangażowanego w dialog ekumeniczny, który został zamordowany przez 
„nieznanego sprawcę” w roku 1990. Redaktor kwartalnika „Kontinent”.

MAREK MAGIEROWSKI (1971) dziennikarz, iberysta, był m.in. szefem działu 
zagranicznego i ekonomicznego w „Newsweek Polska” oraz zastępcą 
redaktora naczelnego w tygodniku „Forum” i dzienniku „Rzeczpospolita”. 
Mieszka pod Warszawą. Humanistycznego” oraz „Focus Historia”. Mieszka 
w Lublinie.
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PRZEMYSŁAW MAZUR (1979) absolwent Instytutu Historycznego 
Uniwersytetu Warszawskiego. Publikował m.in. na łamach „Przeglądu 
Humanistycznego” oraz „Focus Historia”. Mieszka w Lublinie.

ADAM MICKIEWICZ (1798-1855) polski wieszcz narodowy. 

ROMAN MISIEWICZ (1964) poeta, redaktor „Nowej Okolicy Poetów”. Wydał 
tomy wierszy: //pukt/ów/za/cze.pien.ia// (2003), Wieprzowe języki (2005), 
Cam_era obscura (2009). Laureat Nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny 
przyznawanej za najlepszy książkowy debiut roku. Publikuje na portalu 
„Polis. Miasto Pana Cogito”. Mieszka w Katowicach. 

SEBASTIÁN MONTIEL GÓMEZ profesor matematyki, wykładowca 
geometrii i topologii na Uniwersytecie w Granadzie, autor podręczników 
matematycznych dla szkół wyższych, specjalista w dziedzinie relacji między 
wiarą a nauką, tłumacz wielu książek z jezyka angielskiego i francuskiego na 
hiszpański. Mieszka w Granadzie. 

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. Wykłada historię filozofii oraz polską tradycję teologii 
politycznej w Insytucie Filozofii im. Edith Stein w Granadzie. Tłumacz na 
język hiszpański m.in. prac Sołowjowa, Bierdiajewa, Bułgakowa. Autor 
książki o Wasiliju Grossmanie. Członek Rady Naukowej Centrum Studiów 
Wasilija Grossmana w Turynie. Żonaty z Hiszpanką Mercedes Romero, ojciec 
ośmiorga dzieci. Mieszka w Granadzie.

MAREK NOWAK (1982) filolog, bohemista. Mieszka we Wrocławiu.

ALEKSANDRA PACHULSKA (1979) absolwentka Edukacji Medialnej 
i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie. Od 2006 roku mieszka w Wielkiej 
Brytanii. Wspiera środowiska polonijne w Dorset oraz współpracuje z radiem 
BBC Solent w Southampton.

MARCIN PAWŁOWSKI (1985) absolwent politologii, specjalizuje się 
w stosunkach międzynarodowych, lubi jeździć na Wschód, zwłaszcza na 
Kaukaz. Mieszka w Krakowie. 

AMANDA PRESCOTT (1957) była feministka, obecnie gospodyni domowa. 
Mieszka w Bostonie. 



TOMASZ ROWIŃSKI (1981) mąż Ewy, tata Marty, historyk idei, redaktor 
pisma „Christianitas”, sekretarz redakcji kwartalnika „Fronda”, Ostatnio 
opublikował Czy żyjemy w czasach apokalipsy. Rozmowy z Dariuszem 
Kowalczykiem SJ. Mieszka w Pruszkowie.

ADRIAN SINKOWSKI (1984) poeta, publicysta. Redaktor kwartalnika 
literackiego „Wyspa”. Publikował w wielu pismach, takich jak „Odra”, 
„Twórczość”, „Kresy”, „Pogranicza”, „Topos”, „Czas Kultury”, „Akcent”, 
„Kultura Liberalna”, „Fraza”. Autor tekstów o rynku książki, które ukazują 
się w „Bibliotece Analiz”. Rzecznik prasowy Centrum Myśli Jana Pawła II. 
Mieszka w Warszawie.

GRZEGORZ STRZEMECKI (1957) magister chemii, nauczyciel języka 
angielskiego. Mieszka w Warszawie. 

TOMASZ P. TERLIKOWSKI (1974) filozof, dziennikarz prasowy, radiowy 
i telewizyjny, publicysta, wykładowca akademicki, tłumacz. Redaktor 
naczelny portalu Fronda.pl. Autor kilkunastu książek naukowych 
i publicystycznych, m.in. Robienie dzieci. Terlikowski śmiało o in vitro, Benedykt 
XVI. Walka o duszę świata, Raport o stanie wiary w Polsce (współautor). Mieszka 
w Warszawie.

DAWID WILDSTEIN (1983) wiceszef działu publicystyki „Gazety Polskiej 
Codziennie”, szef działu opinii Forum Żydów Polskich, Żydowskiej 
Ogólnopolskiej Organizacji Młodzieżowej, student Instytutu Filozofii 
i Socjologii UW. Mieszka w Warszawie. 

KRZYSZTOF WOŁODŹKO (1977) stały współpracownik „Nowego Obywatela”, 
publikował m.in. w „Życiu Duchowym”, „Trybunie”, „Rzeczpospolitej”, 
„Pressjach”, „Rzeczach Wspólnych”, „Znaku”; pisze dla portalu ngo.
pl; uczestnik cyklu dokumentalnego „System 09”, „System: rewolucja 
Solidarności”, bloger salon.24.pl.  
Mieszka w Krakowie.
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Chodź, Albercik. Nikt nas tu już nie chce.
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Z wydawnictwa, które zamówiło u mnie książkę o etyce 
w mediach, otrzymałem następującą informację: „Proszę 
Pana, w katolickim wydawnictwie to jest tak, że ja 
muszę mieć imprimatur, czyli zgodę władzy duchowej na 
publikację książki. A tu mój szef, czyli przełożony zakonny, 
który jest zarazem przełożonym tego wydawnictwa, 
powiedział, że on nie udzieli imprimatur, ponieważ to jest 
książka niesprawiedliwa wobec «Gazety Wyborczej»”. 

Rozmawia Tomasz Rowiński
Styczeń 2012

Napisał Pan w swojej książce pod 
tytułem Pilnowanie strażników, która 
ukaże się nakładem Wydawnictwa 
Fronda, że informacja rządzi światem. 
To zręczny slogan, często przytaczany 
w mediach. Co on jednak naprawdę 
znaczy?

– Myślę, że to więcej niż slogan, dziś to już jest 
diagnoza granicząca z pewnością. Kiedyś mówiono „nafta 
rządzi światem”, ponieważ ten, kto miał zasoby, ten miał 
władzę. Wydaje mi się, że również wtedy już dużo zależało 

Pilnowanie strażników 
dostępne w trzecim 
kwartale 2012 
na www.xlm.pl

KTO MA 
INFORMACJE, 
TEN MA WŁADZĘ
Rozmowa z Maciejem Iłowieckim

Ps

Fo
to

: S
te

fa
n 

Ci
ec

ha
n



od posiadanej informacji i to w jak najszerszym tego 
słowa znaczeniu. W obecnej epoce, możemy powiedzieć, 
że informacja rządzi w tym sensie, że kto ma prawidłową 
informację, ten może dobrze władać i dbać o swoje 
interesy. Dotyczy to zarówno jednostek, jak i całych krajów, 
narodów i kontynentów. Patrząc z dalszej perspektywy, 
możemy powiedzieć, że od wieków bardzo dużo zależy od 
informacji. Dużo, jeśli nawet nie wszystko.

Stawia Pan też tezę, właściwie 
kosmologiczną, że informacja poprzedza 
we wszechświecie zarówno materię, 
jak i energię. To prawie teologiczne 
twierdzenie, bo przecież na początku 
było Słowo...

– Rzeczywiście. Myślę, że szersza refleksja nad istotą 
informacji pozwala w poważniejszy sposób podejść 
także do problematyki informacji w mediach i polityce. 
Według tego, co fizycy mówią o naszym świecie, to 
składa się on z materii i energii, ale i jedno, i drugie 
jest w jakiś sposób sterowane. Wszechświat tak się 
zachowuje, jak gdyby w tych cząsteczkach materii czy 
energii tkwiła właśnie pierwotna informacja. Informacja 
musi być jakoś przenoszona, więc można pomyśleć, że 
jest ona przenoszona przy udziale zarówno energii, jak 
i materii, ponieważ każdy atom zawiera przecież bardzo 
dużo informacji. Zresztą napisano na ten temat niejedną 
książkę. Zatem informacja jest w ścisły sposób związana 
z istnieniem wszechświata. Możemy się teraz zastanawiać, 
skąd ta informacja się bierze i czym ona właściwie jest, 
skoro jest siłą sterującą. Chrześcijanie uważają, że to 
właśnie Pan Bóg, czyli Stworzyciel, Logos-Słowo jest tą 
Informacją – jest tym, kto steruje. Inni mogą uważać, że 
nie, że informacja jest w jakiś sposób samoistna. Wtedy 
powracamy oczywiście do pytania, skąd właściwie wzięła 
się ta informacja i dlaczego istnieje.

Wiecej przeczytasz 
w Kościół a ewolucja
Premiera książki:
16 marca 2012
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Na decydującą rolę informacji wskazują też badania nad 
człowiekiem i odkrycia związane z DNA. 

– To jest także zadziwiające. Skąd to się wzięło? Mówi się, że ewolucja. To 
są niewątpliwie naukowe stwierdzenia. Zmiana tych informacji doprowadziła 
do wielości gatunków na świecie, ale także do fizycznego ukształtowania się 
ludzi. Dalej oczywiście informacja też steruje życiem ludzi w sensie tworzenia 
ich świadomości.

Czy potrafimy zatem zdefiniować to, czym jest 
informacja?

– Istnieją różnorodne, bardzo ścisłe, naukowe definicje na ten temat. 
Przytaczanie ich tutaj przekracza nasze kompetencje. Mówię szczególnie 
o tych definicjach, które powstały na gruncie fizyki. Jednak żadna z tych 
nawet najbardziej wyszukanych definicji nie odpowiada nam na pytanie 
o pochodzenie informacji. Można powiedzieć, że taka jest nasza przyroda, 
taki jest nasz wszechświat i tyle. Różni teoretycy i fantaści będą dywagować 
o możliwości istnienia innych światów opartych o odmienne kody 
informacyjne. Nie zmienia to faktu, że znowu pozostaje pytanie o pierwotne 
źródło. I wracamy do tego głównego pytania metafizycznego. Nawet jeśli 
przyjmiemy, że ewolucja jest pewnego rodzaju mechanizmem sterującym 
powstawaniem i zanikaniem gatunków, to i tak zawsze wraca to pytanie, skąd 
się wzięły te pierwsze cząsteczki. Skądś one także się musiały wziąć, żeby 
zacząć sterować strukturami wyższego rzędu.

Z tego, co Pan mówi, dość logicznie wynika, że za każdą 
informacją musi stać jakaś świadomość.

– Tak się wydaje – byłoby to racjonalne. 

Pan w swojej książce próbuje definiować, czym jest 
informacja w mediach.

– Rzeczywiście, umieszczam w niej liczne definicje informacji, ale na 
potrzeby naszej rozmowy powiedziałbym, że informacja medialna jest czymś, 



co zmniejsza naszą niewiedzę w jakiejkolwiek dziedzinie. Dlatego umiejętność 
zdobywania informacji powinna być jedną z naszych podstawowych 
zdolności. Uczymy się tego zresztą od urodzenia – w rodzinie, szkole. Tytułem 
dygresji – nie wszyscy mają taką opinię, ale ja uważam, że od najmłodszych 
lat dzieci powinno się kształcić w kierunku posługiwania się informacją, 
rozumienia, czym jest informacja, a także jakie są sposoby jej uzyskiwania. 
I przede wszystkim, jakie są możliwe zakłócenia informacji. To jest ogromnie 
ważne dla nas wszystkich, żeby tych informacji, jakie otrzymujemy i jakie do 
nas docierają, nie zakłócano lub żebyśmy potrafili to wychwytywać.

Dochodzimy w tym miejscu do związku pomiędzy 
informacją a prawdą.

– Tak. Informacja jest przydatna dla nas wtedy, kiedy jest prawdziwa – po 
prostu, kiedy jest prawdą.

Czy w sytuacji, kiedy przekaz nie jest prawdziwy, nie jest 
już także informacją?

– Ogólnie rzecz biorąc, tak właśnie sądzę. Istnieją tysiące przyczyn, 
które zakłócają informację. Tylko część z nich zdołałem w swojej książce 
przedstawić. To mogą być przyczyny wynikające automatycznie i technicznie 
z samej natury środków przekazu. Nie każdy przekaźnik może przekazać całą 
informację, pełną informację, zrozumiałą informację. To wszystko jest zresztą 
od razu zauważalne, kiedy się porównuje zawartość gazety i informację 
telewizyjną. Natura telewizji sprawia, że daje ona mniej informacji niż gazeta, 
w której na wielu stronach znajdziemy wiele pełnych treści artykułów. Poza 
tym informacja w telewizji musi być bardzo wyrazista, ostra, szybka – te jej 
właściwości utrudniają nam odbiór.

Amerykanie mówią o krzykliwej informacji 
„czerwony śledź”. To wydarzenie, które 
odwraca uwagę i przykrywa inne fakty.



21 

Kto ma informacje, ten ma władzę

Czy opinie osób przekazujących 
informację trzeba traktować jedynie jako 
zakłócenie, czy też nie da się tych dwóch 
spraw oddzielić?

– Nie da się tego oddzielić. Ten przypadek podpada 
w jakimś stopniu pod regułę, że sam środek przekazu 
już w jakiś sposób zmienia informację. Jest to proces 
obiektywny i obserwujemy go w mediach na całym świecie. 
Nie ma to nic wspólnego ze świadomym oszukiwaniem 
nas. Jest też ten drugi rodzaj zakłóceń i tu są znacznie 
szersze możliwości działania. Chodzi oczywiście 
o manipulację informacją. Te manipulacje mogą być także 
do pewnego stopnia nieświadome. Dziennikarz, który nas 
informuje, wcale nie chce nas okłamywać, ale albo nie 
zrozumiał tematu, albo miał mało czasu, żeby go dobrze 
wytłumaczyć, albo się odwołał do jakiejś wiedzy, którą 
zakładał u tego, który go słucha. Praktyka dziennikarska 
pokazuje, że odbiorca zwykle ma bardzo mało wiedzy. 
Badania dowodzą, że nawet nie wszyscy ludzie z wyższym 
wykształceniem rozumieją to, co do nich dociera. Często 
nie rozumieją informacji tak jak powinni. W latach 90. 
w Polsce były przeprowadzane badania tego problemu, 
a analogiczne badania przeprowadzano nie raz na świecie. 
Wtedy osób z wyższym wykształceniem było w Polsce 
około 7 proc., a tylko 3 proc. rozumiało właściwie sens 
odbieranych informacji. Aby zrozumieć daną informację, 
trzeba mieć także pewne zaplecze, odwołać się do wiedzy 
wcześniej zdobytej, a bardzo niewiele osób ma wiedzę, 
do której mogłoby się odwołać. To znaczy, mamy swoje 
uprzedzenia, przesądy, opinie, ale to nie wystarczy. Jednym 
z takich przesądów jest przekonanie, że większość ma 
zawsze rację. To wręcz klasyczny błąd. Owszem większość 
ma często rację w pewnych sprawach, ale przeważnie są to 
sprawy konkretne, życiowe, lokalne. Większość na przykład 
ma rację, gdy chce, żeby w ich miasteczku poprawiono stan 

Sprawdź:
Woda z mózgu.  
Manipulacja w mediach
xlm.pl/woda-z-mozgu-
manipulacja-w-mediach

Mwm



dróg, albo wprowadzono kanalizację. Tymczasem musimy mieć świadomość, 
że mogą występować także inne przypadki. W wielu sprawach może nikt nie 
mieć racji, a może mieć rację tylko jedna osoba. Już z tego jasno wynika, że 
większość nie może rozstrzygać, co jest etyczne, a co nie.

Niespodziewanie doszliśmy do kwestii etyki, także w mediach.

– Te sprawy się niesłychanie łączą. Nie można rozstrzygać, jak to się 
często robi, nie tylko w Polsce, za pomocą badania opinii publicznej, jaka jest 
prawda. To jest wręcz absurdalne postępowanie.

Czy media dziś nie są sposobem mediatyzacji głosu 
większości? Często wcale tej większości nie reprezentując, 
dają odbiorcom wrażenie takiej reprezentacji.
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– To się dzieje nawet dość często, co więcej niejednokrotnie sami 
dziennikarze ulegają takiemu złudzeniu, jakim jest poczucie reprezentacji 
większości. Dziennikarze także mają nadmierną ufność w wyniki badań 
opinii publicznej. Dane z takich badań dają nam tak naprawdę tylko pogląd 
co dana grupa osób sądzi w momencie badania o konkretnej, wyrwanej 
z kontekstu sprawie. To jest bardzo niewiele wiedzy. Z drugiej strony trudno 
dziś sobie wyobrazić świat bez takich badań – one mają znaczenie nie tylko 
dla dziennikarzy, ale także dla tych, którzy sprawują władzę. Badania opinii 
pozwalają mniej więcej zrozumieć, czego ludzie chcą i jak interpretują 
wydarzenia. To jest jednak coś innego niż rozstrzyganie, co jest etyczne, 
a co nie. Pozostawiam otwartym pytanie, czy politycy mają wystarczającą 
wiedzę, by właściwie interpretować wyniki różnych badań, jakie dostają 
do rąk. Brak takich zdolności może być nawet zagrożeniem dla demokracji. 
Jednocześnie w przypadku polityki, podobnie jak dziennikarstwa, ślepe 
wpatrzenie w słupki rodzi jeszcze inne zagrożenia. Jeśli demokracja to jest 
„to, czego chcą ludzie”, wówczas stajemy wobec kłopotu wynikającego 
z oczywistego faktu, że ludzie nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, czego 
potrzebują. Silne przekonanie o racji może prowadzić do narzucania swojej 
woli metodami pozademokratycznymi. Wtedy mamy już autorytaryzm. To 
jest taka sprzeczność, jaka się zawiera w teorii, a także praktyce ustroju 
demokratycznego i która wynika z tego, że ludzie wcale dobrze nie wiedzą, 
czego chcą, czego naprawdę potrzebują. Zatem demokracja ma swoje straszne 
i koszmarne strony, ponieważ biorąc ją dosłownie, oddajemy rządy w ręce 
tych, którzy prawie na niczym się nie znają i jeszcze tkwią w zawinionej lub 
nie dezinformacji, ponieważ nie potrafią odróżnić informacji prawdziwej, 
pożądanej, potrzebnej, ważnej od nieważnej. W demokracji, jeśli ma rządzić 
większość, oddajemy rządy w ręce ludzi niekompetentnych. Natomiast, jak 
zauważył Churchill, wciąż lepszego systemu rządów nie wymyślono, chyba że 
ktoś wolałby autorytaryzm. 

Czy Pan uważa, że jest w Polsce i na świecie szeroka skala 
dezinformacji zamierzonej? 

– Tak, niestety uważam, że są pewne grupy nacisku, o bardzo różnych 
interesach, i im właśnie najwygodniej jest się posługiwać dezinformacją 
lub też pewnego rodzaju zamieszaniem. Takim zamieszaniem jest czynienie 



z jakiejś informacji ważniejszej od innych w chwili, gdy ta właśnie stłumiona 
medialnie informacja ma większe znaczenie. Amerykanie mówią o takiej 
krzykliwej informacji „czerwony śledź”. To właśnie wydarzenie, które 
odwraca uwagę i przykrywa inne fakty.

Dziś się mówi w Polsce o tzw. wrzutkach, mających na 
celu odwrócenie uwagi od innych informacji. Czy takie 
praktyki faktycznie mają miejsce?

– Bez wątpienia. Jest też pewna inna tendencja, o której chciałbym 
powiedzieć. Huxley twierdził, że istnieją dwa rodzaje cywilizacji – cywilizacja 
bólu, kiedy rządzi się poprzez strach, cierpienie i odbieranie podstawowych 
wolności, oraz cywilizacja przyjemności, która – moim zdaniem – jest 
znacznie groźniejsza. Cywilizację bólu łatwo jest rozpoznać – w takiej 
cywilizacji ludzie po prostu wiedzą, że jak zrobią coś niewłaściwego, to 
wylądują w więzieniu albo może w jeszcze gorszym miejscu. Cywilizacja 
przyjemności kamufluje swoje zagrożenia. Każdy chce doświadczać 
przyjemności, a od tego już blisko do prostego wniosku, że to, co mi sprawia 
przyjemność, to jest dobre i dla mnie, i dla wszystkich.

Przyjemność nie budzi podejrzeń.

– Społeczeństwami w cywilizacji przyjemności łatwiej sterować i tak 
się właśnie dzieje współcześnie. To sterowanie odbywa się właśnie poprzez 
media, które dokonują dystrybucji przyjemności.

Można zapytać, co to jest przyjemność?

– Ano właśnie, doszliśmy już tak daleko, że nie wiemy. Dziś to telewizja 
nam powie, co jest dla nas przyjemne. Telewizja wręcz nasz uczy tego, 
podsuwając kolejne pomysły rozrywki.

Jak się to uczenie odbywa?

– To jest, jeśli tak można powiedzieć, „zadawanie przyjemności”, 
sprawdzanie, co zadziała na odbiorców jako przyjemność. Po tylu latach 
obcowania człowieka z mediami musimy mieć świadomość, że wiele z tego, 
co odbieramy jako przyjemność, to są rzeczy nabyte. Niestety, proces ten 
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doprowadził do smutnego wniosku, że 
dla człowieka przyjemne musi być łatwe, 
niewymagające i najlepiej na pograniczu 
idiotyzmu. W takim kontekście sytuacja 
kultury wysokiej, wymagającej formacji, 
wychowania do jej odbioru, jest trudna.

Można odnieść też wrażenie, że media 
rozrywkowe mają również na celu 
oddzielenie człowieka od informacji.

– Trudno się z tym nie zgodzić. Niestety, także sama informacja staje 
się rozrywką, napisano na ten temat niejedną książkę. Poczucie, że tak 
powinno być, ma większość nadawców czy nawet grup politycznych 
ukierunkowujących media. Bardziej to dotyczy nawet tych środowisk niż 
dziennikarzy. Oczywiście, rozrywka służy wypoczynkowi tych, którzy ciężko 
pracują i nie mają ochoty podejmować dodatkowego wysiłku słuchania 
złych wieści czy ambitnych audycji. Jednak zarówno praca, jak i rozrywka 
mogą stanowić zaporę pomiędzy ludźmi a ważnymi informacjami na temat 
rzeczywistości, w której się obracają.

Jaka w tym wszystkim jest sytuacja dziennikarza?

– Jest jeszcze jeden czynnik, który my dziennikarze doskonale rozumiemy 
– z oceanu informacji, które otaczają nas ze wszystkich stron, to my musimy 
wybrać to, co jest ważne. Oczywiście, uczciwy dziennikarz, nie chcący 
oszukiwać, będzie się odwoływał do swojej wiedzy i decydował, co mu się 
wydaje ważniejsze. Przeważnie nie mamy pewności, czy ten dobór będzie 
właściwy. Są co najmniej dwa stopnie doboru – merytoryczny i wynikający 
z różnych zasad komercyjnych. Żeby zatrzymać telewidza przy programie 
informacyjnym, pierwsze informacje muszą się wyróżniać i intrygować. 
Uwaga odbiorcy jest szczególnie silna na początku, potem słabnie, a pod 
koniec znów wzrasta. Czemu służą tytuły w gazetach? Przyciąganiu wzroku 
czytelników. Bardzo współczesnym zjawiskiem jest dawanie przyciągającego 
tytułu tylko luźno lub metaforycznie powiązanego z treścią artykułu. Kiedyś, 
pamiętam, pojawił się w jednym z tabloidów tytuł Księża pobili się do krwi, 

Wiele z tego, co 
odbieramy jako 
przyjemność, to 
są rzeczy nabyte.



podczas gdy artykuł mówił o relacji z meczu pomiędzy dwiema drużynami 
księży, na którym ktoś się przewrócił, ktoś się skaleczył, ale to już mało kto 
doczytał – w pamięć zapadły tylko ogromne litery tytułu. I potem pamiętamy 
tylko, że księża się pobili, co robi niedobre wrażenie, a co najważniejsze – nie 
jest prawdziwą informacją.

Czy to jest już manipulacja?

– W pewnym sensie tak. Z drugiej strony to jest także postępowanie 
według pewnych reguł, ponieważ wiadomo, że tytuł przyciąga. Dobrze jeśli 
pod takim tytułem jest lead wyjaśniający w uproszczony sposób o co chodzi. 
Czytelnik zazwyczaj czyta tylko tytuł, ale czasem też czyta ten skrót artykułu 
wytłuszczony w dwóch lub trzech linijkach. Dużo gorzej jeśli to jest czynione 
świadomie, na przykład z politycznych przesłanek, i mamy zamiar podawać 
tylko informacje, które nie zaszkodzą partii rządzącej. Może też być odwrotna 
manipulacja, polegająca na podawaniu tylko informacji, które w złym świetle 
stawiają rządzących. Przy czym na ogół groźniejszy jest ten pierwszy rodzaj 
manipulacji, dlatego że zwykle rządzący mają większą pulę usłużnych 
mediów, a opozycja ma mniejszy zasięg oddziaływania. Poza tym, jak sądzę, 
w demokracji zawsze się przydaje pewna ilość krytyki wobec władzy, nawet 
jeśli jest ona trochę przesadzona. Dlatego niszczenie opozycji za to, że 
posługuje się krytyką, jest błędem. 

Jakie jest faktyczne znaczenie mediów dla polityki?

– Politycy nie zdają sobie sprawy, że ich wiarygodność jest uzależniona 
w dużej mierze od wiarygodności środka przekazu, w którym występują. 
Jeżeli telewizja publiczna jest wiarygodna i większość z nas ma poczucie, że 
jednak to medium nie kłamie i stara się przekazywać przynajmniej w miarę 
prawdziwie informacje, czy przynajmniej rzetelnie uzyskane, to i polityk, 
który w tym medium się pojawia, także staje się wiarygodniejszy. Na całym 
świecie większość polityków uważa, że musi mieć w rękach media, które 
będą podawać tylko dobre dla nich informacje. Kwestia wiarygodności niemal 
ich nie interesuje. Dużo lepiej zdają sobie sprawę z takich zależności sami 
dziennikarze, ale na ogół też niewiele mogą zrobić, ponieważ za całokształt 
przekazu odpowiadają wydawcy czy też koncern, który jest inwestorem. Tam, 
gdzie jest bardzo duża różnorodność polityczna mediów i gdzie dziennikarze 
są względnie uczciwi, jeśli zostanie udowodniona jakaś duża nieprawidłowość 
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publicysty, to praktycznie nie ma on już możliwości dalszego działania 
w zawodzie. Tak jest choćby w Ameryce, która ma tradycje uczciwości 
dziennikarskiej. Ktoś, kto jawnie coś sfałszował, może nawet dostać nagrodę 
Pulitzera, jak się zdarzało, ale zawsze prędzej czy później dojdzie do tego, że 
to jego kłamstwo wyjdzie na jaw i zostanie nagłośnione. Tak było z choćby 
z Walterem Durantym, który zanegował w latach 30. Wielki Głód na Ukrainie. 
Chociaż nagrody mu nie odebrano, ponieważ nie stwierdzono celowego 
działania, a jedynie uległość wobec sowieckiej dezinformacji, to jednak runął 
jego wizerunek jako wybitnej postaci dziennikarstwa. Duranty poprzestał na 
tym, że spotkał się ze Stalinem, który mu powiedział, że informacje o głodzie 
to wszystko nieprawda, że to są specjalnie rozsiewane plotki burżuazyjne. 
Potem towarzysze zawieźli go do kołchozów, gdzie wszystko było wzorcowe, 
a ludzie najedzeni. W tym samym czasie na Ukrainę pojechał angielski 
dziennikarz, który zupełnie inaczej podszedł do sprawy i o mało z tego 
powodu nie stracił życia. Po tym, jak napisał prawdę w jednym z dużych 
brytyjskich dzienników, spotkały go ataki lewicowych elit intelektualnych, 
które bardzo wierzyły wtedy w Związek Sowiecki jako prawdziwy raj na 
ziemi, a Stalina uważały za autorytet. Pojawiały się oskarżenia o kłamstwo. 
Na tym przykładzie widać, jak dużo zależy od rzetelności i uczciwości danego 
dziennikarza. Możemy powiedzieć, że mówienie tylko prawdy jest praktycznie 
niemożliwe, ale trzeba mieć wiarygodne źródła i pewną wiedzę o tym, co się 
chce zbadać, a co najważniejsze – nie można kłamać.

Ale kto ma dbać o tę dziennikarską prawdomówność?

– Dziennikarze to jedyna grupa ludzi, która ma tak olbrzymie możliwości, 
nawet w ich powinnościach jest, że mają kontrolować władzę i przekazywać 
prawdziwe informacje. Czyli posiadają ogromny wpływ na świadomość 
społeczną, na podawanie ludziom określonych właściwych wzorów, albo 
pokazywanie, które są niewłaściwe. I to wzorów ze wszystkich dziedzin – 
począwszy od takich spraw, jak urządzanie mieszkania, żeby nie było kiczem, 
aż po wzory osobowe. Powinni też dziennikarze pokazywać pozorność 
pewnych autorytetów. Autorytetem jest często ten, kogo wzywają często 
do telewizji, bo łatwo jest go wezwać. Mamy zatem ogromne możliwości 
wpływu i kontroli władzy, ponieważ możemy opisać każdą instytucję, 
począwszy od parlamentu, a skończywszy na najmniejszej organizacji, 



i wykazać jej wady. Możemy po prostu bronić społeczeństwa przed 
nadużyciami. Mając tak ogromną władzę, musimy zapytać sami siebie: a kto 
ma pilnować nas? Kto ma pilnować strażników? Dlatego też swoją książkę 
zatytułowałem Pilnowanie strażników. Dziennikarze to jest właściwie jedyna 
taka grupa, która musi się sama kontrolować. Oczywiście są pewne narzędzia 
po temu, ale te wszystkie narzędzia wyłonione zostały przez samych 
dziennikarzy. Jak się nas usiłuje kontrolować z zewnątrz, to zawsze istnieje 
niebezpieczeństwo, że dzieje się to z powodów politycznych. Lepsza jest 
wolność mediów bez kontroli niż z jakąkolwiek kontrolą. Przykładem takiej 
samokontroli są organy tego typu, jak Rada Etyki Mediów. To jest zrozumiałe, 
że reaguje ona głównie na różne wykroczenia, oczywiście zdarzają się 
też reakcje w obronie dziennikarzy, ale to jest zwykle mniej nagłaśniane. 
Konkurencja w mediach sprawia, że wykroczenia dziennikarskie odbijają się 
szerszym echem. To trudna sytuacja dla Rady, ponieważ – choć jej istnienie 
jest konieczne – nie ma ona zwykle dobrej prasy. Zawsze dla kogoś jej 
działania oznaczają „zło”. Równocześnie Rada Etyki Mediów, która nie zwraca 
uwagi na to, co jest złego w mediach, traci jakiekolwiek znaczenie.

Czy Pana zdaniem dziennikarze w Polsce mają 
świadomość etyczną? Czy istnieje jakiś konsensus co do 
zasad etyki? Można mieć wrażenie, że nie.

– Ja też mam wrażenie, że nie. Niestety, to chyba wynika z kondycji, 
w jakiej znajdują się współczesne społeczeństwa. Szczególnie Polacy w swoim 
życiu zbiorowym nie potrafią dojść do wspólnych wniosków i to w sprawach 
najważniejszych. Na przykład w kwestii tego, co jest sprawiedliwe, a co nie. 

Chruszczow pojechał gdzieś na polowanie 
i w tym czasie pojawiło się w prognozie 
pogody sformułowanie: „Wiatry z kierowników 
wschodnich”. Zwykły błąd korekty, a oczywiście 
za to wyrzucono z pracy kilka osób. 
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A przecież sprawiedliwość stanowi wartość, na której powinno opierać się 
całe prawo. To też dzieje się u nas zbyt rzadko lub zbyt formalnie. Nie ma 
u nas kanonu wartości, w które byśmy wszyscy wierzyli, i to niezależnie 
od poglądów lub wiary. A przecież można sobie taki kanon wyobrazić, jeśli 
wyjdziemy choćby od podstawowego przykazania: „Nie zabijaj”. Takie nakazy 
funkcjonują praktycznie we wszystkich kulturach. Zmierzam do tego, że jeżeli 
się nie możemy dogadać, co jest sprawiedliwe, to i nie umiemy rozstrzygnąć, 
co było w historii sprawiedliwe, a co nie, a to nasz żywotny problem. I po 
drugie, myślę, że to jakoś nam narzucono, a komuś na tym zależy – w bardzo 
nikłym stopniu potrafimy odróżnić dobro od zła. Te kategorie nam się 
mieszają z interesem własnym. Mało tego, nie potrafimy odróżnić tego, co 
jest prawdą, od tego, co jest nieprawdą, nie rozumiemy takich pojęć, jak 
odwaga cywilna, nie wiemy, co to znaczy być prawym człowiekiem. Dawniej 
te kategorie reprezentował choćby rycerz, potem gentleman, czyli człowiek, 
który postępuje fair. Czy jeszcze ktoś z nas rozumuje według kategorii 
postępowania fair? Mało kto pamięta, że coś takiego było kiedyś ważne. Teraz 
ponad tym wszystkim króluje interes własny lub interes własnej grupy.

Czy te postawy nie zlewają się z powszechnym w mediach 
przekonaniem, że zło jest atrakcyjne? Zło, brzydota czy 
występek są często motywem przewodnim rozrywki 
obecnej w mediach.

– Jako dziennikarz z całym przekonaniem mogę przyznać, że znacznie 
trudniej jest pokazać coś dobrego niż pokazać coś złego. To wynika z pewnych 
reguł. Zło wydaje się ciekawsze, a dobro na ogół wymaga większego wysiłku, 
by mogło być atrakcyjne i nie nudzić.

To kwestie warsztatowe, ale z tego, co Pan mówi, wynika, 
że zanika choćby taki podstawowy imperatyw etyczny, 
by nie szkodzić. Pokazywanie zła jako atrakcji, moim 
zdaniem, jest szkodliwe.

– Problemem świata mediów w Polsce jest zalew rynku przez tak zwaną 
prasę bulwarową. Zwykle wydawcami tych tytułów są zagraniczne koncerny, 
które produkują nakłady idące tygodniowo w miliony egzemplarzy. Nie byłoby 



w tym pewnie niczego złego, gdyby nie wzory przenikające do świadomości 
ludzi, którzy czytają te pisma. To są publikacje ciekawie redagowane 
i zawierają tylko plotki o gwiazdach, o celebrytach. Ponieważ stale tam 
możemy przeczytać, kto z kim spędził noc, kto kogo zdradził, kto się z kim 
rozwiódł, albo kto używa narkotyków, to powstaje wrażenie, że takie jest 
życie. Jedna z agend międzynarodowych zorganizowała badania o tym, jak 
informacje o celebrytach i o tym, co oni robią, wpływają na postawy ludzi 
młodych. Wyniki nie są optymistyczne. Świadomość tego, że jakiś człowiek, 
który jest gwiazdą kina czy sceny muzycznej, zażywa narkotyki, wytwarza 
poczucie, że trzeba tych narkotyków spróbować, bo skoro on, to i ja. To są 
wzory, które silnie przenikają do licznych podkultur młodzieżowych.

Zamiast ikon ludzi świętych, mamy idole ludzi upadłych.

– Kiedyś się promowało postacie, które odznaczyły się czymś dobrym, 
albo niezwykłym, choćby uczyniły dzięki wierze cud w jakiejś dobrej 
intencji, a dziś trzeba zrobić coś złego, coś obrzydliwego, by zyskać uznanie. 
Wystarczy przejrzeć różnego rodzaju telewizyjne kanały rozrywkowe, by 
znaleźć liczne programy opierające się na konkursach w duchu, co kto zrobił 
obrzydliwszego. Zwycięzca dostaje za to, powiedzmy, tysiąc dolarów. Tyle że 
bohaterami tych programów wcale nie są ludzie biedni, ale żądni rozgłosu.

Nie poruszyliśmy sprawy wzorów osobowych w samym 
środowisku dziennikarskim. Tu też chyba nie jest 
najlepiej.

– Z pewnością mamy tu problem. Mogę wprawdzie wymienić całkiem 
sporo dziennikarzy wyjątkowo rzetelnych, wiarygodnych, do których mam 
zaufanie. Po prostu wiem, że wiarygodny dziennikarz zawsze powie: „Ja 
myślę...” i to już go usprawiedliwia w jego opiniach. On może myśleć tak lub 
inaczej. Co więcej, sądzę, że dobry dziennikarz musi mieć własne poglądy 
i powinien je publicznie wypowiadać, żeby odbiorca wiedział, że on uważa to 
czy tamto. Ja mam poglądy dość konserwatywne – w tym wieku już się takie 
zwykle ma i raczej sprzyjam opcji nie tej, która obecnie rządzi. Równocześnie 
jednak spotykam się z większą kindersztubą u młodych dziennikarzy 
lewicowych... Proszę zauważyć, mogę mieć zaufanie zarówno do tych z lewicy, 
jak i z prawicy, jeśli wiem, jakie mają poglądy i ich nie kryją. Jakie to ma 
znacznie? Ponieważ są nie do kupienia. Po drugie, dobry dziennikarz zwykle 
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będzie skromniejszy i będzie się wypowiadał ostrożnie i warunkowo. Ideałem 
wypowiedzi dziennikarskiej byłoby stwierdzenie, że „fakt jest taki, o ile udało 
mi się to zbadać, natomiast na podstawie tego wydarzenia ja uważam to i to”. 
Ustalenia faktyczne nie są zmieszane z opinią, która jednak powinna być.

Porozmawiajmy o internecie.

– Głównym zagrożeniem w internecie jest możliwość anonimowej 
wypowiedzi. Jeśli ktoś kogoś anonimowo opluwa, to ma to zupełnie inne 
znacznie, niż w sytuacji, kiedy wiadomo kto to robi. Z reguły kiedy nie ma 
anonimowości, to i nie ma opluwania. Odpowiedzialność osobista sprawia, że 
nawet ostra krytyka rzadko przeradza się w opluwanie.

Jak dziennikarze spisali się podczas relacjonowania 
katastrofy smoleńskiej?

– To była katastrofa, w której zginęła setka osób znaczących dla państwa 
polskiego, można powiedzieć nawet, że była to polityczna elita. Wszystko 
jedno, z której strony zginęło więcej, z tej czy innej opcji politycznej, to nie 
ma żadnego znaczenia. Coś takiego powinno być jak najszybciej wyjaśnione 
i, co więcej, w sposób wiarygodny. Być może to musi trwać długo, ale nie 
wyobrażam sobie takich niejasności, gdyby podobna sytuacja miała miejsce 
w Stanach Zjednoczonych...

Po katastrofie w Lockerbie zbadano każdy odłamek 
samolotu, aż w końcu znaleziono elementy odkształcone 
po wybuchu bomby. Jaka w takich sytuacjach jest rola 
dziennikarzy? W przypadku katastrofy smoleńskiej mamy 
liczne przykłady, kiedy dziennikarze ulegali plotkom, 
które się zupełnie nie sprawdziły. Być może niektórzy 
nawet świadomie mówili nieprawdę.

– To wszystko niestety świadczy o obniżeniu się ogólnego poziomu 
dziennikarstwa, a także o zbyt dużym tempie pracy dziennikarzy i kiepskiej 
selekcji otrzymywanych informacji. Wydając taki osąd, oczywiście 
krzywdzimy uczciwych i rzetelnych dziennikarzy. Pewnie doczekamy się 
kiedyś białej księgi smoleńskiej ze wszystkimi fałszywymi informacjami 
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podawanymi jako pewniki. To jest zadziwiające, że dziennikarze mają tyle 
zaufania do źródeł rosyjskich. A przecież Polacy doświadczyli od nich tyle 
w swojej historii dawniejszej i tej prawie zupełnie współczesnej... Co więcej, 
demokracja rosyjska ciągle jest niepełna, a w polityce tego kraju pokutuje 
mentalność Kalego. Ponad sprawiedliwość czy prawdę przedkłada się interes 
władzy, a to przecież coś innego niż racja stanu, o którą warto zawsze dbać.

Czy część dziennikarzy nie rezygnuje po prostu z myślenia 
etycznego i nie wybiera konkretnej opcji, mając 
nadzieję na osobiste powodzenie zawodowe kosztem 
wiarygodności? O takich dziennikarzach często mówi się, 
że są „cynglami” do wynajęcia. Zresztą nie mamy chyba 
w Polsce szczególnych tradycji etycznego dziennikarstwa.

– Zadziwiające, ale w Polsce są pewne stare i dobre tradycje sięgające 
szczególnie II Rzeczpospolitej. Wtedy było całkiem dobrze pod względem 
uczciwości dziennikarskiej. One oczywiście zostały przerwane przez 
późniejszy okres. Możemy też sięgnąć jeszcze głębiej do czasów zaborów. Na 
ziemiach polskich, bez państwa polskiego, powstawały pierwsze kodeksy. Na 
przykład jeden z nich we Lwowie, który był wspólny dla dziennikarzy i dla 
pisarzy. Odpowiedzialność pisarzy i dziennikarzy była inna w sensie odbioru, 
ale istniało przekonanie, że i jedni, i drudzy powinni opisywać rzeczywistość 
w jakiejś formie prawdziwej. Zerwanie przyszło razem z PRL, który jest epoką 
kuriozalną, choć było też całkiem dużo dziennikarzy, którzy chcieli spełniać 
swoją rolę w sposób właściwy także i wtedy.

Czy było to możliwe?

– Sam starałem się to robić, pracując przez wiele lat w piśmie, które 
już nie istnieje, chociaż ma swoją współczesną kontynuację w nazwie. 
Myślę o „Polityce” za czasów, kiedy redaktorem naczelnym był Mieczysław 
Rakowski. Mimo że były to czasy PRL-u, to ja tam nie musiałem napisać 
niczego, czego dzisiaj bym się wstydził. Być może w tamtym czasie było 
w Polsce kilka takich redakcji. Trzeba się dziś zastanawiać, dlaczego tak było. 
Czy dlatego, że dobrał się taki a nie inny zespół i miał tego a nie innego szefa? 
Czy też dlatego, że „Polityka”, tak jak na przykład filmy Wajdy, stanowiła taki 



wentyl bezpieczeństwa dla różnych społecznych emocji? Wtedy trzeba by 
to rozumieć jako świadome założenie władz. Jednak znając tamtą władzę, 
po prostu nie podejrzewam u nich takiej inteligencji. Moim zdaniem, 
nawet „Polityka” była dla nich ciągle miejscem zagrożenia. Pamiętam te 
straszne awantury i z cenzurą, i władzami, które toczył Rakowski. Każdy 
numer miał swojego człowieka odpowiedzialnego, który podpisywał go do 
druku, i ze strony redakcji, i ze strony cenzury. Często się trafiało na bardzo 
inteligentnego cenzora, który rozumiał pewne rzeczy i potrafił doradzać, 
jak formułować kłopotliwe jego zdaniem fragmenty. Przez tych mniej 
inteligentnych niestety wiele tekstów zostało zatrzymanych. Pamiętam, jak 
zrobiłem wywiad z profesorem Władysławem Tatarkiewiczem, tuż przed 
samą jego śmiercią. Wydaje mi się z perspektywy czasu, że to był dobry, 
spokojny wywiad. On powiedział tam tylko jedną śliską rzecz: „Ja opisuję 
każdą doktrynę filozoficzną sprawiedliwie, ale marksizmu i leninizmu nie 
mogłem do końca zrozumieć i do dziś nie pojmuję, jak oni mogli zostać tym 
zaczadzeni”. Cenzor to oczywiście zakwestionował. Dla świętego spokoju 
spytałem się jeszcze profesora, czy on by nie zrezygnował z tego fragmentu, 
a on mi odpowiedział pytaniem: „A Pan by zrezygnował?”. Mówię na to: „Ja 
bym chyba nie zrezygnował”. Profesor tylko przytaknął: „I ja właśnie też 
nie rezygnuję. Nie, to nie”. Ostatecznie wywiad nie poszedł. Ujrzał światło 
dzienne dopiero w wolnej Polsce, kiedy to współpracowałem z różnymi 
pismami, choćby z Tygodnikiem „Solidarność”.

Jak wyglądała rzeczywistość pracy dziennikarskiej w PRL 
w miejscach mniej wyjątkowych niż „Polityka”. Czy 
dziennikarz musiał się „zeszmacić”?

– Moim zdaniem, nie musiał. Nie było tak strasznie. Oczywiście gorszą 
sytuację miał ktoś, kto pracował w małym ośrodku, gdzie nie było wielu pism 
i nie miał możliwości się przenieść. Na ogół dość przyzwoicie zachowywali 
się szefowie i to nawet tacy, którzy byli czerwoni. Zła kondycja środowiska 
dziennikarskiego okazała się dopiero przy stanie wojennym, kiedy część 
dziennikarzy zrezygnowała z pracy i miała miejsce tzw. weryfikacja 
dziennikarzy. Nagle się ujawniła grupa osób ściśle współpracująca z władzą. 
Oni weryfikowali kolegów jako przydatnych lub nie.

Czy można było odmówić napisania tekstu, którego się 
nie chciało napisać?
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– Można było, choć na pewno nie możemy tego powiedzieć o czasach 
stalinowskich, bo wtedy po prostu można było iść do więzienia za odmowę. 
Pamiętam taką historię, która wiąże się z „Życiem Warszawy”. Chruszczow 
pojechał gdzieś na polowanie czy coś podobnego i w tym czasie pojawiło się 
w prognozie pogody sformułowanie: „Wiatry z kierowników wschodnich”. 
Oczywiście mało kto to zauważył, że powinno być „z kierunków”. Zwykły 
błąd korekty, a oczywiście pojawiła się interpretacja, że to celowe działanie, 
by ośmieszyć przywódcę Związku Radzieckiego. Za to wyrzucono z pracy 
kilka osób. 

Co Pan może powiedzieć o agenturze wśród dziennikarzy?

– Owszem, była. Nawet niestety znalazła się grupa polskich dziennikarzy, 
którzy współpracowali nie tylko z UB, ale i ze wschodnioniemiecką Stasi, 
czyli donosili na swoich kolegów z Polski do tego najgorszego z wywiadów 
bloku sowieckiego. Była też część bezpośrednio związana z KGB. Gdy już po 
1989 roku byłem prezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, zwróciłem 
się do pastora Gaucka z prośbą, by mi przysłał informacje, kto z Polaków był 
agentem Stasi. Odpowiedział mi, że niestety nie może przysłać nazwisk, ale 
zaproponował przysłanie składów redakcyjnych z wykreślonymi osobami. 
Wykreślone nazwisko oznaczało agenta. Okazało się, że najwięcej tych 
agentów było w piśmie „Perspektywy”, którego redakcja znajdowała się 
na Nowym Świecie w Warszawie. W składzie tej redakcji znalazło się aż 
kilkanaście takich wykreśleń. Zdumiało mnie to, trudno zrozumieć, jaki tu 
działał klucz doboru.

A w redakcji „Polityki”?

– Raczej pojedyncze przypadki. W „Polityce” za to wiedzieliśmy zawsze, 
kto donosił. Jednym z takich donosicieli był Kazimierz Koźniewski, historyk 
harcerstwa, pisarz i eseista. Ale oprócz takich donosicieli mieliśmy także 
agenta operacyjnego lub inaczej agenta wpływu. Jemu nie wolno było 
donosić, żeby nie został zdemaskowany. Jego zadaniem było oddziaływanie 
na opinie redakcji, blokowanie różnych inicjatyw. Zawsze się zastanawialiśmy, 
kto to może być. Podczas przedśmiertnej choroby Mieczysława Rakowskiego 
odwiedziłem go – on wtedy oceniał, że został mu może miesiąc życia – 
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i zapytałem, czy by mi nie powiedział, kto był agentem w „Polityce”. Moja 
teczka zginęła i do dziś nie wiem, jakie były na mój temat materiały. A on 
mówi: „Nie, tego nie mogę ci powiedzieć, mogę ci tylko powiedzieć, że jeden 
z twoich przyjaciół. Poza tym jego rodzina jeszcze żyje. W każdym razie 
uważam, że nie powinienem mówić”. Zastanawiałem się, kogo on może mieć 
na myśli. Miałem w „Polityce” trzech przyjaciół: Dariusza Fikusa, Andrzeja 
Krzysztofa Wróblewskiego – obaj już nie żyją – i Aleksandra Paszyńskiego, 
który potem został ministrem budownictwa. Do dziś nie wydaje mi się, żeby 
któryś z nich był agentem. Ale odwiedził mnie kiedyś historyk z Gdańska 
związany z IPN, który pisze historię SDP, i zapytałem o to jego. Wstępnie 
powiedział, że nie może mi udzielić takiej informacji, ale potem jakoś zmieniły 
się warunki jego współpracy z Instytutem i wyjawił mi, że tym agentem 
operacyjnym był Jan Bijak, od 1982 roku naczelny „Polityki”. Informacja ta 
wydawała mi się wręcz niewiarygodna. Rzeczywiście bardzo się lubiliśmy, 
trudno powiedzieć, żeby to był mój przyjaciel, bo to był jednak szef. Przez 
długi czas był sekretarzem redakcji, potem zastępcą redaktora naczelnego. 
Niezwykle sympatyczna osoba, zresztą wspierał mnie jako dziennikarza 
w różnych układach zawodowych, jakie się pojawiały. Mówię to oczywiście na 
odpowiedzialność IPN-u, nie mam innych źródeł, a on się ponoć przyznał, że 
współpracował.

Co do dzisiejszego dziennikarstwa przeszło negatywnego 
z czasów PRL?

– Też się nad tym nie raz zastanawiam, bo oczywiście zawsze było 
dużo nieuczciwości. Tak samo w PRL-u byli tacy, którzy byli gotowi napisać 
wszystko o wszystkim, fałszować źródła, pisać o kolegach. Jednak zdaje 
mi się, że taka postawa nie przeszła do naszych czasów przynajmniej 
w najpaskudniejszej postaci. A jeśli nawet się spotyka takie osoby, to są to 
bardzo nieliczne wyjątki i nie możemy uogólniać. To, co przeszło z PRL, to 
chyba takie przekonanie, że dla celów politycznych można zrobić wszystko. 
To przekonanie tkwiło zarówno przecież u dziennikarzy rządowych, 
jak i opozycyjnych w Polsce Ludowej. Obecność po określonej stronie 
politycznego sporu decydowała o tym, co jest dobre, a co złe. Dziś nie są to 
sprawy tak oczywiste, ale styl myślenia mówiący, że są przyczyny, dla których 



można odejść od powinności dziennikarskich, pozostał. Otóż nie można, 
niestety. Ten rodzaj demoralizacji przeszedł na kolejne pokolenia.

Co Pan myśli o związkach pomiędzy mediami a polityką?

– Nie powinno być tak, jak teraz jest na przykład w „Polityce”, że 
naczelnym redaktorem jest Baczyński i zarazem on jest szefem spółki 
wydającej tygodnik. Pojawia się tutaj sprzeczność interesów. Właściciel 
spółki musi dążyć przede wszystkim do tego, żeby się najwięcej rozchodziło 
produktu i żeby uzyskiwać największe zyski. Te cele są nieraz sprzeczne 
z etyką dziennikarską. Weźmy jakiś prosty przykład – jako dziennikarz 
nie mogę napisać o jakiejś instytucji, ponieważ ta instytucja daje pismu 
sowicie opłacane reklamy. To się zdarza, to są konkretne przykłady z życia 
dziennikarskiego we współczesnej „Polityce”. Łączenie funkcji biznesowych, 
dziennikarskich i politycznych jeszcze utrudnia tę sytuację. Tak być nie 
powinno. Takie kłopoty pojawiają się na całym świecie, tylko że w krajach 
o wysokiej kulturze medialnej konflikt pomiędzy redaktorem naczelnym 
ważnego pisma a koncernem lub spółką wydającą byłby natychmiast 
nagłośniony i doprowadziłby do sporego skandalu. Tym bardziej, gdyby jedna 
osoba łączyła funkcje dziennikarskie i wydawnicze.

Jaka jest właściwa postawa dziennikarza? 

– Są pewne gwiazdy dziennikarstwa niepotrzebnie nadające niewłaściwy 
ton swojej pracy. Polega on na pokazywaniu, że jest się mądrzejszym od 
tej osoby, z którą się rozmawia – na przykład od polityka. Moim zdaniem, 
dziennikarz powinien wykazywać skromność wobec tych, z którymi 
prowadzi wywiad. Nie chodzi o to, by dziennikarz nie kontrował, ale o kulturę 
zachowania i wypowiedzi. Każdy z nas ma w sobie pewien obszar wolności 
i od nas tylko zależy, co z tą przestrzenią zrobimy. W tej przestrzeni jest też 
kultura osobista, ale i niezależność dziennikarza.

Czy nie grozi nam współcześnie coś w rodzaju medialnego 
matriksu, w którym domkną się narracje, odcinając nas 
od rzeczywistości i oddając naszą świadomość w ręce 
władzy politycznej, korporacyjnej? 
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– Kiedyś myślałem, że to są przesadzone prognozy, ale teraz myślę, że to 
jest jednak realne niebezpieczeństwo, że damy się wszyscy tak w te różne 
tryby wciągnąć, że będziemy wierzyć tylko w to, co nam powiedzą.

Czy ma Pan na to jakąś radę, skoro wydaje się, że jest to 
proces cywilizacyjny niezależny od nas?

– Wygląda to faktycznie tak, jakby cywilizacja szła w tym kierunku, 
a technologia tylko temu sprzyjała i narzucała pewne reguły. Moim zdaniem 
opór wobec tego zagrożenia jest w wartościach spoza nas. W dalszej 
perspektywie jestem optymistycznie nastawiony, to znaczy uważam, że ludzie 
przezwyciężą w końcu te wszystkie układy, że uda im się jakoś wydostać 
z tych sieci. Natomiast w takiej bliższej perspektywie, to nie jestem takim 
optymistą. Wydaje mi się, że trzeba przejść przez trudny proces oczyszczenia, 
aby dojść do tych niezmiennych wartości, którym się ufa i w które się wierzy. 
To, jaki kanon wartości uda nam się uznać za wspólny dla ludzkości, będzie 
miało wpływ na przyszły obraz świata.

Z Pana książką o etyce w mediach wiąże się pewna, 
niepokojąca historia.

– Może krótko o tym powiem. Książkę, którą tu wspominamy, zamówiło 
u mnie katolickie Wydawnictwo Salwator. Najpierw się opierałem, ponieważ 
wiedziałem, że to będzie duża praca, ale w końcu tę książkę napisałem. Trochę 
to trwało, potem przesłałem do Wydawnictwa i czekałem na efekt. Czekanie 
się jednak wydłużało i nie bardzo mogłem zdobyć informację, co się dzieje 
i dlaczego książka jest niewydawana. W końcu otrzymałem odpowiedź od 
księdza, który tam jest dyrektorem. Był wyraźnie skonfundowany zaistniałą 
sytuacją. Zresztą pierwotnie ociągał się z udzieleniem mi wyjaśnień. „Proszę 
Pana, w katolickim wydawnictwie to jest tak, że ja muszę mieć imprimatur, 
czyli zgodę władzy duchowej na publikację książki. A tu mój szef, czyli 
przełożony zakonny, który jest zarazem przełożonym tego wydawnictwa, 
powiedział, że on nie udzieli imprimatur, ponieważ to jest książka 
niesprawiedliwa wobec «Gazety Wyborczej»”. Na to ja odpowiedziałem, że 
może i jest niesprawiedliwa, ale jest również niesprawiedliwa wobec wielu 
innych gazet. Jak się pisze o etyce, to na ogół się nie pisze o tym. co jest 



dobrze, tylko krytykuje różne postawy. Zresztą nie ma ideałów, a ja faktycznie 
przywołuję tam bardzo dużo różnych pism. Rzeczywiście, przyznaję, bardzo 
często przywołuję „Gazetę Wyborczą”. Poprosiłem o przytoczenie, które 
fakty i opinie są nieprawdziwe i zaznaczenie tego na rękopisie. I znów po 
tej wymianie listów zaczęło się czekanie. Ostatecznie chodziło o argument 
ilościowy, że za dużo razy wykazałem „Gazecie Wyborczej” nieetyczność. 
Szczęśliwie okazało się, że jest inny wydawca, który z wielką chęcią wyda tę 
moją pracę.

Będzie to Wydawnictwo Fronda?

– Tak jest.

Dziękuję za rozmowę. █
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JEŚLI ZAINTERESOWAŁ CIĘ TEN TEMAT, SPRAWDŹ:



Największy sekret ludzkości - Jezus Chrystus
Autor Autorski

Ali Agca pozostał w celi sam na sam 
z Petkowem. Przebywali ze sobą pół 

godziny. O czym rozmawiali, nie wiadomo. 
Wiadomo jednak, że od tej pory turecki 

zamachowiec zaczął zmieniać swoje 
zeznania. W śledztwie nastąpił przełom. 

Triumf 
pułkownika 

Ormankowa

Aleksander Bocianowski



Od zamachu na Jana Pawła II minęły ponad trzy dekady, 
a wśród zachodniej opinii publicznej wciąż nie ma zgody, kto 
był rzeczywistym mocodawcą Mehmeta Ali Agcy. W mediach od 
lat pojawiają się kolejne wersje tamtych wydarzeń, wskazujące ciągle 
nowych winowajców. Można więc przeczytać książki lub obejrzeć filmy, 
z których wynika, że za zamachem stały: CIA, masońska loża P2, islamscy 
fundamentaliści, prawicowi ekstremiści z Turcji, lefebryści, kręgi watykańskie 
powiązane z Banco Ambrosiano, włoskie służby specjalne czy tajna 
organizacja wewnątrz NATO o nazwie „Stay Behind”. 

Autorzy, którzy wskazują na inspirującą rolę Kremla, należą na świecie do 
zdecydowanej mniejszości i najczęściej są dezawuowani z dwóch powodów. 
Albo oskarżani są o zoologiczny antykomunizm, który ma im przysłaniać 
jasność widzenia (jak w przypadku Claire’a Sterlinga czy Paula B. Henze’a), 
albo ich brak obiektywizmu tłumaczyć ma polska narodowość (a Polacy, jak 
wiadomo, są nieuleczalnymi rusofobami, więc ich uwag pod adresem Rosjan 
nie można traktować poważnie). 

Ten stan rzeczy jest w dużej mierze wynikiem misji, z jaką przybył 
w marcu 1983 roku do Berlina Wschodniego pułkownik bułgarskiej bezpieki 
– Dyrżawnej Sigurnosti – Jordan Ormankow. O kulisach tej wizyty wiadomo 
dzięki dokumentom ocalałym w archiwach Stasi. Oficer z Sofii poprosił 
wówczas swych enerdowskich towarzyszy, by pomogli w zachodnich 
mediach zorganizować akcję dezinformacyjną mającą na celu przykrycie 
„bułgarskiego śladu” w zamachu na Jana Pawła II. Funkcjonariusze i agenci 
Stasi, dowodzeni przez pułkownika Günthera Bohnsacka, doskonale wywiązali 
się z tego zadania. Już wkrótce z ich inspiracji w światowych mediach zaroiło 
się od nowych teorii spiskowych, wskazujących kolejnych mocodawców 



niedoszłego mordu. Wszystko po to, by odwrócić uwagę opinii publicznej od 
wywiadu bułgarskiego, który całkowicie podporządkowany był sowieckim 
służbom specjalnym.

Służby specjalne NRD specjalizowały się w tego typu zadaniach. 
W październiku 1982 roku, dzięki wspólnej operacji wywiadów zachodnich, 
udało się zdekonspirować działające w Luksemburgu Stowarzyszenie na rzecz 
Rozwoju Prasy i Drukarstwa. Była to fasadowa instytucja założona przez Stasi 
i służąca do finansowania zaprzyjaźnionych redakcji i dziennikarzy, głównie 
w Grecji. Od momentu powstania w 1977 roku organizacja ta przez pięć lat 
przelała na konta greckich redaktorów i publicystów kwotę 2 300 000 dolarów. 
Podobne instytucje, „subsydiujące” media w pozostałych krajach Zachodu, 
działały także w innych państwach, a środki, którymi dysponowały, były 
znacznie wyższe, gdyż zjednanie sobie opinii publicznej we Francji czy Anglii 
było daleko ważniejsze niż w peryferyjnej Grecji.

Nazwisko pułkownika Ormankowa pojawia się w historii związanej 
z zamachem na Jana Pawła II jeszcze raz. Tym razem nie występuje on 
jednak jako oficer bułgarskiej bezpieki, lecz sofijski sędzia. Rzeczywistą rolę 
Ormankowa w tamtych wydarzeniach opisuje Andrzej Grajewski w wydanej 
przed rokiem książce Papież musiał zginąć. Jego praca oparta została 
w głównej mierze na zeznaniach złożonych w śledztwie między grudniem 
1981 a styczniem 1983 roku przez Mehmeta Ali Agcę.

Zwykło się uważać wyjaśnienia niedoszłego mordercy papieża za 
całkowicie niewiarygodne, gdyż on sam przedstawił wiele sprzecznych 
ze sobą wersji przygotowań zamachu, pełnych nieścisłości i konfabulacji. 
Ogłosił się też na sali sądowej Mesjaszem, przez co zaczął być traktowany 
jako człowiek niespełna rozumu. Grajewski uważa jednak, że Ali Agca nie 
jest szaleńcem, odegrał jedynie zaplanowany spektakl. Na podstawie analizy 
dokumentów śledczych polski badacz doszedł do wniosku, że nie wszystkie 
zeznania tureckiego zamachowca można przekreślić jako niewiarygodne.

Od samego początku relacje składane przez Ali Agcę układały się 
w logiczny i spójny ciąg – młody Turek podczas pobytu w Teheranie poznał 
majora KGB Władimira Kuziczkina, który skierował go do Bułgarii. W hotelu 
„Witosza” w Sofii pracownicy bułgarskiej bezpieki zaproponowali mu (za 
cenę 3 milionów marek zachodnioniemieckich) dokonanie zamachu na Jana 
Pawła II. Ali Agca zgodził się i od tej pory Bułgarzy pilotowali jego poczynania 
aż do feralnego 13 maja 1981 roku. Zeznania na ten temat były konkretne, 
treściwe i znajdowały potwierdzenie w wielu innych źródłach, do których 
sięgali śledczy. 
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Przełomowym momentem dla śledztwa okazał się dzień 20 października 
1983 roku. Tego dnia Ali Agcę w rzymskim więzieniu Rebbibia odwiedziło 
dwóch gości z Bułgarii. Oficjalnie występowali jako sędziowie – znany nam 
już Jordan Ormankow oraz Stefan Markow Petkow. Powodem ich wizyty 
było rzekome śledztwo, jakie wytoczono przeciwko Ali Agcy w Sofii. Turecki 
terrorysta miał zostać posądzony o posługiwanie się w Bułgarii fałszywym 
paszportem. W rzeczywistości żadnego śledztwa nie prowadzono – chodziło 
jedynie o pretekst, by spotkać się z uwięzionym zamachowcem. 

W pewnym momencie, podczas przesłuchania Ali Agcy przez Bułgarów, 
włoski sędzia Illario Martella ogłosił przerwę i zaprosił gości z Sofii na kawę. 
Z zaproszenia skorzystał tylko Ormankow, zaś Markow Petkow, który był 
jednocześnie tłumaczem z języka tureckiego, pozostał sam na sam z Ali Agcą. 
Przebywali ze sobą pół godziny. O czym rozmawiali, nie wiadomo. Wiadomo 
jednak, że od tej pory turecki zamachowiec zaczął zmieniać swoje zeznania – 
wymyślać wciąż nowe wątki i zaprzeczać pierwotnej wersji.

Pułkownik Ormankow może być dumny z wypełnionej misji. Teza 
o „bułgarskim śladzie” upadła, przysłonięta rzekomą niepoczytalnością 
zamachowca i nowymi teoriami spiskowymi. Od czasu zbrodni w Katyniu 
metody dezinformacji udoskonaliły się. Wówczas Sowieci mieli przygotowaną 
tylko jedną historię alternatywną i całą winę zrzucili na Niemców. Miało to 
jednak zauważalną słabość: kiedy „wątek niemiecki” został wyeliminowany, 
nie było już kogo obciążyć zbrodnią. 

Dziś więc zmieniono metodę manipulacji: preparuje się dziesiątki różnych 
wersji danego wydarzenia, stwarzając szum informacyjny, w którym trudno 
się połapać, i wywołując zmęczenie tematem. W efekcie nawet jeśli pojawi się 
prawdziwe wyjaśnienie, to w całym wachlarzu konkurencyjnych teorii będzie 
ono miało nikłe szanse, by przebić się do świadomości społecznej. █
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Nie da się rozróżnić kłamstwa od prawdy, 
informacji od plotki, kwestii istotnej od 

nieważnej. Błasik był w kokpicie i go nie 
było. Był sam, albo z czterema generałami. 

Lądowanie odbyło się z powodu presji 
i z powodu braku presji. Katastrofa 

rozegrała się raz o tej, raz o innej godzinie. 
Odnaleziono kokpit, a później kokpitu już 

nie ma. Świadkowie pojawiają się i znikają. 
Eksperci są zewsząd i mówią wszystko. 
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Kilka lat temu miałem szczęście uczestniczyć w seminarium 
z filozofii polityki prowadzonym przez moją ówczesną promotorkę, 
profesor Barbarę Markiewicz, którego temat brzmiał O wolności 
słowa. Jednak profesor Markiewicz już na pierwszych zajęciach dokonała 
bardzo interesującej transpozycji problemu, jednocześnie wyrywając go 
z ujęcia socjologicznego na rzecz bardziej filozoficznego. Zamiast nad 
„wolnością słowa” kazała nam się zastanowić nad kategorią „wolnego słowa”. 
Czym jest więc wolne słowo i jaka jest jego relacja do wolności słowa?

Najbardziej banalnie rzecz ujmując, nie istnieje coś takiego jak wolne 
słowo. Słowo jest częścią języka oraz określonego systemu znaków i symboli. 
Jego znaczenie – jako elementu związanego – jest wytwarzane w relacji do 
innych elementów języka, bez nich samo słowo staje się tylko przypadkowym 
zestawem dźwięków bądź znaków. Określony sposób „związania” 
z pozostałymi elementami języka wytwarza semantykę słowa. Słowa 
praktycznie nigdy nie mają trwale i ostatecznie ustalonej semantyki (nawet 
w wypadku nazw własnych), jednakże ich polisemia jest ograniczona, właśnie 
z powodu potrzeby komunikacji. Słowa posiadają pewien zakres semantyczny, 
który świadczy o ich niemożności jednoznacznego zdefiniowania, dzięki 
czemu język ma możliwość reagowania na zmienną przestrzeń ludzkiego 
życia, bądź uwidaczniać pewną niepewność epistemologiczną człowieka. 
Ale jednocześnie im szerszy zakres semantyczny, tym słowo przestaje 
być elementem komunikacji, a staje się niezdefiniowanym określeniem, 
kolokwialnie rzecz ujmując, mogącym się odnosić do czego popadnie.

Jednym z możliwych sposobów opisu konfliktu ideologicznego, jaki trawi 
obecnie naszą cywilizację, jest odniesienie się właśnie do kategorii „wolnego 
słowa”. Czy słowom należy się większa wolność? Czy mamy pozwalać im 
hasać po różnych przestrzeniach znaczeniowych, ogarniać sobą kolejne 
przestrzenie rzeczywistości, dostosowywać się wraz ze zmieniającym się 
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światem bądź naszymi interesami, czy też odwrotnie, mamy je poddawać 
okrutnej opresji językowej, wtłaczać w spetryfikowane struktury, nie 
pozwalać im się wyrwać na zewnątrz? Ta opozycja pojawiła się dwa i pół 
tysiąca lat temu w Atenach, wraz z pytaniem o Dobro. Dziś jest ona widoczna 
tak samo mocno. Bo czym ma być Dobro? Ustaloną, transcendentną ideą czy 
zbiorem naszych zmiennych interesów? Określoną hierarchią wartości czy 
wszechogarniającą plazmą, podległą co najwyżej naszym zachciankom bądź 
uwikłaną w genealogie naszych odmiennych wspólnot?

Wydaje się, że dziś, w dobie kaca po postmodernizmie, strukturalizmie 
i poststrukturalizmie, szczególnie mocno widać tę źródłową sprzeczność 
dwóch ideologii, roszczących sobie prawo do rządzenia duszami, na poziomie 
podejścia do wolnego słowa. Gdyby chcieć w jednym zdaniu określić postulat 
dzisiejszej postmodernistycznej, relatywistycznej, „postępowej” lewicy – 
można byłoby go ująć hasłem: uwolnić słowo! Nawet za cenę jego zdolności 
komunikacyjnej, czyli de facto wspólnototwórczej. 

Można wymieniać w nieskończoność. Małżeństwo? Niech znaczy 
właściwie jakikolwiek związek, jednopłciowy, międzygatunkowy. Kultura? 
Jasne, ale multi. Płeć? Zaraz, zaraz... przecież samo słowo płeć, sex brzmi 
opresywnie, tworzy heteronormatywny matrix, a dziś już wiemy, że opresja 
językowa, nasz najgorszy wróg, niszczy szczęście człowieka i mniejszości, 
więc płci jest piętnaście... a może pięćdziesiąt?... zresztą płeć to płynna 
kategoria kulturowa. Słowa mąż, żona? Ich zbytnia petryfikacja znaczeniowa 
jest przecież opresywna, spójrzcie, czy nie lepsze byłoby słowo partner? Toć 
każdy może się w nim zmieścić, nikogo nie wykluczamy. Wartości? Zamiast 
nich dwa pojęcia: polisemia i transgresja. Polisemia, czyli świadomość, że 
w świecie wielości podmiotów kulturalnych i płynnej tożsamości, w świecie 
dotkniętym traumą holocaustu, który przeszedł naukę postmodernizmu 
i rozumie płynność słowa oraz różne możliwe odczytania tekstu, wartości 
są nie tyle różne, ile istnieją w trakcie ciągłej zmiany. Nie tyle mają różne 
znaczenia, ile nie mają żadnego stałego znaczenia. Tym właśnie jest ta 
jakże opiewana transgresja. By rozbić osaczające nas struktury językowe, 
uniemożliwiające nam ciągłą dekonstrukcję i pełną wolność w kreowaniu 
samych siebie, trzeba cały czas przekraczać znaczenie słowa, wytwarzać je na 
nowo, nadawać mu odmienne znaczenia. 

Oczywiście, cena za to jest dość oczywista – utrata możliwości 
komunikacji. Wieloznaczność i ciągła zmiana są przejściem w ujęciu słowa 
z aspektu wspólnotowego do jednostkowego. Nie liczy się już jego potencjał 
porozumiewawczy, który wytwarza określoną grupę. Zamiast tego mamy 
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postulowany konstrukt człowieka, który konstruuje i wyraża swoją tożsamość 
poprzez każde kolejne szaty językowe, cały czas plastyczne, zmienne, 
dostosowane do okoliczności. Że niszczy to realną możliwość komunikacji? 
Że konsekwencją jest rozbicie wspólnoty opartej na zrozumiałym dla jej 
członków języku? Jasne, przecież o to chodzi. Dekonstrukcja słowa to 
dekonstrukcja wspólnoty. Bądź odwrotnie. Ciężko już dojść do tego, co 
było pierwsze i kiedy. Choć można mieć podejrzenia, że poglądy są tu 
raczej pochodne względem cynicznej gry o władzę, gdzie pewna grupa 
odnajduje legitymizację dla swej roli przewodników stada w wiecznym akcie 
nieskrępowanej dekonstrukcji uprzedniej wspólnoty, a więc i jej języka.

Powstaje pytanie: jaka jest relacja „wolnego” słowa w stosunku do 
problemu „wolności słowa”? Jest rzeczą oczywistą, że w przestrzeni płynnych 
znaczeń i utraty komunikatywności ciężko określić, co jest prawdą a co 
nie. Przestrzeń języka z funkcji fatycznej (zorientowanej na nawiązanie 
lub podtrzymanie porozumienia), edukacyjnej oraz nadzorującej znaczenie 
symboli i wartości, zamienia się w nieskrępowany zalew słów, których nie da 
się już w żaden sposób filtrować. Bo jakie oczka siatki miałyby wyłapywać 
wciąż zmieniające się słowne rybki? Nie ma informacji ważnych i nieważnych, 
prawdziwych i kłamliwych, słusznych i niesłusznych, destrukcyjnych 
i budujących. 

Ktoś może co prawda odpowiedzieć, że taka właśnie sytuacja jest sytuacją 
idealną dla „wolności słowa”. Każdy ma nieskrępowaną możliwość mówienia 
i pisania, „jest super, więc o co chodzi”? Nie jest to wcale rzadkie ujęcie, choć 
można rzec, że dość reakcyjne. Przypomina marzenia części liberałów starej 
gwardii sprzed wieków (choćby Johna Stuarta Milla), którzy spodziewali się, 
że przez to, iż w przestrzeni publicznej na równych prawach ścierać się będzie 
absolutna wielość opinii z ich ostateczną różnorodnością, to w końcu na placu 
boju pozostaną tylko te, które są realnie racjonalne, pożyteczne i etycznie 
słuszne. Otwarta przestrzeń publiczna miała umożliwić taką formę ewolucji, 
która sprawi, że dzięki rywalizacji różnych twierdzeń tylko te najprawdziwsze 
przetrwają. Ile ta wiara była warta, dość szybko sami jej głosiciele się 
przekonali (wystarczy spojrzeć na ewolucję poglądów samego Milla). 

Warto jednak wrócić na chwilę do źródłowej analizy problemu „wolnego 
słowa”, jaką można odnaleźć, a jakżeby inaczej, w dialogach Platona. 
Szczególnie warto odwołać się do dwóch dialogów: Gorgiasza i Państwa. 
Szczególnie, że w tym ujęciu łatwo wprowadzić problem władzy.



 
NAUKA SOFISTÓW

Wstrząsająca okazuje się adekwatność opisu rzeczywistości, jaką oglądał 
i opisywał Platon, do naszych czasów. W Gorgiaszu Sokrates, zaproszony 
do domu „postępowego i oświeconego” polityka Kaliklesa, spotyka się ze 
znanym retorem Gorgiaszem. Jednak dla dialogu fundamentalna nie będzie 
dyskusja Sokratesa z już zdegenerowanym, ale jeszcze trzymającym się 
starych wyobrażeń i cnót retorem, lecz spotkanie z jego dwoma uczniami: 
młodym Polosem i Kaliklesem. Dla potrzeb tekstu skupimy się szczególnie 
na Polosie. Jeden moment jest szczególnie frapujący. W pewnym momencie 
Sokrates decyduje się na dyskusję z młodzieńcem, ewidentnie głupszym 
i prymitywniejszym od Gorgiasza i Kaliklesa. Jednym z warunków 
uczestnictwa Sokratesa jest ustalenie reguł gry konwersacyjnej. Pierwszą 
zasadą ma być odrzucenie makrologii, czyli pustego wielosłowia. Sokrates 
prosi więc Polosa, by powściągnął rozwlekłość. 

Dyskusja okazuje się niemożliwa w sytuacji ciągłego przerzucania się 
zbitkami słownymi, których podstawowym atrybutem ma być ich wymiar 
„estetyczny” (na ile są gładkie i pociągające), a nie treść. Jak ładnie to 
kwituje Eric Voegelin w swojej analizie Gorgiasza: „dyskusja jest zaiste 
niemożliwa, gdy intelektualnie nieuczciwy człowiek naciąga zasady gry 
i przez niestosowną obfitość słowną próbuje uniknąć przyłapania na 
błędzie, a następnie osiąga pozorne zwycięstwo przez mitrężenie czasu, 
który wyznacza nieuniknioną granicę dyskusji”. Na zalew słowny nie da się 
nijak odpowiedzieć. Jedyne, co można zrobić, to zamilknąć, jednak postawa 
ta pociąga określone konsekwencje. Jak dalej pisze Voegelin: „jest ona 
trudna ze społecznego punktu widzenia, ponieważ zdaje się łamać reguły 
współistnienia oraz zasadę wolności słowa”. 

W momencie zalewu bełkotem, słowem, które nie niesie znaczenia a tylko 
swoją formą usiłuje oddziaływać i manipulować, ewentualny oponent 
staje przed syzyfowym zadaniem. Opuszczenie dyskusji, zamilknięcie jest 
po prostu rezygnacją z oddziaływania społecznego, z walki o wspólnotę. 
Trwanie w niej oznacza zaś zbyt często akceptację patologicznego stanu 
makrologii. Zwróćmy uwagę, że Polos akceptuje warunki Sokratesa. Ale 
można się zastanowić dlaczego? Czy nie z powodu presji audytorium, przed 
którym odbywa się dyskusja, oraz autorytetu Gorgiasza, także sofisty i retora, 
ale jednak przedstawiciela akceptującego w pewnym zakresie stary ład, 
konwenanse i dobre wychowanie? Jak wyglądałby zaś ten dialog, gdyby 
odbywał się w świecie, w którym już wszyscy Gorgiasze przemieniliby się 
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w Polosów? Najprawdopodobniej by go nie było. Polosy wykpiłyby Sokratesa 
i poszły pić ze sobą piwo. 

Wracając do samego dialogu, warto też zwrócić uwagę na specyficzną 
ewolucję Polosa. Zaczyna od stanowiska typowego dla wszystkich 
zwolenników „makrologii”. Zarzuca Sokratesowi, który chce nadać dyskusji 
jakiekolwiek ramy, próbę cenzury, oburza się na tego typu formy ograniczania 
jego słowotoku – w imię wolności głoszenia poglądów. Początkowo, w imię 
różnorodności pojęciowej i retoryki, nie chce przyjąć założeń Sokratesa. 

Lecz w miarę postępu dyskusji z Polosa spada maska „wolnomyśliciela” 
i zwolennika „różnorodności”. W trakcie debaty na temat tyranii ujawnia 
on swoje prawdziwe oblicze – małego człowieka, którego plastyczność 
językowa, różnorodność wyrażeń i bogactwo określeń służyć mają jednemu: 
odpowiedniemu dostosowaniu się do wymogów władzy i jej celów. Polos 
ujawnia swoją chęć dominowania, przyznaje się wręcz explicite do zazdrości 
dla pozycji tyrana (macedońskiego Archelaosa), z trudem ukrywa zachwyt 
nad jego potęgą opartą na niesprawiedliwości: „A jest może jeden człowiek 
w Atenach, od ciebie samego zacząwszy, który by wolał być kimkolwiek 
innym z Macedończyków, a nie Archelaosem?”.

Polos nie potrafi operować na poziomie egzystencjalnym wykraczającym 
poza jego prymitywne standardy. Zachwyca się też swoją własną pozycją, 
którą mu daje umiejętność retoryki. „Czyż nie najwięcej mogą mówcy 
w państwach?”; „Czyż nie pozbawiają życia, jak tyrani, kogo tylko chcą, i nie 
zabierają mienia, i nie skazują na wygnanie, kogo się im tylko podoba?”.

Powyższa klasyczna już intuicja Platona pokazuje, że w przestrzeni 
opanowanej przez makrologię, przez niezdefiniowane słowa i pojęcia, pojawia 

W momencie zalewu bełkotem opuszczenie 
dyskusji, zamilknięcie jest po prostu rezygnacją 
z oddziaływania społecznego, z walki 
o wspólnotę. Trwanie w niej oznacza zaś zbyt 
często akceptację patologicznego stanu. 



się czysta władza, która jest w stanie oprzeć swoją dominację na bełkocie 
i polisemii, która ukrywa tyranię pod maską absolutnej różnorodności 
(skądinąd odwołuje nas to do innego dialogu, czyli do Państwa, gdzie 
w księdze ósmej ta intuicja wyrażona jest najbardziej expressis verbis). 
Wolność nie jest zupełną dowolnością (w tym miejscu koncepcja klasyczna 
łączy się z chrześcijańską wizją wolności danej od Boga) – prawdziwa wolność 
jest bowiem umiejętnością nadania sobie granic.

Wspomniane ujęcie wynika oczywiście z uznania, że tzw. „wolność 
słowa” nie jest wartością samą w sobie. Nie można jej więc traktować 
po prostu jako pewnego stanu, abstrahując od efektów, jakie za sobą ten 
stan niesie. Realna „wolność słowa” może istnieć tylko, gdy spełnione 
są przynajmniej trzy warunki: gdy tworzy się dzięki niej przestrzeń, 
w której można poznać prawdę i uzyskiwać wartościowe informacje, gdy 
ta przestrzeń umożliwia członkom wspólnoty wzajemną komunikację oraz 
gdy przestrzeń ta ogranicza roszczenia władzy do dominacji nad jednostką. 
Bez tych warunków przestrzeń wolności słowa, w której istnieją „wolne” 
media, przepoczwarza się w opisywaną powyżej dziedzinę wszechobecnej 
makrologii, gdzie zagubiona jednostka zostaje przez media wydana na łup 
władzy. Media teoretycznie wypuszczają z siebie wszelkie możliwe informacje 
– nie ma tabu, nie ma cenzury – ale w tym zalewie wiadomości, znów 
zacytujmy Gorgiasza, „nikt by nie odróżnił tego, co lecznice i co zdrowotne, 
i co kucharskie”. Rządzi swoista „pornografia” wolnego słowa, które można 
wsadzić i położyć wszędzie. Polityka, reklama pasty do butów, uśmiechnięte 
pyski zewsząd, dobro wspólne, lądowanie UFO, prezerwatywy – wszystko 
w jednym strumieniu informacji. W pewnym momencie już nawet nie 
wiadomo, czym ma się różnić uprawianie polityki od sprzedaży kondomów. 
I przestaje się różnić. W tym zalewie nieposegregowanych informacji nie 
można też kontrolować władzy. Nie wiadomo przecież, co jest ważne, a co nie, 
co prawdziwe, a co nie. Nie przypomina nam to czegoś?

PROBLEM Z MEDIAMI
Sytuacja wspomnianego wielosłowia odwołuje nas do samej specyfiki 

mediów, która objawiła się już w momencie ich tworzenia się. Druk 
a następnie prasa codzienna okazały się nieprawdopodobnym przełomem 
politycznym. Najwięksi teoretycy nacjonalizmu wskazują właśnie media 
a szczególnie dzienniki jako fundament wytworzenia się nowej wspólnoty, 
która stała się podstawowym podmiotem politycznym, wspólnoty stricte 
narodowej i obywatelskiej, wspólnoty bez porównania szerszej niż jej 
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wcześniejsze formy. Oczywiście tego typu wspólnota potrzebowała nowej 
formy komunikowania się między jej członkami, wykraczającej poza 
uprzednie bardziej lokalne metody. Tę rolę musiał też stracić, z założenia 
jednak uniwersalistyczny, a w swym „łacińskim” wymiarze także 
elitarystyczny Kościół katolicki. Potrzebna stała się taka forma komunikacji, 
która umożliwiała także współodczuwanie i współwiedzę na temat spraw 
politycznych. Suwerenem przestała być, w założeniu, predysponowana do 
tego z urodzenia, heterogeniczna względem reszty klas, grupa, a stał się nią 
ogół obywateli.

Z boku pozostawiamy tu kwestię genealogii, czy tego typu nową formę 
wspólnoty wymusiła szybka industrializacja (jak chce Ernst Gellner), czy 
została ona wytworzona właśnie przez rozwój druku i upadek autorytetu 
wcześniejszych form legitymizacji struktur politycznych (Benedict Anderson 

bardziej by się skłaniał ku temu ujęciu). Faktem pozostaje, że prasa stała się 
nową formą porozumiewania się między członkami społeczności – i bez niej 
wspólnota narodowa nie mogłaby się rozwinąć. Bardzo istotny jest tu tytuł 
pracy Andersona na temat nacjonalizmu: Wspólnoty wyobrażone. Nie chodzi 
tu, broń Boże, o to, że autor postrzega wspólnoty narodowe jako sztuczne 
czy nieautentyczne, lecz właśnie jako wspólnoty niesamowicie szerokie, 
gdzie kontakt z większością członków jest niemożliwy, więc musi zostać 
zapośredniczony przez instytucje, które tworzą właśnie ową „wyobrażoną”, 
bo niedostępną w bezpośredniej interakcji wspólnotę. Podstawową instytucją 
zapośredniczającą kontakt jednostki z resztą społeczeństwa, instytucją 
tworzącą przestrzeń wspólnoty, są oczywiście media. 

Istotny jest potencjał rewolucyjności tkwiący w tej nowej instytucji 
a jednocześnie jej potęgi. Z założenia media stanowiły opozycję dla 
wcześniejszych form współistnienia wspólnoty, dla jej autorytetów 
i instytucji. Dlatego, jak zresztą każda nowo powstała struktura, która nie 

Już nawet nie wiadomo, czym ma się różnić 
uprawianie polityki od sprzedaży kondomów. 
I przestaje się różnić. 



dąży do podpięcia się pod wcześniejszy system, zaczęły produkować na 
potęgę własne autorytety oraz instytucje. Oczywiście były one nastawione 
konfrontacyjnie wobec „reakcyjnych” elementów społeczeństwa. Skądinąd 
to właśnie wówczas pojawiły się iluzje i utopie, których reprezentantem był 
choćby Mill. Słowo nareszcie wyrwane z przymusu schlebiania i utwierdzania 
konserwatywnej mentalności oraz lojalności wobec różnych władców 
i autorytetów, mogące nareszcie oddziaływać i krytykować władzę, pełne 
było optymizmu. Ale źródłowa sytuacja pojawienia się prasy dość szybko dała 
o sobie znać. 

Wymowny jest tu przypadek angielskiego dziennikarza, znanego 
chyba każdemu czytelnikowi „Frondy”, czyli Gilberta K. Chestertona. Jego 
świadectwo zawarte w niezliczonych artykułach i wspomnieniach jest 
niezwykle wymowne. Okazało się błyskawicznie, że prasa zaczęła rezygnować 
z komunikacji i reprezentowania wspólnoty na rzecz tworzenia hurtowo 
doraźnych bożków, ekspertów od wszystkiego, tygodniowych autorytetów. 
Sama siebie legitymizowała swoją „postępowością” i raźno wyruszała na 
wojny z szeroko pojętą „reakcją”, z dumą nosząc sztandary choćby „laickości” 
i innego typu bękartów intelektualnych. W ten sposób de facto ukrywała 
własne oderwanie od wspólnoty, karierowiczostwo dziennikarzy, brak wiedzy 
i ignorancję tak zwanej klasy medialnej. Co więcej, jej „codzienność” tym 
bardziej sprzyjała tworzeniu krótkotrwałych totemów, obowiązujących raz we 
wtorek, raz w czwartek, by zastępować nimi prawdziwą wiedzę. Została też 
błyskawicznie zagarnięta przez koterie polityczne, rozgrywające sobie za jej 
pośrednictwem swoje własne wojenki. Przedstawiciele prasy zaś, chcący zająć 
pozycję nowej, lepszej od reszty społeczeństwa klasy, z ochotą przyjmowali 
na siebie rolę heroldów polityków, z chęcią akceptując fraternizacje 
z kolejnymi koteriami politycznymi. 

Tym samym wymarzona przestrzeń ścierania się opinii zamieniła się 
w kilka politycznie spetryfikowanych światów, niekoherentnych i coraz mniej 
potrafiących się ze sobą komunikować. Nadal jednak te światy usiłowały 
organizować się wokół pewnych stałych wartości politycznych, rozróżniać 
się między sobą. Dlatego świat Chestertona nie był jeszcze światem Polosów, 
bełkotliwej retoryki przykrywającej wszystko. Był światem degenerującej 
się „wolności słowa”, ale nie światem „wolnego słowa”. Nie był też światem, 
w jakim istnieją media tzw. III RP. Niestety, nasza rzeczywistość poszła krok 
dalej i ten krok naprzód pozwolił jej wrócić do czasów demokracji ateńskiej. 
W pejoratywnym sensie.
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POLSKIE UPIORY POLITYCZNE 
Istnieje bardzo znane stwierdzenie jednego z najbardziej znanych 

teoretyków mediów, Marshalla McLuhana, że „przekaźnik jest przekazem”. 
Abstrahując od dość kontrowersyjnego i skomplikowanego dziedzictwa 
intelektualnego, które wspomniany autor nam pozostawił, przyznać trzeba, 
że sentencja ta dobrze oddaje charakter przemian w mediach. Forma zaczyna 
zastępować treść. Ten drugi element zaś ostatecznie niknie, ponieważ zostaje 
zastąpiony zalewem słownym, w którym słowa nie posiadają trwałych 
znaczeń, i który w sposób całkowity wypełnia możliwości percepcji odbiorcy. 
Świat idealny postmodernistycznej lewicy, koszmar Platona. 

To, jak bardzo zdegenerowały się nasze media, jak bardzo przyczyniły się 
do skonstruowania swoistego matriksu informacyjnego, który uniemożliwia 
społeczeństwu postrzeganie rzeczywistości, szczególnie widać na przykładzie 
„Gazety Wyborczej”, zwłaszcza zaś mocno w przypadku opisu katastrofy 
smoleńskiej. Co istotne, nazywanie tego systemem kłamstwa, nieprawdy, 
wielkiej ściemy, jest dość ryzykowne. Tego typu ujęcia gubią ważny 
element dzisiejszego systemu medialno-informacyjnego. Otóż nie jest to 
system bazujący na kłamstwie w sensie dosłownym. Nie istnieje cenzura 
uniemożliwiająca wypowiadanie twierdzeń zgodnych z rzeczywistością. 
Media głównego nurtu nie przekazują tylko kłamstw. One po prostu 
zalewają nas bełkotem. Jest to o tyle istotne, że tego typu system ma 
większą „odporność” na prawdę. Jest nawet w stanie, w pewnym zakresie, ją 
skonsumować, dołączyć do strugi informacji, którą sączy, i w ten sposób użyć 
go do swojego własnego utwierdzenia się.

Idealnym przykładem są, w sensie samej struktury tych instytucji, „Gazeta 
Wyborcza” oraz TVN 24. Ciężko określać te media mianem „lewicowych” 
bądź „centrowych”. W przeciwieństwie do mediów zachodnich, gdzie 
większość z nich posiada już długą tradycję i afiliacje polityczne, nasze 
polskie odpowiedniki są właściwie zbiorem ludzi połączonych tylko doraźnym 
interesem towarzyskim swojej grupy. Istniejąca w postpeerelowskiej magmie 
„Gazeta Wyborcza” przybiera dość dowolne łatki ideologiczne, w zależności 
od swojego interesu. Potrafi atakować Kościół za jego konserwatyzm, by 
nagle stanąć ramię w ramię z Radiem Maryja i arcybiskupem Wielgusem, 
gdy poruszany jest problem lustracji. Potrafi razem z „Krytyką Polityczną” 
raźno ruszyć w rewolucyjny bój przeciw wszelkim autorytetom, by 
zaraz potem, jak najprawdziwszy konserwatysta, boleć nad niszczeniem 



społeczeństwa, które pozbawiane jest właśnie tychże autorytetów. Wałęsa 
raz jest chamem, który bije żonę, by zaraz potem zamienić się w bohatera. 
Herbert zaś raz jest dzieckiem salonu, a raz wariatem. Nie istnieje żadna 
stała w linii tej gazety, którą można określić mianem ideologicznej (choć 
oczywiście, z przyczyn pewnych uwarunkowań towarzyskich, łaskawszym 
wzrokiem patrzy na stronę lewicową). Nawet w zakresie ekonomii zalewa 
nas informacjami o boskości Balcerowicza, by artykuł niżej zasępić się 
nad diabelskością neoliberalizmu. Wśród sprzecznych opinii i informacji 
pojawiają się prawdziwe. Ale nie są w stanie stworzyć żadnego koherentnego 
modelu rzeczywistości. Tworzą jedynie u czytelników stan gotowości do 
przyjmowania wszelkich informacji, które mogą posłużyć temu medium 
w ochronie i reprodukcji swoich interesów. 

Sytuacja z „Gazetą Wyborczą” jak w soczewce oddaje patologię 
dzisiejszych mediów w Polsce. Najbardziej widocznym tego przykładem był 
(i właściwie nadal jest) sposób przekazywania informacji na temat katastrofy 
smoleńskiej. Tu po prostu zalano nas taką ilością sprzecznych danych, że nie 
dało się już zupełnie rozróżnić kłamstwa od prawdy, informacji od plotki, 
kwestii istotnej od nieważnej. Błasik był w kokpicie i go nie było. Był sam, 
albo z czterema generałami. W jednym programie Wołek i Passent są w stanie 
stwierdzać, że lądowanie odbyło się z powodu presji, i że katastrofa odbyła 
się z powodu braku presji i braku zdecydowania ze strony prezydenta. 
Katastrofa rozegrała się raz o tej, raz o innej godzinie. Odnaleziono kokpit, 
a później kokpitu już nie ma. Świadkowie pojawiają się i znikają. Wszystko to 
wprowadza kompletną dezinformację, gdzie niemożliwe staje się rozróżnienie 
prawdy od fałszu, są bowiem wymieszane w tak olbrzymiej ilości. Eksperci 
są zewsząd i mówią wszystko. Na każdą tezę znajdziemy po kilkanaście 
rozbieżnych opinii. Po co w tej sytuacji cenzurować informację? Widać to było 
szczególnie mocno, gdy wyszło na jaw, że raporty Anodiny i Millera mijały 
się z prawdą. Co robią TVN 24 czy „Wyborcza”? Podają co prawda informacje 
dotyczące analiz Biniendy czy zespołu Macierewicza, ale mieszają to z taką 
ilością „chłamu” informacyjnego, żeby nie dało się już ich oddzielić od 
wszechobecnego bełkotu i sprzecznych informacji. 

Ta magma pojęciowa i informacyjna jest umożliwiona także uwolnieniem 
się słowa i mediów od jakichkolwiek struktur czy instytucji zdolnych 
reprodukować prawdę i przekazywać pewien zestaw stałych, niezmiennych 
wartości, z którymi media musiałyby się liczyć. W tej walce o swoją 
specyficznie pojętą „wolność” media sprzymierzają się oczywiście z szeroko 
rozumianym kulturowym frontem lewicowym. W końcu dowolność 
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w kreowaniu rzeczywistości pięknie da się legitymizować kategorią postępu. 
Skądinąd widać tu dość oczywistą symetrię między naszą partią rządzącą 
a stanem głównych mediów. Partia Tuska zrezygnowała z jakichkolwiek 
stałych pozytywnych punktów programu politycznego na rzecz stania się 
formacją w pełni klientelistyczną wobec rożnych grup w państwie. Dzięki 
temu jest w stanie reprezentować interesy wielości różnych środowisk: od 
byłych opozycjonistów z Unii Wolności po postkomunistów, od oligarchów 
w stylu Krauzego po byłych członków WSI. 

Tak jak u Platona nasi dzisiejsi sofiści z polityki są w stanie zaspokoić 
każdego, kto jest w stanie im odpowiednio zapłacić i utwierdzić ich 
władzę. W tym dążeniu do dominacji, nieograniczonej jakimikolwiek 
imponderabiliami czy dobrem wspólnym, sprzymierzają się z sofistami 
z mediów. Dziennikarze, dzięki bliskości z władzą, mogą się nobilitować 
i odróżniać od reszty społeczeństwa. Mogą sami siebie zacząć postrzegać 
jako formę polityka, wręcz władcy. Dokładnie jak Polos w Gorgiaszu. 
W tego typu fraternizacji pozostaje co najwyżej „wolne”, nic nieznaczące 
słowo. Ale ginie „wolność słowa” – zastąpiona władzą. Platon, gdy opisuje 
retorykę sofistów w Gorgiaszu, określa następująco: „bo retoryka jest, wedle 
mego zdania, cząstki politycznej upiorem”. Dzisiejsze media są „cząstki 
politycznej upiorem”. Dzięki nim zdegenerowana polityka jest w stanie zalać 
społeczeństwo taką ilością bełkotu, że zaczyna istnieć ono w świecie wciąż 
zmiennych mar i koszmarów. Tego typu mediów nie da się już uzdrowić. 
Zbyt są przepojone nihilizmem i zgnilizną. Jedyną możliwością pozostaje 
budowanie bądź wzmacnianie tych struktur politycznych i kulturowych, które 
są w stanie się im przeciwstawić i je pokonać. █
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Zmarły niedawno amerykański pisarz Michael Crichton 
pisał, że „najważniejszym wyzwaniem, jakiemu stawia 
czoła ludzkość, jest zadanie oddzielenia rzeczywistości od 
fantazji i prawdy od propagandy. Zwłaszcza w naszej erze 
informacyjnej (postrzegam ją raczej jako erę dezinforma-
cyjną) jest to nadzwyczaj pilne i nadzwyczaj ważne”.
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1 września 2009 roku na Westerplatte – podczas obchodów 70. 
rocznicy wybuchu II wojny światowej – prezydent Rzeczpospolitej 
Lech Kaczyński wygłosił ważne przemówienie. Jednym z jego wątków 
było przeproszenie narodu czeskiego za przyłączenie Zaolzia do Polski 
w październiku 1938 roku. Dla naszych południowych sąsiadów akcja, 
którą kierował generał Bortnowski, oznaczała przyłożenie ręki do rozbioru 
Czechosłowacji. W ciągu następnych dziesięcioleci sprawa Zaolzia kładła 
się cieniem na relacjach między naszymi krajami. Lech Kaczyński dokonał 
w tej kwestii zasadniczego przełomu: był pierwszym tak wysokim rangą 
przedstawicielem państwa polskiego, który oficjalnie – w imieniu władz RP – 
przeprosił Czechów za tamte wydarzenia. 

Wydawać by się mogło, że tak doniosłe oświadczenie wywoła w czeskich 
środkach masowego przekazu wielki odzew. Tym bardziej że w Polsce 
akredytowanych było czterech dziennikarzy z Czech i relacje o uroczystościach 
na Westerplatte relacjonowane i komentowane były nad Wełtawą. Tak się 
jednak składa, że korespondenci informowali głównie o przemówieniach 
Angeli Merkel i Władimira Putina, natomiast wystąpienie Lecha Kaczyńskiego 
przemilczeli, mimo że zawierało bezprecedensowe treści dotyczące 
bezpośrednio Czechów. 

Dopiero 4 września pojawiła się w czeskich mediach pierwsza wzmianka 
o przeprosinach polskiego przywódcy. Było to osobistą zasługą prezydenta 
Czech Vaclava Klausa, którego nieprzyjemnie zdziwił brak reakcji dziennikarzy 
na przemówienie Kaczyńskiego. Zabrał więc osobiście głos i publicznie 
podziękował prezydentowi Polski za piękny gest. Dopiero to spowodowało, że 
media w Pradze zainteresowały się tematem i sprawa została nagłośniona. 

Gdyby więc nie osobista interwencja Klausa, to być może Czesi nigdy 
nie dowiedzieliby się, że zostali publicznie przeproszeni przez przywódcę 
sąsiedniego kraju – i to przeproszeni nie podczas nieoficjalnej rozmowy, ale 
w trakcie wielkich międzynarodowych uroczystości, które skupiły uwagę 
mediów z całego świata. Jak to jest możliwe, że w czasach nieograniczonych 



możliwości komunikacyjnych i swobodnego przepływu informacji – tak 
ważna wiadomość nie była się w stanie przebić do sąsiedniego kraju? To, że 
dotarła tam po czterech dniach, jest osobistą zasługą Vaclava Klausa. 

Może więc w tzw. wolnym świecie nie jest wcale tak dobrze z przepływem 
informacji? Może więc przemilczanie pewnych informacji nie jest tylko 
przypadłością totalitaryzmów i reżimów autorytarnych? A może był to tylko 
jednorazowy przypadek?

 Francuski politolog Jean-François Revel zadał sobie kiedyś pytanie, jak 
to było możliwe, że w latach 70. XX wieku Czerwoni Khmerzy mogli przez 
półtora roku dokonywać w Kambodży ludobójstwa (mordując co trzeciego 
mieszkańca tego sześciomilionowego państwa) i pozostało to niemal 
niezauważone przez światową opinię publiczną. Postanowił przeanalizować 
więc, co przez kluczowy okres – od marca 1975 do października 1976 roku – 
pisała na temat Kambodży prasa światowa. Oto dokonany przez niego zestaw 
publikacji wraz z tytułami:

23-24.03.1975 „Le Monde”: Reorganizacja rządu ma przygotować odejście 
Marszałka Lon Nola.
25.04.1975 „Le Monde”: Trzy dni zabaw z powodu zwycięstwa Czerwonych 
Khmerów.
28.04.1975 „Le Point”: Wieś w porze Czerwonych Khmerów.
05.05.1975 „Newsweek”: Bijemy Amerykanów.
05.05.1975 „Time”: Khmerowie spuszczają kurtynę.
06.05.1975 „International Herald Tribune”: Ford mówi: czerwoni mordują 
zwolenników Lon Nola i ich żony.
08.05.1975 „Le Monde”: Notatki z podróży z Phnom Penh do granicy 
tajlandzkiej.
09.05.1975 „Le Monde”: Khmerska zagadka.
09.05.1975 „Le Monde”: Reportaż Sydneya H. Schanberga.
10.05.1975 „International Herald Tribune”: Phnom Penh: zwycięstwo 
chłopów; relacja naocznego świadka.
10.05.1975 „Le Monde”: Kto rządzi w Kambodży?
10.05.1975 „Le Monde”: Na drogach dziesiątki tysięcy uchodźców...
11.05.1975 „Sunday Times”: Diariusz skazanego miasta.
11.05.1975 „Le Point”: Phnom Penh: dwa miliony deportowanych.
12.05.1975 „Le Nouvel Observateur”: Upadek Phnom Penh.
12.05.1975 „International Herald Tribune”: Ostatnie dni w Phnom Penh. 
Smutek. Egoizm.
15.05.1975 „International Herald Tribune”: Słynne zwycięstwo.
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15.05.1975 „Newsweek”: Kambodżańska czystka. 
19.05.1975 „Time”: Długi marsz z Phnom Penh.
26.05.1975 „Le Nouvel Observateur”: Francuz Bernard Hazebrouk 
u Czerwonych Khmerów.
26.05.1975 „Le Figaro”: 25 godzina Doum Uch.
22.06.1975 „Sunday Times”: Uchodźcy kambodżańscy opowiadają o śmierci 
i głodzie.
18.07.1975 „Le Monde”: Nieufna wola niezawisłości kieruje działaniami 
władzy rewolucyjnej.
20.07.1975 „The Observer”: Kambodża: kupno – sprzedaż. 
27.07.1975 „Sunday Times”: Egzekucje? Tylko zdrajcy zostali zabici.
18.08.1975 „Le Monde”: Kambodża, Chiny i Indochiny.
23.08.1975 „The Economist”: Wiadomości z no-man’s landu.
25.08.1975 „Le Nouvel Observateur”: Powrót Sihanouka.
02.09.1975 „Le Monde”: Życie codzienne kraju.
08.09.1975 „Newsweek”: Wywiad Ienga Sary podczas konferencji krajów 
niezaangażowanych w Peru.
09.09.1975 „Le Figaro”: Odwet Księcia. Powrót Sihanouka do Phnom Penh.
10.09.1975 „Le Monde”: Powrót Sihanouka do Phnom Penh.
14.09.1975 „International Herald Tribune”: Propozycja najazdu Kambodży.
17.09.1975 „Le Monde”: Prywatna wizyta Ienga Sary w Paryżu.
17.09.1975 „Le Point”: Sihanouk, szef państwa bez narodu.
4.10.1975 „Le Monde”: Portret Księcia Sihanouka.
11.10.1975 „Le Monde”: Sihanouk oświadcza: chcemy być neutralni jak 
Austria, Szwajcaria czy Szwecja.
12.10.1975 „Sunday Times”: Książę Sihanouk: moje odwiedziny u rewolucji.
14.10.1975 „Le Monde”: Około pięćdziesięciu Khmerów mieszkających 
w Pekinie, rozczarowanych nowym reżimem, odmówiło powrotu do kraju.
15.10.1975 „Le Figaro”: Kambodża: kalwaria narodu.
19.10.1975 „Le Monde”: Nowi przywódcy Kambodży. Utworzenie rządu.
24-25.10.1975 „La Croix”: Rewolucja zrodzona w straszliwych cierpieniach.
03.11.1975 „Le Point”: Pekin: Sihanouk w czerwonym kręgu.
08.11.1975 „Le Monde”: Ogromne trudności aprowizacyjne mogą być 
rozwiązane w 1976 roku.
Styczeń 1976 „France Soir” (cykl w odcinkach): W tropikalnej dżungli 
organizuje się opór.



18.01.1976 „Sunday Times”: Spojrzenie na Kambodżę oczyma uciekinierów.
11.02.1976 „La Croix”: Rewolucja produkcyjności.
17.02.1976 „Le Monde”: Kambodża dziewięć miesięcy później.
08.03.1976 „Le Point”: Pariasi nowego reżimu.
05.04.1976 „Le Nouvel Observateur”: Kambodża przez uchylone drzwi.
06.04.1976 „Le Figaro”: Sihanouk opuszcza scenę polityczną.
06.04.1976 „Le Monde”: Sihanouk odchodzi na emeryturę.
11.04.1976 „The Observer”: Tysiące uciekają z kraju prawdziwego szczęścia.
16.04.1976 „Le Monde”: Kambodża i jej rewolucja.
16.04.1976 „Le Point”: Sihanouk: To było nie do utrzymania.
17.04.1976 „Le Figaro”: Uśmiech Angkoru.
17-18-19.04.1976 „Liberation”: Tajna rewolucja.
17-18.04.1976 „Le Figaro”: Kambodża w porze Czerwonych Khmerów.
18-19.04.1976 „Le Monde”: Naród panem swego losu.
18-19.04.1976 „Le Monde”: Opowieść Yena Savannary.
18.04.1976 „Sunday Times”: Kambodża w paroksyzmie. Czerwoni Khmerzy 
likwidują cywilizację.
23.04.1976 „The Times”: Naród w okowach.
24.04.1976 „Paris-Match”: Terror w Kambodży.
26.04.1976 „Time”: Dlaczego Khmerowie zabijają Khmerów?
29.04.1976 „Le Monde”: Selektywne oburzenie.
17.05.1976 „Newsweek”: Dwa spojrzenia od wewnątrz
17.05.1976 „Le Nouvel Observateur”: Kambodża widziana z Hanoi.
21.05.1976 „Le Monde”: Opowieść dawnego mieszkańca Pailinu.
26.05.1976 „La Croix”: Świadectwo uchodźców o życiu w Kambodży.
31.05.1076 „Le Figaro”: Kambodża: szaleńczy eksperyment nowego porządku.
07.06.1976 „Le Point”: Upiory z „krainy zmarłych”.
18.09.1976 „Le Monde”: W obozie w pobliżu granicy khmersko-tajlandzkiej 
uchodźcy mówią o braku wolności i trudnościach, które skłoniły ich do 
wyjazdu.
28.09.1976 „Le Monde”: Antykomunistyczny opór nie odnosi żadnych 
sukcesów.
29.10.1976 „Far Eastern Economic Review”: Gdy nadszedł kres zabijania. 
Revel zauważył, że gdyby za pięćset lat jakiś historyk dysponował tylko 

tytułami z czasopism, to nigdy by się nie domyślił, że w Kambodży miało 
miejsce metodyczne ludobójstwo w skali bezprecedensowej w dziejach świata 
(obejmującej ponad 30 proc. populacji państwa). Na siedemdziesiąt pięć 
tytułów tylko w czterech pojawiają się słowa, wskazujące, że w kraju tym 
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Sztuka (samo)oszukiwania się

Kiedy się mówi, że uchodźcy mówią o „braku 
swobód” i „trudnościach”, używa się 
prawdziwie wstydliwych eufemizmów. 
Czyż mówi się, że Żydzi byli „rozczarowani 
nazizmem”?

doszło do tragedii: „zabici”, „egzekucje”, „kraina zmarłych”, „dwa miliony 
deportowanych”. 

Komentując ten wykaz, Revel pisze, że „powściągliwość tylu tytułów 
pozwala zaledwie rzucić okiem na istotę i rozciągłość tego, co się rzeczywiście 
wydarzyło. Niektóre z tych tytułów z rozmysłem sformułowane są w sposób 
przychylny dla Czerwonych Khmerów. W najgorszym przypadku mówi 

się o «kryzysie aprowizacyjnym». Ale oczywiście jest on «na drodze do 
rozwiązania», jak we wszystkich krajach komunistycznych po 1917 roku. 
Nawet te artykuły, które zawierają oskarżenie lub kontestację zbrodni, wcale 
tego nie zapowiadają. (...) Kiedy się czyta, że Sihanouk chce zrobić ze swego 
kraju drugą Szwajcarię, nową Austrię, myśli się, że nie może tam być tak źle, 
przy takich kryteriach. Wyrażenie «rozczarowani nowym reżimem» mogłoby 
być użyte przez Francuzów, których socjalistyczny rząd Mitteranda pozbawił 
złudzeń w konstytucjonalnych i demokratycznych ramach. Słowa «to było 
nie do utrzymania» mogłyby tłumaczyć załamanie się jakiejś kombinacji 
ministerialnej we Włoszech. Kiedy się nam mówi, że uchodźcy mówią 
o «braku swobód» i «trudnościach», używa się prawdziwie wstydliwych 
eufemizmów. Czyż mówi się, że Żydzi byli «rozczarowani nazizmem», że 
około 1942 roku natknęli się na «trudności», że mieli nieokreślone wrażenie 
«braku swobód»? W naszych tytułach słowa «zabić» i «mordować» pojawiają 
się tylko raz. W dodatku słowo «mordować» odnosi się do Lon Nola i jego 
otoczenia, co nie naprowadza na ślad masowych mordów. A przecież chodzi 
tu o prasę z okresu, gdy działy się te wydarzenia. Od tego czasu fale wysokich 
przypływów całkowicie oczyściły plaże pamięci. Przyzwyczajenie, obojętność 
i czas dokończyły tego oczyszczającego dzieła”.



Co ciekawe, Revel nie przeprowadził swej kwerendy w tytułach 
komunistycznych, bo wtedy rozmiar dezinformacji mógłby być jeszcze 
większy. Na przykład organ prasowy Francuskiej Partii Komunistycznej, 
dziennik „l’Humanite” pisał po zdobyciu władzy przez Czerwonych 
Khmerów o „Kambodży niepodległej, pokojowej i dostatniej”. Francuski 
politolog przejrzał tylko prasę niekomunistyczną, niepodlegającą żadnej 
cenzurze, należącą do tzw. wolnego świata. I okazało się, że nie była ona 
w stanie dostrzec i opisać rzeczywistości. Czy Zachód oszukiwał sam 
siebie, czy padł raczej ofiarą oszustwa? Revel skłaniał się do wniosku, że 
było to samooszustwo wynikające z ulegania przez medialne autorytety 
lewicowym iluzjom. 

Jakim stereotypom ulegali jednak czescy dziennikarze, gdy przemilczeli 
wystąpienie Lecha Kaczyńskiego na Westerplatte? Jakie iluzje lub kalkulacje 
stoją za tym, że prawda o wydarzeniach w Smoleńsku nie jest w stanie 
przebić się do świadomości opinii publicznej w większości krajów Europy? 
Ludzie są tam do dziś przekonani, że 10 kwietnia 2010 roku polski samolot 
podchodził do lądowania cztery razy (niektórzy twierdzą nawet, że przez 
dwie godziny krążył nad lotniskiem), że piloci nie znali języka rosyjskiego 
i nie potrafili porozumieć się z kontrolerami, że pijany generał w kabinie 
wywierał na lotników naciski, by lądowali we mgle. Nie ma znaczenia, że 
dochodzenie śledczych i badania specjalistów wykluczyły taką możliwość. 
Znacznie wcześniej do świadomości zbiorowej przedostał się już bowiem 
inny komunikat. Mocniej utkwił ludziom w pamięci, gdyż był pierwszy – 
nadany został świeżo po tragedii, gdy widzowie mieli jeszcze w pamięci 
obrazy z katastrofy – i był wielokrotnie wówczas powtarzany. Nigdy też nie 
doczekał się zdecydowanej odpowiedzi ze strony polskich władz i mediów 
głównego nurtu.

Być może więc rację miał zmarły niedawno amerykański pisarz Michael 
Crichton, gdy pisał, że „najważniejszym wyzwaniem, jakiemu stawia czoła 
ludzkość, jest zadanie oddzielenia rzeczywistości od fantazji i prawdy od 
propagandy. Zwłaszcza w naszej erze informacyjnej (postrzegam ją raczej jako 
erę dezinformacyjną) jest to nadzwyczaj pilne i nadzwyczaj ważne”. █
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Sam przeciwko światu
Autor Autorski

przeciwko światu
Jak to możliwe, że ludzie uchodzą‑
cy za najbystrzejsze i  najbardziej 

przenikliwe umysłowości zacho‑
wują się jak kompletni idioci? I po‑

myśleć, że ci kretyni są duchowymi 
przewodnikami tej części ludzkości, 

która uznaje się za postępową. Że są 
arbitrami moralności, wzorami inteli‑

gencji i krynicami mądrości. 

GRZEGORZ GÓRNY

SAM



Urodził się w domu, w którym największą świętością 
był socjalizm. Jego rodzice słowo „proletariat” wymawiali z takim 
namaszczeniem, z jakim pobożni Żydzi wyrażali się o Jahwe. Z niewzruszoną 
pewnością wierzyli w idee postępu i szczęścia, które zapanuje na ziemi, gdy 
nastanie upragniona era socjalizmu. Gdy przychodzili goście, w dobrym tonie 
były drwiny z Niepokalanego Poczęcia i dogmatu o nieomylności papieża. 
Kiedy do Wielkiej Brytanii dotarła wiadomość o zwycięstwie bolszewików 
w Rosji, w domu zapanowała euforia. 

W 1932 roku Malcolm Muggeridge wyjechał do Związku Sowieckiego 
jako korespondent „Manchester Guardian”. Miał wówczas 29 lat. Z radością 
opowiadał wszystkim wokół, że chce opiewać wyższość Ojczyzny Proletariatu 
nad zgniłym i dekadenckim systemem kapitalistycznym. Tak naprawdę nosił 
się jednak z zamiarem, którego nie zdradzał nawet najbliższym – pragnął 
zamieszkać na stałe w jedynym na świecie kraju komunistycznym. Gdy 
przed wyjazdem pobierał w jednym z londyńskich banków wszystkie swoje 
oszczędności, cieszył się, że to jego ostatnia wizyta w tej burżuazyjnej 
instytucji. Do Moskwy zabrał ze sobą świeżo poślubioną żonę Kitty. Kiedy 
dowiedział się, że jest w ciąży, szalał ze szczęścia. Uskrzydlała go świadomość, 
że ich przyszłe dziecko będzie obywatelem Związku Sowieckiego.

Skąd Muggeridge czerpał swą wiedzę o ZSRS? W tym samym 1932 
roku wydany został zbiór tekstów ponad stu wybitnych intelektualistów 
zachodnich, którzy odwiedzili Związek Sowiecki i opisywali swoje wrażenia 
z podróży. Wśród autorów znaleźli się tak znani pisarze, jak m.in. nobliści 
Anatole France, Romain Rolland, Tomasz Mann, George Bernard Shaw, Upton 
Sinclair, a także Henri Barbusse, Heinrich Mann, Gerhart Hauptmann, John Dos 
Passos, Herbert George Wells, Theodore Dreiser, Egon Erwin Kisch czy André 
Maurois. Wszyscy oni opisywali państwo rządzone przez Stalina nieomal jako 
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raj na ziemi – jako jedyne miejsce na świecie, gdzie urzeczywistniana została 
prawdziwa sprawiedliwość społeczna. Czy tyle wybitnych umysłowości 
mogło się mylić? Czy tyle autorytetów moralnych mogło wskazywać fałszywą 
drogę? Wszystko, co z takim zachwytem opisywali, w pełni zgadzało się 
ze światopoglądem, jaki Malcolm wyniósł z domu. On też chciał budować 
komunizm, on też chciał włączyć się w tworzenie świetlanej przyszłości. 

A jednak to, co na własne oczy zobaczył Muggeridge w Rosji, rozbiło 
w proch jego wyobrażenia. Zetknął się z ustrojem zbudowanym na krwawym 
terrorze, wszechobecnym strachu, zorganizowanym kłamstwie i pogardzie 
dla człowieka. Spodziewał się spotkać szczęśliwych i dumnych robotników, 
a widział przygaszone, biedne, upodlone istoty pracujące w warunkach 
o wiele gorszych niż na Zachodzie. Skok do krainy wolności okazał się 
przebudzeniem w państwie niewoli. 

Szybko porzucił pomysł zostania na stałe w Moskwie. Gdy nadarzyła 
się pierwsza okazja, odesłał z powrotem do Londynu ciężarną żonę. Sam 
postanowił jednak zbadać i opisać sowiecki fenomen. Pierwszym etapem 
było zweryfikowanie tego, co pisali o Związku Sowieckim jego mistrzowie. 
W Moskwie miał okazję towarzyszyć wielu zachodnim delegacjom. 
Obserwował ich z bliska, a potem czytał bałwochwalcze relacje o komunizmie, 
jakie zamieszczali w gazetach angielskich, niemieckich, francuskich czy 
amerykańskich. Ich opis był diametralnie różny od tego, co Muggeridge 
widział na własne oczy. 

„Jechali do Związku Sowieckiego w świątecznym nastroju; jak kibice 
jadący na mecz, wyposażeni w grzechotki i kolorowe szaliki. Każdy 
żywił jakąś swoją nadzieję – osobiście spotkać się ze Stalinem albo 
przeżyć romans z czarnowłosą komsomołką w czerwonej chusteczce 
na szyi, tańczącą carmagnolę z błyskiem w oczach, a przede wszystkim 
wyznającą nieskrępowane i nowoczesne poglądy w kwestii seksu. Tak czy 
owak, spodziewali się znaleźć dodatkową, autorytatywną wiedzę, którą 
mogliby ozdobić swoje artykuły i wykłady”, pisał Muggeridge i dodawał: 
„Po raz pierwszy zetknąłem się w osobach tych moich współpasażerów 
z postępową elitą z całego świata, która związała się ze Związkiem Sowieckim 
i postanowiła wierzyć we wszystko, co mówili do niej jego rzecznicy. 
W większej części byli to akademicy i pisarze – klerkowie jak z książki Juliena 
Bendy Zdrada klerków; wszyscy byli zwolennikami postępu i członkami 
postępowych organizacji, przedstawiając sobą coś w rodzaju brechtowskiego 
chóru rybałtów w dramacie dwudziestego wieku. Gotowi w każdej chwili 
wbiec na scenę z radosnymi okrzykami i gestami”.
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A przecież to właśnie ci geniusze i tytani intelektu byli wówczas 
największymi autorytetami dla milionów ludzi na całym świecie. Cokolwiek 
mówili, wydawało się prawdą objawioną. A jeśli powtarzali coś wspólnie 
chórem, urastało to do rangi nienaruszalnego dogmatu, oczywistej 
oczywistości, którą kwestionować może tylko ktoś niespełna rozumu. 

Dla Muggeridge’a, jak sam pisał, stanowili oni „wielką zagadkę naszych 
czasów”. Niby krytyczni, inteligentni, a zachowywali się jak „zachodnia 
wersja wyznawców Kriszny, którzy rzucają się pod koła rydwanu Wisznu”. 
Jeszcze po latach wspominał ich „podróżujących z promiennym optymizmem 
przez wygłodzoną prowincję, spacerujących w wesołych grupkach po 
cuchnących, zatłoczonych miasteczkach, przysłuchujących się z niewzruszoną 
wiarą głupkowatej paplaninie dobrze wyszkolonych i indoktrynowanych 
przewodników, powtarzających bez przerwy fałszywe dane statystyczne 
i bezmyślne hasła, tak jak dzieci w szkole powtarzają tabliczkę mnożenia”. 

Długo nie mógł wyjść z osłupienia: jak to możliwe, że ludzie uchodzący 
za najbystrzejsze i najbardziej przenikliwe umysłowości, zachowywali się jak 
kompletni idioci? I pomyśleć, że ci kretyni byli duchowymi przewodnikami 
tej części ludzkości, która uznawała się za postępową. Że byli arbitrami 
moralności, wzorami inteligencji i krynicami mądrości. To właśnie ich 
opinie, zwielokrotniane przez media, kształtowały wizerunek Sowietów 
w społeczeństwach Zachodu. A przecież, jak zauważał Muggeridge, 
„niewyobrażalna łatwowierność tych przeważnie dobrze wykształconych 
turystów wprawiała w zadziwienie nawet sowieckich oficjałów, 
przyzwyczajonych do zajmowania się zagranicznymi gośćmi”.

Korespondent „Manchester Guardian” zrozumiał, że w dociekaniu prawdy 
nie może polegać na uznanych autorytetach medialnych, że sam musi zdobyć 
rzeczywistą wiedzę o sowieckim systemie. Akurat w tym czasie emigranci 
rosyjscy i ukraińscy, mieszkający głównie we Francji, zaczęli oskarżać reżim 

Niby krytyczni, inteligentni, a zachowywali się 
jak „zachodnia wersja wyznawców Kriszny, 
którzy rzucają się pod koła rydwanu Wisznu”. 



w Moskwie o wywołanie sztucznego głodu. Według ich alarmujących 
doniesień rzesze ludzi na Ukrainie i na Kubaniu straciły życie z powodu braku 
żywności. Informacjom tym zaprzeczali zachodni korespondenci akredytowani 
w Moskwie. Walter Duranty, korespondent „New York Timesa” i zdobywca 
Nagrody Pulitzera, przekonywał amerykańskich czytelników, że na Ukrainie 
panuje klęska, ale... urodzaju. Francuska dziennikarka Genevieve Tabouis 
utrzymywała, że głód na Ukrainie to wymysł antysowieckiej propagandy. 
Były premier Francji Edouard Herriot po powrocie z ZSRS oświadczył: 
„Przejechałem całą Ukrainę. I cóż? Zapewniam was, że widziałem ten ogród 
w pełnym rozkwicie”. 

Muggeridge postanowił sam na własne oczy sprawdzić, jak wygląda 
prawda. Przebrany za sowieckiego robotnika, bez zezwolenia władz, 
przedostał się na Ukrainę. To, co wówczas zobaczył, przeraziło go. Historycy 
do dziś spierają się, czy podczas Wielkiego Głodu zmarło trzy, sześć czy 
dwanaście milionów ludzi. On widział zaledwie wycinek tej tragedii, ale to 
wystarczyło, by do końca życia prześladowały go obrazy dzieci umierających 
z głodu na ulicach.

Po powrocie do Moskwy napisał relację o tym, co zobaczył na Ukrainie. 
Wiedział, że władze sowieckie kontrolują telegraf, więc przesłał tekst do 
Anglii pocztą dyplomatyczną. „Manchester Guardian” nie zdecydował się 
jednak opublikować jego korespondencji. Redaktorom wydało się zbyt 
nieprawdopodobne to, o czym donosił ich korespondent. Mało tego: wszystko, 
co pisał o Związku Sowieckim, zaprzeczało całej ich wiedzy o Kraju Rad 
i stało w jawnej z sprzeczności z doniesieniami największych autorytetów 
ówczesnego dziennikarstwa. Muggeridge zyskał opinię konfabulanta, sensata, 
a nawet oszołoma. 

Stało się jasne, że musi dojść do rozstania manchesterskiej redakcji z jej 
wysłannikiem do Moskwy. Gdy Muggeridge wrócił do Wielkiej Brytanii, 
w wielu miejscach nie chciano publikować jego tekstów. Nawet kiedy 
opowiadał o swoich przeżyciach w gronie najbliższej rodziny, nie dawano 
wiary jego słowom. Bo jak to możliwe, że cały uznany świat dziennikarski 
mówi jedno, a ten osamotniony frustrat upiera się, że było inaczej? Beatrice 
Webb – ciotka jego żony Kitty – uważała, że Malcolm po prostu zwariował. 
Nie było bowiem innego wytłumaczenia dla jego obłąkanych opowieści. 
W prowadzonym przez siebie dzienniku Beatrice zastanawiała się, czy gdyby 
stosowano „psychoanalizę i wczesne leczenie w przedszkolu oraz szkole”, 
mogłoby to zapobiec przyszłej chorobie umysłowej jej krewniaka.
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A jednak to właśnie ten pojedynczy człowiek – wbrew jedynemu 
słusznemu stanowisku głoszonemu przez mainstreamowe media na 
świecie – stanął po stronie prawdy. Pozostał niemal sam, odrzucony przez 
rodzinę, napiętnowany przez środowisko. Nie ugiął się jednak. W 1934 roku 
opublikował książkę Zima w Moskwie, w której opisał prawdziwe realia ustroju 
sowieckiego i zakłamanie zachodnich intelektualistów oraz dziennikarzy.

Musiało minąć jeszcze kilka dziesięcioleci, by prawda o systemie 
stalinowskim dotarła do zachodniej opinii publicznej. Proces Krawczenki, 
referat Chruszczowa, książki Sołżenicyna – to wszystko powoli otwierało 
oczy ludziom spoza Żelaznej Kurtyny. Sam Muggeridge doczekał upadku 
komunizmu – zmarł w 1990 roku jako powszechnie szanowany nestor 
brytyjskiego dziennikarstwa. Osiem lat przed śmiercią, pod wpływem Matki 
Teresy z Kalkuty, wspólnie z żoną Kitty, wstąpił do Kościoła katolickiego. 
Przywiodła go tam pasja poszukiwania prawdy, której był wierny przez 
całe życie.

W listopadzie 2008 roku prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko odznaczył 
pośmiertnie Malcolma Muggeridge’a Orderem Zasługi za jego działalność 
na rzecz ujawnienia prawdy o Wielkim Głodzie. Spośród setek zachodnich 
dziennikarzy, którzy przewijali się wówczas przez Związek Sowiecki, tylko 
dwóch zasłużyło na uhonorowanie przez współczesne władze Ukrainy, 
gdyż jako jedyni napisali prawdę o tamtych wydarzeniach. Pierwszym był 
Muggeridge, drugim zaś walijski reporter – Gareth Jones, zamordowany 
w 1935 roku, w przededniu swoich trzydziestych urodzin. Z ujawnionych 
niedawno archiwów wynika, że został zlikwidowany na rozkaz NKWD. Była to 
zemsta Moskwy za nieprzychylne jej korespondencje. Są więc sytuacje, gdy za 
dawanie świadectwa prawdzie płaci się własnym życiem. █

 



O czym szumią brzozy
Autor Autorski

Rosyjska baśń o brzozie 
smoleńskiej dla Rosjan 

jest przekazywaną 
przez media 

historią o wymiarze 
symbolicznym. Problem 
w tym, że my, Polacy, 
potraktowaliśmy ją 

dosłownie. 

ROMAN MISIEWICZ

O czym szumią 
brzozy



W smoleńskiej historii, barwnie nakreślonej przez rosyjskie 
media, główną rolę odgrywa brzoza. Nie ma się czemu dziwić, mógłby 
ktoś powiedzieć – wszak to ona, zwykła rosyjska brzoza, która pokonała 
polskiego stalowego ptaka – jest spiritus movens całego zdarzenia. I chociaż 
dla mnie ta opowieść jest tylko „baśnią o brzozie”, trudno się nie zgodzić, 
że to właśnie owo drzewo stanowi oś, wokół której obraca się cała rosyjska 
narracja tej tragedii. 

12 kwietnia 2010 roku „Izwiestia” pisały: „Według słów chłopców – 
świadków zdarzenia, samolot leciał z opuszczonym ogonem, a ryk turbin 
kazał zakryć im uszy. Cienkie czubki drzew nie mogą zmienić trajektorii 
wielotonowych maszyn. I być może pilotowi udałoby się w końcu podnieść 
samolot. Albo chociaż usiąść na brzuchu, na miękkim, błotnistym polu – 
w tym przypadku ofiar mogło nie być... gdyby nie pokaźna brzoza, która 
zniweczyła optymistyczny scenariusz. Opuszczony ogon z trzaskiem 
przełamał pień, a lewa jego część odleciała i upadła 20 metrów dalej. 
Tu-154 szarpnął, przekręcił się na lewy bok i runął, nie doleciawszy do 
pasma lotniska”. 

Takie ujęcie tematu, choć nosi pozory autentyzmu, jest w gruncie rzeczy 
baśnią. Już abstrahuję od tego, że początkowo mowa jest o ogonie, a nie 
skrzydle. I nie chodzi o typowo baśniowy styl tej historii, ale o odwoływanie 
się do pewnych klisz funkcjonujących w podświadomości rosyjskich 
odbiorców. Kiedy my, Polacy, słyszymy słowo „brzoza”, wyobrażamy sobie 
po prostu charakterystyczne drzewo z czarno-białą korą. Tymczasem 
Rosjanie mają znacznie bogatsze odniesienia. W uszach brzmią im wiersze 
Jesienina i Sziestinskiego, a przed oczami przesuwają obrazy – i to nie tylko 
znanych rosyjskich malarzy: Grabara, Wasiliewa, Ryłowa czy Gordiejewej, 
ale również te związane z baśniami, opowieściami i legendami zasłyszanymi 
w dzieciństwie. Przypominają im się brzozowe łapcie, chłopi piszący na 
brzozowej korze listy do pana, brzozowe wiechy chroniące przed piorunem, 
miotełki w łaźniach, plecione koszyki, witki ozdabiające groby na święto 
Trójcy. Słowianie wschodni umiłowali sobie brzozę szczególnie. Ona 
w zamierzchłych czasach pomagała się im obuć, ogrzać, wyleczyć, a nawet 
gasiła swym sokiem pragnienie.

Na wiosnę pączki brzozy pojawiają się jako pierwsze. Stąd też 
w starosłowiańszczyźnie właśnie od słowa „brzoza” brał nazwę dzisiejszy 



miesiąc kwiecień. Wówczas nazywano go „брезньнъ” (na Ukrainie do dziś 
nazywa się on „berezeń”). 

Brzoza dla Rosjan ma wymiar metafizyczny. Słowo „brzoza” spokrewnione 
jest ze słowem „brzask”. Kojarzone było z przemianą, nowym początkiem. 
W czasach pogańskich wschodni Słowianie mieli bóstwo, które uważali 
za matkę wszystkich duchów. Była nią Bieriegija – wyobrażana i czczona 
właśnie pod postacią brzozy. Bogini ta była symbolem płodności i protektorką 
ludzi. Buriaci zamieszkujący okolice Bajkału uważają natomiast brzozę 
za „strażnika wrót” – bramy nieba. Drzewo to odgrywało szczególną rolę 
w praktykach buriackich szamanów, którzy z jego pomocą potrafili otwierać 
i zamykać niebiosa.

Brzoza, a szczególnie witki brzozowe były także nierozerwalną częścią 
pogańskiego święta Semika, które u nas znane są pod nazwą „Zielonych 
Świątek”. Tego dnia, o brzasku, wychodzono na cmentarze i ozdabiano mogiły 
krewnych gałązkami brzozowymi. Wieczorem zaś rozpoczynały się zabawy. 
Kobiety pod brzozą rozstawiały naczynia i podejmowały gości. Na to święto 
brzozę strojono w szaty, a jej gałązki splatano w warkocze i ozdabiano 
różnokolorowymi wstążkami i koralikami. Pod drzewem jedzono, pito, 
śpiewano pieśni, a jego pień wielokrotnie okrążano w tanecznym korowodzie.

W Polsce pokłosie tej tradycji da się jeszcze zaobserwować w ludowych 
zwyczajach związanych z uroczystościami Bożego Ciała: obrywaniu po 
procesji gałązek brzozy, które zdobią ołtarze i zanoszeniu ich na groby 
najbliższych. 

Mnie z tym pogańskim zwyczajem skojarzyła się jednak zupełnie inna 
ceremonia. Jak podają „Nowosti” z dnia 11 kwietnia 2011 roku, w pierwszą 
rocznicę tragedii: „Prezydenci Rosji i Polski Dmitrij Miedwiediew i Bronisław 
Komorowski w poniedziałek, na zakończenie rozmów w Smoleńsku, złożyli 
kwiaty pod brzozą, która stała się pierwszą przeszkodą na drodze samolotu 
Tu-154”. Dodam tylko, że 11 kwietnia obchodzony jest w całej Rosji jako 
„dzień brzozy”. Brzoza jest bowiem dla Rosjan ucieleśnieniem ich ojczyzny. 
Mówią, że w szumie brzozy mieszka rosyjska dusza. A uczucia, które 
wywołuje szelest jej gałęzi, to ta sama hojna i czuła muzyka, która gra 
w duszy „ruskiego człowieka”.

Na polanie, na pagórku, pod oknem, wśród pola
białowłose stoją brzózki – to Ojczyzna moja.

– pisał rosyjski poeta Artem Poszytski.
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Prawdziwie jednak zamyśliłem się, czytając o starosłowiańskich 
obrządkach pogańskich związanych ze świętem Semika. Po tańcach i posiłku, 
z brzozy zdejmowano ozdoby, rozplatano jej gałęzie, a ze wstążek, koralików, 
szat i drobnych gałązek drzewa robiono kukłę syreny. Potem przy wtórze 
pieśni i tańców obnoszono pałubę po wsi, by w końcu wynieść w pola albo 
do lasu, gdzie ją rozrywano lub palono. Nawet po wprowadzeniu na Rusi 
chrześcijaństwa zwyczaj ten przetrwał i cały rytuał odprawiano w pierwszy 
poniedziałek po święcie Trójcy. 

Fałszywa informacja o czterech okrążeniach samolotu kojarzy mi się 
z tanecznymi korowodami okrążającymi brzozę, a trzy ocalone rzekomo 
z katastrofy osoby ze świętem Trójcy. Być może dziwaczne to skojarzenia. 
Jednak zarówno te pogańskie rytuały, jak i podana przez Rosjan prawda 
o smoleńskiej katastrofie – to inscenizacje.

13 kwietnia 2010 roku Andriej Kolesnikow pisał dla „Kommiersanta”: „W tę 
noc (z 10 na 11 kwietnia – dop. RM) jeszcze raz byłem na miejscu katastrofy. 
Nie wiem, dlaczego nie zauważyłem tego wcześniej. Na wielu dziesiątkach 
metrów, pośród zwałów poskręcanego metalu i powalonych drzew, w samym 
epicentrum upadku, stała ocalała, nie nosząca śladu nawet jednego 
draśnięcia, brzoza. Tylko ona tu ocalała, jedna-jedyna”. 

U Rosjanina tekst ten wywołuje jednoznaczne skojarzenia: brzoza to 
antropomorfizacja Rosji, która z tego zdarzenia wychodzi nawet nie draśnięta 
i zwycięsko szumi nad poskręcanym złomem, symbolem „obcej kultury”. 

Rosyjska baśń o brzozie smoleńskiej dla Rosjan jest przekazywaną przez 
media historią o wymiarze symbolicznym.

Problem w tym, że my, Polacy, potraktowaliśmy ją dosłownie. 
Fakt, że brzoza jest tylko elementem baśniowym smoleńskiej tragedii, 

potwierdzają nie tylko obliczenia profesora Biniendy, ale i ekspertyzy 
krakowskiego Instytutu im. Sehna – na taśmach z czarnych skrzynek 
samolotu nie ma dźwięku uderzenia o drzewo. Dźwięk ten nie istniał, bo nie 
było żadnego uderzenia w brzozę. 

Pod koniec XX wieku wojska lądowe Rosji (a wcześniej również w ZSRS) 
posługiwały się dwukolorowym kamuflażem zwanym „brzózką” (bieriozką). 
Mam wrażenie, że komisja Millera cały czas widzi i bada tylko ten 
kamuflaż. Dorosłym ludziom, którzy nie potrafią oddzielić rzeczywistości od 
urzekającego świata baśni, nie powinno powierzać się śledztwa w sprawie 
śmierci najważniejszych osób w państwie, śmierci, do której doszło w tak 
niezwykłych okolicznościach. █



Przenicowany świat Dona Oberdorfera
Autor Autorski

Czy można czarne nazwać białym, ukryć 
najważniejsze fakty, jednocześnie o nich 
pisząc, zarazem w podsumowaniu im 
zaprzeczając – wszystko to zaś zmieścić 
w jednej książce i zyskać za nią uznanie 
w świecie dziennikarskim i akademickim? 
Czy takie coś jest możliwe? Oczywiście, 
że tak. Przed Państwem: Don Oberdorfer!!! 
Zapraszamy do matriksu!

Przenicowany świat 
Dona Oberdorfera

GRZEGORZ STRZEMECKI



Ronaldowi Reaganowi – w dowód wdzięczności 
za wolność, a także Williamowi Clarkowi, 
Thomasowi Reedowi, Richardowi Pipesowi, 

Casparowi Weinbergerowi, Williamowi Caseyowi 
i wielu innym współpracownikom Ronalda 

Reagana – za to samo.



POZORNA PRAWDA CZYLI PRAWDZIWE KŁAMSTWO
W tekście Apologia Ronalda Reagana („Fronda” nr 60) opisałem 

polityczne dokonania czterdziestego prezydenta USA, broniąc go przed 
nawałą zorganizowanego kłamstwa, preparowanego przez amerykański 
liberalno-lewicowo-postępowy „Salon”. Mogłoby się komuś wydawać, że takie 
kłamstwa muszą mieć krótkie nogi, że w dobie powszechnego dostępu do 
informacji, w tym często także do informacji źródłowych, jak publikowane 
w internecie filmy i dokumenty, trudno jest wypuścić i podtrzymywać 
w obiegu jakieś wierutne łgarstwo na temat będący przedmiotem 
zainteresowania wielu ludzi. To jednak płonna nadzieja. Takie rzeczy dzieją 
się nie tylko w Polsce, ale także w krajach, w których swoboda i pluralizm 
mediów mają się znacznie lepiej.

Nie od dziś wiadomo, że odpowiednio dobrane i spreparowane prawdziwe 
informacje mogą dawać efekt nie mniej oszukańczy niż zwyczajne kłamstwo. 
Odpowiednio duża i wszechstronna doza takich „prawdziwych kłamstw”, 
zebrana w wystarczająco spójny system i rozpowszechniana na masową 
skalę, może kreować fikcyjną rzeczywistość, w której jak w filmowym 
Matriksie zamknięte zostają rzesze ludzi niedopuszczających myśli, że znaleźli 
się w pułapce pozornej prawdy i często gotowych walczyć z każdym, kto 
chciałby ich z niej wyciągnąć. 

Chciałbym na przykładzie jednej książki pokazać, jak się taką pozorną 
prawdę (czyli szczególnie podstępnego rodzaju kłamstwo) konstruuje 
i jak może ona wpływać na postawy polityczne, skłaniając ludzi bądź całe 
społeczeństwa do działań wbrew swoim podstawowym interesom, o ile nie 
wręcz działań samobójczych.
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DON OBERDORFER I JEGO KSIĄŻKA
Od zimnej wojny do nowej ery. Stany Zjednoczone i Związek Sowiecki 

1983-1991 to jedna z najważniejszych książek amerykańskich o przełomowym 
okresie kończącym zimną wojnę, zamkniętym przejściem ZSRS w niebyt. 
Liczne recenzje polecają ją jako kluczową dla poznania i zrozumienia 
tamtych wydarzeń. Jej autor, Don Oberdorfer, to jedna z „gwiazd” 
amerykańskiego dziennikarstwa. W ciągu swojej 38-letniej kariery aż 25 lat 
był korespondentem dyplomatycznym „Washington Post”. W międzyczasie 
wykładał dziennikarstwo na Uniwersytecie Princeton. Od czasu przejścia na 
emeryturę jest profesorem na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa.

Książka w swej pierwszej wersji została wydana w 1991 roku, kiedy 
jeszcze istniał Związek Sowiecki i aktualność wydarzeń utrudniała ich 
ocenę, zaś opowieść doprowadzona była do szczytu Gorbaczow-Bush 
w Waszyngtonie w czerwcu 1990 roku. 

W 1998 roku wydano książkę po raz drugi. Jednak, jak pisze sam autor 
we wstępie, „oprócz kilku niewielkich korekt, nie dokonał żadnych zmian 
w tekście oryginalnego wydania”. Dodał jedynie pisany jesienią 1997 roku 
rozdział, w którym doprowadził opowieść do końca ZSRS. Postąpił tak, choć 
w międzyczasie odtajniono szereg dokumentów wnoszących nowe istotne 
informacje na temat opisywanych wydarzeń. Ich odtajnienie sprawiło, że nie 
tylko one same stały się dostępne, ale także na ich temat mogli wypowiadać 
się politycy, których do tej pory wiązała tajemnica. Wydano również szereg 
książek uwzględniających nowy stan wiedzy, w tym autorstwa głównych 
uczestników wydarzeń. To wszystko jednak nie wpłynęło na decyzję autora 
o dokonaniu jedynie niewielkich zmian. 

KOMUNISTYCZNY PUCZ JAKO PRAWICOWY ZAMACH 
STANU

Przed przeczytaniem książki przejrzałem umieszczone w niej ilustracje. 
Na pozbawionej numeracji stronie poprzedzającej stronę 291 napotkałem 
fotografię przedstawiającą George’a Busha (seniora) i Michaiła Gorbaczowa 
wraz z tłumaczem na ganku podmoskiewskiej daczy sowieckiego przywódcy. 
Podpis pod zdjęciem głosił: „Trzy tygodnie później, podczas wakacji nad 
Morzem Czarnym Gorbaczow stał się ofiarą nieudanego prawicowego 
(right-wing) zamachu stanu”. 



Warto w tym miejscu przypomnieć, że ostatni przywódca sowiecki, 
Gorbaczow, doszedłszy do władzy w marcu 1985 roku, rozpoczął reformy, 
które miały naprawić wady reżimu komunistycznego – zdemokratyzować go 
i poprawić sytuację ekonomiczną. Liberalizacja nie spowodowała wzrostu 
efektywności gospodarki, która wciąż działała według starych reguł, jednak 
społeczeństwo sowieckie zaczęło korzystać z wolności w stopniu chyba przez 
Gorbaczowa nieprzewidywanym, rozsadzając ramy systemu. Sam przywódca 
zaczął tracić pozycję lidera przemian i lawirował między popychającymi go 
do przodu (ku wolności) reformatorami a ciągnącymi do tyłu zwolennikami 
dawnego systemu, skupionymi głównie w aparacie partyjnym i państwowym. 
W Polsce tę część elity władzy określono mianem „twardogłowych” bądź 
„partyjnego betonu”. Chcieli oni zachować ZSRS w dotychczasowym kształcie. 
Byli niezadowoleni, że większa wolność prowadzić musi de facto do odejścia 
od leninowskiego systemu sowieckiego komunizmu w stronę zwyczajnej (w 
języku komunistów „burżuazyjnej”) demokracji. Byli przeciwko likwidacji 
dominującej roli partii komunistycznej w polityce, gospodarce i wszystkich 
dziedzinach życia, przeciwko wolności sumienia (w tym wyznawania 
religii) i słowa (w tym krytyki władz), przeciwko przywróceniu gospodarki 
rynkowej (bądź jej elementów) oraz samostanowieniu republik (z możliwością 
oderwania się od ZSRS).

W sierpniu 1991 roku grupa takich właśnie „twardogłowych” komunistów, 
w tym premier oraz ministrowie obrony i spraw wewnętrznych, aresztowała 
Gorbaczowa i podjęła nieudaną próbę zamachu stanu, nazywaną od 
nazwiska przywódcy „puczem Janajewa”. I taką właśnie próbę zachowania 
sowiecko-leninowskich zasad funkcjonowania państwa Oberdorfer nazwał 
„prawicowym zamachem stanu”.
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To skrajnie nieadekwatne określenie sprawiło, że czytając książkę, 
starałem się upewnić, czy sformułowanie to nie jest jakimś przejęzyczeniem, 
nieścisłością wynikającą z omyłki. Lektura książki przekonała mnie jednak, 
że autor używa go w pełni świadomie, rozmyślnie i pozostaje konsekwentny 
w tej wywracającej rzeczywistość na opak terminologii. 

Na stronie 439 pisze o „ostrej krytyce [polityki Gorbaczowa] z prawa” 
– w odniesieniu do partyjnego „betonu”, czyli najbardziej zatwardziałych 
obrońców komunistycznego status quo. Na stronie 454 wspomina 
o „wiceprezydencie Janajewie (późniejszym przywódcy puczu), bezbarwnym, 
ostro pijącym aparatczyku, który został mianowany na to nowo utworzone 
stanowisko (...) podczas zwrotu Gorbaczowa w prawo” – czyli właśnie 
w czasie zwrotu w stronę sowieckiego „betonu”, którego Janajew był 
typowym przedstawicielem. 

Tego typu etykietowanie metkami lewica bądź prawica – nie mające 
nic wspólnego z rzeczywistością – stosowane jest konsekwentnie przy 
każdej okazji. Najdobitniej widzimy to na stronie 443 w opisie politycznego 
manewru Gorbaczowa, gdzie najbardziej zatwardziali komuniści 
w bolszewickim stylu, tacy jak Borys Pugo, Borys Gromow czy Władimir 
Kriuczkow, przedstawiani są jako prawica i konserwatyści, a ci, którzy chcą 
zreformować system, jak Eduard Szewardnadze, Borys Jelcyn czy Wadim 
Bakatin, jako lewica.

Skoro partyjny „beton” chce zachować, czyli „zakonserwować” zdobycze 
„postępowej” rewolucji bolszewickiej Lenina, można więc o nim mówić jak 
o konserwatystach. W takim rozumieniu jest to jednak pojęcie całkowicie 
względne, bo konserwatystą można nazwać wówczas każdego, kto chce 
zachować jakiekolwiek status quo. Jednakże w naukach politycznych termin 
„konserwatyzm” nie jest pojęciem aż tak względnym, dlatego nazywanie 
sowieckich komunistów „konserwatystami” jest po prostu nadużyciem, 
mówiąc wprost: podaniem nieprawdy.

Wykorzystując ten semantyczny zamęt, Oberdorfer posuwa się dalej: 
skoro komuniści mogą być „konserwatystami”, to można z nich zrobić 
również „prawicę”. Jednak pojęcia „prawica” i „lewica” to pojęcia stricte 
polityczne i na tyle precyzyjnie zdefiniowane, że aż takie pomieszanie, jak 
w przypadku „konserwatystów”, nie da się w żaden sposób usprawiedliwić. 
Mimo to Oberdorfer nie waha się poprzez takie manipulacje znaczeniami 
słów wywrócić rzeczywistości na opak. Komunistów, którzy eksterminowali 



polityczną prawicę i środowiska konserwatystów razem z ich tradycją, określa 
bez najmniejszej żenady imionami ich ofiar.

Przyjrzyjmy się tej niewiarygodnej wolcie raz jeszcze. Związek Sowiecki 
był przez dziesiątki lat i na zawsze pozostanie w historii pomnikowym 
przykładem zrealizowanej lewicowej utopii. Tymczasem stosując kryteria 
proponowane przez Oberdorfera, musimy dojść do wniosku, że była to 
dyktatura prawicowa. I pomyśleć, że takie poglądy głosi „renomowany” 
amerykański dziennikarz, wykładowca najlepszych w uczelni USA, „uznany” 
specjalista od ZSRS, który bez zmrużenia oka ogłasza, że sowieccy puczyści, 
zamierzający przywrócić leninowską utopię lewicową, zorganizowali 
prawicowy zamach stanu. 

Tym, co szczególnie zastanawia, jest fakt, że ta szczególna, tak 
konsekwentnie stosowana terminologia nie przeszkadza żadnemu 
z amerykańskich recenzentów książki. W ten sposób forsowanie odwróconego 
obrazu świata przechodzi niezauważone; jakbyśmy uczestniczyli 
w urządzonej na masową skalę replice słynnego psychologicznego 
eksperymentu Solomona Asha, w którym poddani umiejętnej sugestii ludzie 
wskazywali dłuższy odcinek jako krótszy, a krótszy jako dłuższy. W tej wizji to 
lewica jest synonimem dobra, a prawica synonimem zła. To proste: jeżeli zły 
okazuje się sowiecki komunizm, to znaczy, że był on prawicowy. Tak położona 
zostaje jedna cegiełka matriksu.

Skoro Oberdorfer jest gotów wmawiać nam kłamstwo, że to „prawicowcy” 
chcieli zachować w ZSRS leninowsko-stalinowski komunizm, ciekawe, jak 
wygląda u niego opis faktów? Prześledźmy kolejne wątki jego książki.

GORBACZOW ŻEBRZE O POMOC
U schyłku kadencji Reagana, kiedy stosunki USA z ZSRS znacznie się 

ociepliły, Gorbaczow zaczął uporczywie i coraz intensywniej nalegać na 
wznowienie relacji handlowych ze Stanami Zjednoczonymi. Oberdorfer 
wspomina o tym m.in. przy okazji szczytu Reagan-Gorbaczow w Moskwie 29 
maja 1988 roku: „Jak to czynił przy kilku [innych] okazjach podczas szczytu, 
Gorbaczow chciał omawiać możliwości handlu amerykańsko-sowieckiego, 
którego zwiększenie było ograniczone przez poprawkę Jacksona-Vanika, 
wiążącą klauzulę najwyższego uprzywilejowania w handlu z wolnością 
emigracji”. (s. 295)

Sprawa ta stale powtarzała się w wystąpieniach Gorbaczowa, co 
Oberdorfer relacjonuje, opisując np. przemówienie sowieckiego przywódcy na 
forum ONZ 7 grudnia 1988 roku. Gorbaczow „mówił, że gospodarka światowa 
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staje się jednym organizmem i żaden kraj, niezależnie od jego systemu 
społecznego i statusu gospodarczego, nie może się normalnie rozwijać 
poza nim”. (s. 316) Przywódca ZSRS wzywał też do „uwolnienia relacji 
międzynarodowych od ideologii”.

Gorbaczow zwracał się w tej sprawie wielokrotnie nie tylko do Reagana, 
lecz także do jego następcy – George’a Busha, który objął prezydenturę 20 
stycznia 1989 roku. Ten ostatni podczas kampanii wyborczej deklarował 
kontynuację linii swego poprzednika: „Musimy podtrzymywać nacisk 
skłaniający Moskwę do zmian”, gdyż „nie czas [jeszcze] zmniejszać naszą 
presję, zmniejszając budżet wojskowy czy porzucając program badawczy 
SDI”. (s. 330).

O pomoc gospodarczą dla ZSRS apelował także sowiecki minister spraw 
zagranicznych Eduard Szewardnadze podczas spotkań z sekretarzem stanu 
USA Jamesem Bakerem m.in. w lipcu 1989 roku w Paryżu. Bez tej pomocy, 
„Związek Sowiecki pogrążał się w coraz głębsze tarapaty”. (s. 370) ZSRS, jak 
pisze Oberdorfer, „był zaabsorbowany narastającym wrzeniem wewnętrznym. 
Kiedy nadeszła zima 1989 roku siła nabywcza rubla gwałtownie spadała, 
sklepy miały mało do zaoferowania konsumentom, a produkcja przemysłowa 
była znacznie niższa niż zaplanowano” (s. 375). 

Przez cały czas Bush zajmował jednak wyczekującą pozycję. Dopiero 
podczas spotkania na Malcie 2-3 grudnia 1989 roku prezydent USA, pod 
wrażeniem Jesieni Ludów w Europie Środkowej, w tym upadku Muru 
Berlińskiego, zdecydował się odpowiedzieć na apele Gorbaczowa. Oberdorfer 
opisuje to tak: „Bush i Baker od początku roku mówili, że Stany Zjednoczone 
mają nadzieję, że pieriestrojka odniesie sukces i wyrażali życzenie wyjścia 
«poza [ramy doktryny] powstrzymywania», ale faktycznie nie zrobiono nic, aby 
rozmontować wachlarz gospodarczych restrykcji mających na celu izolowanie 
i penalizowanie ZSRS. Jednak teraz w samym środku dramatycznego wrzenia 
w Europie Wschodniej, z wyłaniającą się trudną kwestią zjednoczenia Niemiec 
i wobec ostrzału sowieckiego czempiona [tj. Gorbaczowa] we własnym kraju, 
Bush i Baker zgodzili się, że nadszedł czas widocznych gestów amerykańskiego 
poparcia. (...) Bush powiedział doradcom, że chce podjąć konkretne kroki, żeby 
wesprzeć Gorbaczowa i jego ruch reform”. (s. 376)

W rezultacie podczas spotkania na Malcie Bush przedstawił konkretną 
listę środków pomocy dla pogrążonych w kryzysie Sowietów. Obiecał 
natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji w sprawie amerykańsko-sowieckiej 



umowy handlowej (aby podpisać ją w czasie planowanego szczytu w czerwcu 
1990 roku), zniesienie latem 1990 roku poprawki Jacksona-Vanika blokującej 
status najwyższego uprzywilejowania w handlu z ZSRS, rozpoczęcie rozmów 
na temat traktatu inwestycyjnego, zwiększenie amerykańskiego doradztwa 
gospodarczego, sprawdzenie w Kongresie możliwości rozszerzenia na ZSRS 
kredytów Export-Import Banku [kredytującego i zabezpieczającego handel 
firm amerykańskich z zagranicą – dop. GS], a także poparcie przez USA – po 
latach sprzeciwu – nadania ZSRS statusu obserwatora w GATT (poprzednik 
Światowej Organizacji Handlu WTO). 

„Naszkicowane przez Busha posunięcia – podsumowuje Oberdorfer – były 
stopniowym i głównie proceduralnym postępem, a nie śmiałymi krokami, 
które miałyby szybki wpływ na gospodarkę, jednak razem oznaczały 
niewątpliwy zwrot nastawienia Ameryki. «To koniec wojny gospodarczej», 
powiedział ożywiony Georgij Arbatow, moskiewski ekspert ds. USA”. (s. 378)

Przygotowania do normalizacji wzajemnych stosunków gospodarczych 
zastopował jednak rozwój wydarzeń na Litwie. Moskwa nie pogodziła się 
z ogłoszeniem przez tę republikę niepodległości i zastosowała wobec niej 
embargo gospodarcze. 30 kwietnia 1990 roku Bush wysłał list do Gorbaczowa, 
ostrzegając go, „by podczas zbliżającego się szczytu nie oczekiwał 
[podpisania] będącego w końcowej fazie negocjacji amerykańsko-sowieckiego 
układu handlowego, jeśli litewski impas będzie trwał dalej”.

Moskwa nie ustępowała w sprawie Litwy, więc Waszyngton pozostał 
nieustępliwy w sprawie pomocy gospodarczej dla ZSRS. 30 maja 1990 roku 
Gorbaczow przyjechał do Waszyngtonu. Oberdorfer pisze: „Dla Gorbaczowa 
(...) najwyższy priorytet miała umowa handlowa USA-ZSRS i amerykańska 
pomoc dla załamującej się gospodarki”. (s. 413) „Wielokrotnie w ciągu 
następnych dwudziestu czterech godzin Gorbaczow apelował do Busha 
o podpisanie amerykańsko-sowieckiej umowy handlowej, mimo politycznych 
kosztów takiego postępowania w USA. «Potrzebuję tego» – mówił bez 
ogródek”. (s. 414)

Bush jednak odmówił. Mógł się powołać przy tym na decyzję Senatu, 
który 1 maja (stosunkiem głosów 73 do 23) zaapelował do prezydenta, by 
nie przysyłał nawet umowy z Sowietami na Kapitol, dopóki Moskwa będzie 
kontynuować blokadę Litwy. Gorbaczow uprzedzony był przez swoich 
dyplomatów o negatywnej reakcji amerykańskich władz, a jednak – jak pisze 
Oberdorfer – „uporczywie apelował o umowę handlową od chwili, kiedy tylko 
wylądował w Waszyngtonie. Była to jedyna dyskutowana kwestia, która 
mogła mieć pożądany korzystny efekt w kraju”. (s. 414-415) 
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W stolicy USA Gorbaczow spotkał się z przywódcami Kongresu. Żalił im się, 
że „Związek Sowiecki ma poczucie, iż jest «wypychany» z Europy i ten nacisk 
na nas jest wywierany ku jednostronnej korzyści strony przeciwnej”.

Sowiecki prezydent nakreślił też posępną sytuację gospodarczą w ZSRS: 
„Subsydia utrzymują tak niską cenę chleba, że dzieci grają nim w piłkę 
i karmi się nim bydło, jednak nawet zapowiedź podwyżek spowodowała 
szturm na sklepy i niemal zamieszki. Rozmontowaliśmy stary system, ale 
nie zastąpiliśmy go jeszcze nowym, działającym systemem. Nasz statek 
stracił kotwicę i dlatego wszyscy cierpimy na chorobę morską”. (s. 419) Po tej 
przemowie Gorbaczow poprosił amerykańskich ustawodawców o „przychylny 
gest ze strony Kongresu w dziedzinie handlu”. (s. 419)

Pod wrażeniem tych próśb Bush zdecydował się zmienić stanowisko 
i podpisać umowę handlową z ZSRS. Jak pisze Oberdorfer: „Wobec tak 
silnego przekonania Gorbaczowa, amerykański prezydent zgodził się nie 
obwarowywać podpisania umowy żadnymi warunkami związanymi z Litwą, 
ale powiedział, że nie prześle jej do Kongresu do zatwierdzenia dopóki Rada 
Najwyższa [ZSRS] nie uchwali prawa [zapewniającego wolność] emigracji. 
Wyrażano nadzieję, że do tego czasu kwestia litewska będzie rozwiązana. 
Układ handlowy był [przygotowywany] w takim pośpiechu i tak opóźniony, że 
dopiero w ostatniej chwili zauważono, że on sam nie został przywieziony do 
Białego Domu do podpisu; tuż przed samą ceremonią z Departamentu Handlu 
przygnał urzędnik z dokumentem”. (s. 421-422)

Gospodarka sowiecka znajdowała się jednak w takim kryzysie, że nawet 
podpisanie umowy handlowej z USA nie zapobiegło jej staczaniu się po równi 
pochyłej. Nie zakończyło więc, rzecz jasna, dalszych zabiegów Gorbaczowa 
o pomoc zagraniczną dla ZSRS. We wrześniu 1990 roku, „kiedy Baker był 
w Moskwie, aby podpisać dokumenty przypieczętowujące zjednoczenie 
Niemiec, Gorbaczow odciągnął go na bok, żeby poprosić o nadzwyczajną 
pomoc: «Wiem, że są ograniczenia w tym, co możecie zrobić, ale czy możecie 
pomóc uzyskać dla nas trochę pieniędzy od Saudyjczyków?». Wspomniał 
o kwocie 4-5 miliardów dolarów. Wkrótce potem, po uzyskaniu aprobaty 
Busha, Baker przedstawił tę prośbę saudyjskiemu ministrowi spraw 
zagranicznych Fajsalowi. Niezłomnie antykomunistyczne królestwo arabskie 
zagwarantowało Związkowi Sowieckiemu linię kredytową na 4 miliardy 
dolarów, żeby pomóc gospodarce Gorbaczowa przetrwać zimę”. (s. 438-439).



CZEGO NIE PISZE OBERDORFER
Oberdorfer sugestywnie przedstawia osuwanie się gospodarki ZSRS ku 

krawędzi i zabiegi Gorbaczowa o pomoc w jej ratowaniu. Jednak oprócz 
zwyczajnego śledzenia narracji warto uważnie wczytać się w tekst, bo 
prowokuje do zadania istotnych pytań. Otóż autor opisuje ówczesną sytuację 
w taki sposób, jakby jedynym ratunkiem był większy rozwój handlu między 
ZSRS i USA. Wynika zatem z tego, że handel był zbyt mały, bo gdyby był 
większy, to Związek Sowiecki miałby się lepiej. 

Może powinniśmy zapytać, jednak dlaczego jest tak mały? Co oznacza 
„podjęcie kroków w celu normalizacji amerykańsko-sowieckich stosunków 
handlowych”? Dlaczego te stosunki są nienormalne? Okazuje się, że w samym 
tekście mamy na to odpowiedź. Oberdorfer pisze o całym „wachlarzu 
gospodarczych restrykcji mających na celu izolowanie i penalizowanie ZSRS”.

To bardzo charakterystyczne dla tej książki: Oberdorfer cytuje sowieckiego 
eksperta Georgija Arbatowa, który cieszy się, że następuje „koniec wojny 
gospodarczej”, ale nie pisze, kto, kiedy i dlaczego tę wojnę rozpętał. Autor 
relacjonuje przemówienie Gorbaczowa, który żali się, że Związek Sowiecki jest 
„wypychany” z Europy i to wypychanie następuje „ku jednostronnej korzyści 
strony przeciwnej”, ale nie pisze, kto wypycha Sowietów z Europy oraz kto 
i jakie odnosi z tego korzyści. 

Z książki, która ma ambicje opisania, jak wyglądał koniec „zimnej wojny”, 
nie dowiemy się, kto „wypychał ZSRS z Europy”, wywierając „nacisk” w postaci 
„wachlarza gospodarczych restrykcji”, składających się na „wojnę gospodarczą”, 
której zakończenie dopiero (poprzez zniesienie owych sankcji) miałoby 
przynieść „pożądany korzystny efekt” przynoszący ulgę i ratunek ZSRS? 

Oberdorfer nie zadaje sobie nawet takich pytań, więc próżno by szukać 
na nie odpowiedzi w jego książce. Tymczasem odpowiedź była od dawna 
znana i należy sądzić, że autor znał ją doskonale, bo trudno uwierzyć, by jako 
dziennikarz zajmujący się problematyką sowiecką nie czytał, co na ten temat 
pisały jego własna gazeta oraz inne najważniejsze media amerykańskie. 

PLAN I ZAPOWIEDŹ ZWYCIĘSTWA
23 września 1982 roku „New York Times” opublikował artykuł, którego 

lead brzmiał: „Od prezydenta Trumana do Johnsona sloganem polityki wobec 
Związku Sowieckiego było powstrzymywanie (containment); od Nixona do 
Cartera – odprężenie (détente). Wraz z prezydentem Reaganem pojawiło się 
hasło: «pokonani» (prevail – pokonać, zwyciężyć, wziąć górę)”.
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W treści artykułu czytamy: „Jesteśmy przekonani, że wolny świat może 
zwyciężyć – stwierdził w swoim wystąpieniu Thomas C. Reed, specjalny 
doradca prezydenta (...) Zwycięstwo z poczuciem dumy jest [naszym] 
podstawowym celem. 

Pan Reed, który powiedział, że wypowiada się w imieniu prezydenta, 
zaznaczył, że koncepcja «pokonania» jest novum w Waszyngtonie, [oraz] że 
«od czasu, kiedy odszedł John Kennedy, nie mieliśmy odwagi nawet o tym 
marzyć». Stwierdził, że nie ma nic złego w zwycięstwie, jeśli stawką są 
żywotne interesy demokratycznego państwa. 

Przedstawiciele administracji stwierdzali, że «odprężenie poniosło 
porażkę», i podkreślali, że «koncepcja wiąże się nie tylko ze zmianą retoryki». 
Wyjaśniali, że teoria «pokonania» zakłada wypychanie wpływów sowieckich 
z powrotem w granice Związku Sowieckiego poprzez łączne zastosowanie 
[szeregu instrumentów] nacisku: rozbudowy potęgi militarnej wraz ze 
środkami dyplomatycznymi, gospodarczymi i propagandowymi. Urzędnicy 
[administracji] uważają, że taka presja w dłuższej perspektywie zapobiegnie 
konfliktowi zbrojnemu”.

W tekście cytowano doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego Williama 
Clarka: „dzięki aktywnej, ale rozważnej polityce bezpieczeństwa możemy 
pewnego dnia przekonać sowieckie przywództwo, by skupiło swoją uwagę na 
sprawach wewnętrznych. (...) Musimy zmusić naszego głównego przeciwnika 
do poniesienia ciężaru wad własnej gospodarki”.

W artykule przytaczano inne wypowiedzi urzędników administracji, że 
„«pokonanie» nie oznacza obalenia rządu w Moskwie (...) opiera się raczej 
na pragmatycznej kalkulacji, że «rosyjski imperializm musi się skończyć» 
(...) «Pokonanie» oznacza odwrócenie geograficznej ekspansji sowieckich 
wpływów i obecności wojskowej. Znaczy poluzowanie sowieckiego 
panowania nad Europą Wschodnią, Kubą, Wietnamem i Koreą Północną. Jej 
podstawową ambicją jest zniechęcenie Rosjan do ekspansji”.

„Mówi się, że koncepcja «pokonania» legła u podstaw prezydenckiego 
wezwania, by dozbroić Amerykę poprzez zwiększone wydatki wojskowe oraz 
jego niechętnego podejścia do kontroli zbrojeń. Jest powodem utrudniania 
[budowy] syberyjskiego rurociągu i zmniejszenia dostępu Sowietów do 
amerykańskiej technologii. Dąży do zmuszenia Rosjan, by wydali ogromne 
sumy na nowy radar do wykrywania bombowców Stealth, zmniejszając w ten 
sposób fundusze na broń ofensywną”. 



„New York Times” pisał również, że doktryna „pokonania” stała się 
bodźcem i podstawą szeregu konkretnych planów i działań amerykańskiej 
administracji: „W Waszyngtonie na bazie sloganów często wyznacza się 
kierunki polityki. Wątek «pokonania» pojawia się w wytycznych obronnych 
Pentagonu, w pięcioletnim planie strategicznym oraz w analizie strategicznej 
zleconej przez prezydenckiego doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego, 
Williama P. Clarka. Koncepcja «pokonania» pojawiła się w wystąpieniach 
sekretarza obrony Caspara Weinbergera. Godzi się na nią także sekretarz 
stanu George Shultz; ostatnio zaprosił specjalistów od polityki zagranicznej 
na burzę mózgów na temat postępowania z Rosjanami. (...)

W odróżnieniu od większości prezydentów, którzy chętnie ogłaszali swoją 
doktrynę, pan Reagan nie wyartykułował publicznie swoich przekonań na 
temat koncepcji «pokonania». Jednak wiosną w przemówieniu w Eureka 
College w Illinois powiedział, że naszym głównym celem jest sowieckie 
przywództwo zajęte raczej polepszeniem warunków życia własnych 
obywateli niż ekspansją przez militarne podboje. 

Wyżsi urzędnicy mówią, że prezydent jest przekonany, iż w ten sposób 
wyraził kwintesencję swojej koncepcji”.

W artykule informowano również, że „wyznaczenie jako celu osiągnięcia 
przewagi sprowokowało szereg krytyków administracji. Ostrzegają oni, że 
polityka Reagana zagraża żywotnym interesom Sowietów i dlatego zwiększa 
niebezpieczeństwo konfliktu zbrojnego”. Paul Warnke, ekspert w sprawach 
obronności i prominentny członek establishmentu Partii Demokratycznej, 
stwierdził, że administracja Reagana dąży do przewagi nuklearnej. „Chodzi im 
o «broń absolutną», która umożliwi im podyktowanie Sowietom warunków 
kapitulacji”.

Przytaczano też reakcje sowieckie: „Niektórzy przywódcy rosyjscy 
uważają, że pan Reagan będzie urzędował tylko jedną kadencję i trzeba go 
jedynie przeczekać. Inni uważają, że mówi to na poważnie i że trzeba stawić 
mu czoła. Trzecia grupa (...) uważa że konfrontacja z panem Reaganem będzie 
niebezpieczna i że należy szukać z nim porozumienia”.

„New York Times” dodał również własny sceptyczny komentarz: „Jakby 
nie było, Rosjanie pewnie dostosują się do [doktryny] «pokonania», tak jak 
dostosowali się do powstrzymywania i odprężenia”. 

W podsumowaniu jednak jeszcze raz przytoczone zostały opinie 
przedstawicieli administracji: „Koncepcja «pokonania» leży również u podstaw 
polityki pana Reagana względem Polski, domagania się wycofania rosyjskich 
wojsk z Afganistanu (...), oznacza również wykorzystanie sowieckich słabości 
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gospodarczych, które w przekonaniu urzędników administracji zintensyfikują 
się pod koniec dekady, właśnie wtedy, kiedy Ameryka odzyska siłę militarną 
i gospodarczą”.

AMERYKAŃSKI „SALON” O PLANACH REAGANA 
I JEGO ADMINISTRACJI

Oberdorfer nie mógł zatem nie wiedzieć o planach administracji Reagana, 
zwłaszcza że było o nich głośno. Rzecz jednak w tym, że w amerykańskim 
„Salonie” były one wyłącznie przedmiotem lekceważenia i szyderstw 
pomieszanych z czarną propagandą, zapowiadającą katastrofalne 
konsekwencje polityki Reagana.

19 września 1982 roku o nowej strategii w stosunku do ZSRS pisała własna 
gazeta Oberdorfera. W „Washington Post” ukazał się artykuł Roberta G. 
Kaisera Czy odpowiedzią jest ignorancja? Doradca ds. bezpieczeństwa właśnie to 
sprawdza. Lead artykułu głosił: „W Waszyngtonie krąży wstydliwa tajemnica, 
omawiana przy lunchu i między przyjaciółmi, jednak nieprzekazywana reszcie 
kraju, najwyżej szyfrem. Tajemnicą tą jest szeroko odczuwany niepokój, 
że cztery lata administracji Reagana mogą doprowadzić do prawdziwej 
katastrofy – bałaganu w gospodarce, międzynarodowego chaosu, albo jeszcze 
gorzej”.

W artykule znalazła się także wzmianka o znanym nam już wystąpieniu 
Thomasa Reeda na temat nowej strategii wobec ZSRS, który mówił 
o doktrynie mającej na celu „pokonanie” komunizmu. Kaiser komentował: „W 
świetle takiego pojmowania rzeczywistości nie jest niespodzianką, że pomysł 
nałożenia sankcji na naszych sojuszników, by utrudniać im umowę gazową ze 
Związkiem Sowieckim, wyszedł z aparatu Rady Bezpieczeństwa Narodowego 
Williama Clarka. Europejczycy wszystkich politycznych przekonań, od 
brytyjskiej Margaret Thatcher po niemieckiego Willy’ego Brandta, mówią 
nam, że to posunięcie doprowadziło do fiaska, robiąc więcej krzywdy 
zachodniemu sojuszowi niż Rosjanom. Jednak mówi się, iż Clark uważa to za 
dobre posunięcie, które z czasem zyska uznanie”. 

Kaiser nie zapoznał czytelników z nową doktryną USA, tak jak uczynił 
to „New York Times”. Wystąpienie Reeda przedstawił jako jego prywatne 
poglądy, na dodatek w karykaturalnej formie, tak jakby zwyciężenie ZSRS 
miało się dokonać samą tylko dumą i nadzieją. Przeważająca część jego 
artykułu poświęcona była wykpiwaniu niekompetencji administracji Reagana, 
w szczególności doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Williama P. Clarka: 
„zdarzyło mu się być pierwszym doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego od 
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czasu, kiedy wymyślono to stanowisko, który nie ma żadnego doświadczenia 
ani nabytej wcześniej wiedzy w sprawach bezpieczeństwa narodowego. 
Jest kluczowym doradcą Ronalda Reagana w sprawach polityki zagranicznej 
i obronnej, o której obaj wiedzą bardzo niewiele”.

Z tekstu Kaisera dowiadujemy się, że nikt nie zna poglądów Clarka 
na większość spraw z zakresu bezpieczeństwa narodowego z wyjątkiem 
najogólniejszych kwestii. To nie wszystko: „Przyjaciele opisują go jako 
«katolickiego konserwatystę», który wierzy w stare amerykańskie wartości 
i przekonanego antykomunistę. Regularnie chodzi do kościoła, a przyjaciele 
opisują go jako bardzo pobożną osobę. (...) Jakąś dozę poglądów Clarka 
ujawniło jego przemówienie w maju zapowiadane jako opis nowego podejścia 
do spraw światowych. Czyta się je jak tekst z podręcznika do wiedzy 
o społeczeństwie dla uczniów dziesiątej klasy”.

Flekując Clarka, Kaiser przywołuje wzór innych, lepszych „zachodnich 
demokracji” (skąd my to znamy?): „William Clark jest amerykańskim 
fenomenem. Nie ma drugiej zachodniej demokracji, która mogłaby postawić 
człowieka o takich kompetencjach na szczycie aparatu bezpieczeństwa 
i dyplomacji. Ale przecież nie ma również drugiego takiego kraju, który mógłby 
wybrać na prezydenta człowieka o takich kompetencjach jak Ronald Reagan”.

Kaiser dowodzi, że o niekompetencji Clarka decyduje jego prawnicze 
wykształcenie, które ogranicza możliwości w kreowaniu polityki, bo przecież 
„prawnicy potrafią zajmować się jedynie sprawami przyniesionymi im przez 
powodów i oskarżonych. W praktycznych kategoriach dyplomatycznych 
oznacza to zarządzanie kryzysem, a nie strategię o wytyczonym celu”. 

Zdaniem Kaisera, administracja Reagana „jest znacznie lepsza 
w reagowaniu na problemy stawiane przed nią (...) niż w śmiałych 
przedsięwzięciach podejmowanych z własnej inicjatywy”.

Teraz rozumiemy, dlaczego Kaiser nie wspomniał o doktrynie „pokonania” 
opracowanej przez administrację Reagana. Przeczyłoby to bowiem 
głoszonej przez niego tezie, że ekipa prezydenta jest niezdolna do „śmiałych 
przedsięwzięć podejmowanych z własnej inicjatywy”, a tym bardziej 
„strategii o wytyczonym celu”. Kiedy zatem pojawiła się najśmielsza strategia 
XX wieku – pokonania nuklearnego mocarstwa, które w odwecie może zmieść 
całą ludzkość z powierzchni ziemi – Kaiser zaprzeczył jej pojawieniu się. 

Po latach wersję tę będzie podtrzymywał Oberdorfer. Pora więc przyjrzeć 
się temu planowi, którego rzekomo nie było.



PLAN, KTÓREGO (RZEKOMO) NIE BYŁO
Ten plan, na który powoływał się William Clark, to Dyrektywa Decyzyjna 

Bezpieczeństwa Narodowego nr 32 (NSDD 32), podpisana 20 maja 1982 roku 
przez prezydenta Reagana. Czytamy w niej, że: „Polityka bezpieczeństwa 
narodowego Stanów Zjednoczonych będzie podporządkowana następującym 
globalnym celom:

 » zniechęcić do ataku militarnego przez ZSRS i jego sojuszników na USA, 
jego sojuszników i inne ważne kraje uczestniczące w konflikcie; odeprzeć 
taki atak, gdyby zniechęcanie się nie powiodło;

 » wzmocnić wpływy USA na całym świecie poprzez wzmocnienie 
istniejących sojuszy, poprawę relacji z innymi krajami, utworzenie 
wspierających koalicji z krajami przyjaznymi wobec interesów USA, oraz 
przez cały zakres środków dyplomatycznych, politycznych, gospodarczych 
i informacyjnych; 

 » powstrzymać i odwrócić ekspansję sowieckiego panowania i obecności 
wojskowej na całym świecie oraz zwiększyć koszty sowieckiego wsparcia, 
wykorzystywania uzależnionych od siebie rządów, terrorystów i sił 
wywrotowych;

 » zneutralizować wysiłki ZSRS zmierzające do zwiększenia jego wpływów 
w świecie przez prowadzoną przez niego dyplomację, dostawy broni, 
nacisk ekonomiczny, działania polityczne, propagandę i dezinformację; 

 » doprowadzić do ograniczania sowieckich wydatków na zbrojenia, o ile 
możliwe, we współpracy z naszymi sojusznikami, odwodzić Sowietów 
od awanturnictwa i osłabiać sojuszniczy system sowiecki, zmuszając 
ZSRS do ponoszenia ciężaru wad systemu ekonomicznego oraz pobudzać 
długoterminowe tendencje liberalizacyjne i narodowe w Związku 
Sowieckim oraz państwach sojuszniczych;

 » ograniczać sowieckie możliwości militarne przez wzmacnianie militarne 
USA, prowadzenie rzetelnych i sprawdzalnych porozumień w sprawie 
kontroli zbrojeń, przez zapobieganie przepływowi do Związku 
Sowieckiego zasobów i technologii ważnych ze względów militarnych; 
(...)

 » pobudzać i zdecydowanie wspierać pomoc, handel i programy 
inwestycyjne, które promują postęp gospodarczy i rozwój humanitarnych 
systemów społecznych i politycznych w krajach Trzeciego Świata”.

Dyrektywa NSDD 32 była pierwszym z szeregu dokumentów, w których 
kreślono plan pokonania ZSRS, i choć w chwili publikacji pierwszego wydania 



93 

Przenicowany świat Dona Oberdorfera

książki Oberdorfera była ona tajna, to przytoczone wyżej artykuły prasowe 
pokazują, że Amerykanie zostali poinformowani o jej istnieniu i ogólnej 
zawartości natychmiast po jej podpisaniu. Publikacje z następnych miesięcy 
dawały dokładniejszy obraz Planu Zwycięstwa i potwierdzały jego istnienie. 
Równocześnie plan uszczegóławiano i dopracowywano.

Kilka miesięcy później, 2 września 1982 roku, Reagan podpisał szczególnie 
nas interesującą dyrektywę NSDD 54, dotyczącą polityki wobec Europy 
Wschodniej, której drugie zdanie nie pozostawiało wątpliwości co do 
zamiarów USA: „głównym długoterminowym celem Stanów Zjednoczonych 
w Europie Wschodniej jest (...) ułatwienie jej ostatecznej reintegracji ze 
wspólnotą narodów Europy”. 

29 listopada 1982 roku została podpisana dyrektywa NSDD 66, dotycząca 
relacji gospodarczych Wschód-Zachód. Wciągała ona do współpracy 
w realizacji Planu sojuszników USA. Innymi 
słowy, Reagan wciągał cały Zachód w swoją 

politykę przeciw Sowietom. Wszyscy 
sprzymierzeńcy zgodzili się, że będą „układać relacje z ZSRS i Europą 
Wschodnią w oparciu o globalną, wszechstronną politykę zaplanowaną 
tak, by służyła fundamentalnym wspólnym interesom bezpieczeństwa”. 
Zobowiązali się też „nie ustanawiać regulacji handlowych ani podejmować 
kroków, które będą przyczyniać się do przewagi potencjału militarnego 
i strategicznego ZSRS”, ani „nie subsydiować sowieckiej gospodarki”. 
Sojusznicy zgodzili się też, że „nie podpiszą ani nie zatwierdzą podpisania 
przez firmy swoich krajów nowych kontraktów ze Związkiem Sowieckim na 
zakup gazu”, a ich „rozwój relacji gospodarczych i finansowych ze Związkiem 

Czy chęć „przerobienia rakiet 
na latarnie” i „trzymanie 
zboża, by nakarmić Rosjan, 
kiedy się wyzwolą” oznaczają 
brak chęci porozumienia?



Sowieckim i Europą Wschodnią będzie podlegał okresowemu przeglądowi ex 
post”. Główny autor tej dyrektywy, Roger Robinson, powiedział, że „NSDD 66 
była jednoznaczna z tajnym wypowiedzeniem wojny gospodarczej Związkowi 
Sowieckiemu”. 

Ostatnim z kluczowych dokumentów była dyrektywa NSDD 75 
podpisana 17 stycznia 1983 roku. Sprecyzowano w niej, że celem USA jest 
„promowanie, (...) procesów zmian w Związku Sowieckim w kierunku bardziej 
pluralistycznego systemu politycznego i gospodarczego”. Dyrektywę kończyła 
następująca deklaracja: „USA muszą wiarygodnie pokazać, że ich polityka 
nie jest planem otwartej, jałowej konfrontacji z Moskwą, ale rzetelnym 
poszukiwaniem stabilnych i konstruktywnych długofalowych podstaw dla 
relacji amerykańsko-sowieckich”.

William Clark, po odejściu z Rady Bezpieczeństwa Narodowego, jednak 
pozostając jeszcze w administracji jako sekretarz spraw wewnętrznych, 
w prywatnym liście do Reagana napisał: „Jeszcze kilka miesięcy takiej 
stanowczej polityki powinno przywrócić równowagę militarną w Europie 
i bardzo możliwe, że wpłynie to na pojawienie się mniej niebezpiecznego 
przywódcy sowieckiego niż umierający Andropow, a nawet skruszenie Muru 
Berlińskiego pod naciskiem polityki «pokój przez siłę»”.

Clark pisał to w styczniu 1984 roku – czternaście miesięcy później pojawił 
się mniej groźny przywódca sowiecki – Gorbaczow; na skruszenie Muru 
Berlińskiego trzeba było czekać jeszcze ponad pięć lat. List ten jest jednak 
kolejnym potwierdzeniem, jakie cele wyznaczała sobie administracja Reagana. 

Oberdorfer, choćby z relacji prasowych, musiał wiedzieć o istnieniu Planu. 
Prawdą jest, że przygotowując pierwsze wydanie książki, raczej nie mógł 
znać szczegółów tajnych dyrektyw NSDD. Zostały one jednak odtajnione 
w połowie lat 90. Mimo to przygotowując jesienią 1997 roku nowe wydanie 
swojej książki, Oberdorfer konsekwentnie pominął ich istnienie.

PLAN MATERIALIZUJE SIĘ
Zobaczyliśmy zatem Plan, o którego istnieniu Oberdorfer nie wspomina 

ani słowem, opisując zakończenie „zimnej wojny”. Czy Plan był skuteczny? 
Opis zapaści gospodarczej ZSRS w książce Oberdorfera nieuchronnie narzuca 
skojarzenie z dyrektywą NSDD 32: „zmuszono ZSRS do ponoszenia ciężaru 
wad systemu ekonomicznego”, ponieważ odcięto mu wszelkie wsparcie 
Zachodu, które od zarania podtrzymywało go w krytycznych momentach – 
i to okazało się dla systemu komunistycznego mordercze. Skuteczności Planu 
dowodzą same wypowiedzi sowieckich przywódców, cytowane w książce, 
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m.in. Szewardnadzego deklarującego we wrześniu 1989 roku na forum 
ONZ: «naszym fundamentalnym celem jest to, abyśmy nie mieli ani jednego 
żołnierza poza granicami kraju», a miesiąc później oznajmiającego przed 
Radą Najwyższą, że Związek Sowiecki jest gotów «do roku 2000 zlikwidować 
wszystkie zagraniczne bazy i wycofać się w obręb swoich narodowych 
granic»”. (s. 312)

Szewardnadze jest szczery do bólu, gdy w kwietniu 1990 roku na forum 
organizacji partyjnej MSZ mówi: „Niektórzy z naszych kolegów żądają 
«Żadnych kompromisów!» Ich uzasadnień nie należy lekceważyć. Jednak (...) 
istnieje główne pytanie: Jeśli nie będzie traktatu, to czy będzie to z korzyścią 
dla nas czy nie? Jaka będzie korelacja sił za kilka lat, jeśli nie zatrzymamy 
wyścigu zbrojeń, szczególnie w dziedzinie pocisków manewrujących? O ile 
nie uda nam się ustalić jakichś hamulców, jakichś ograniczeń, jak to wszystko 
udźwigniemy, jak przetrzymamy? Co jest naszym prawdziwym interesem?... 
Co może się zdarzyć za 10 lub 30 lat w warunkach narastającej rewolucji 
naukowej i technologicznej oraz naszego obecnego zacofania?”. (s. 407)

Stało się dokładnie to, co przewidywali Reagan i jego doradcy: Clark, Pipes 
czy Reed: złapana w potrzask pomiędzy opcjami nie do zaakceptowania 
– absurdalnym samobójczym atakiem jądrowym na USA a osuwaniem się 
ku gospodarczej przepaści – sowiecka elita władzy nie miała żadnego pola 
manewru.

Przypomnijmy sobie artykuł z „New York Timesa” opisujący w 1982 
roku plan administracji Reagana: „Koncepcja «pokonania» oznacza (...) 
wykorzystanie sowieckich słabości gospodarczych, które w przekonaniu 
urzędników administracji zintensyfikują się pod koniec dekady, właśnie 
wtedy, kiedy Ameryka odzyska siłę militarną i gospodarczą. (...) Miałoby 
to być tak pomyślane, by bez odwoływania się do wojny odnieść zbliżony 
skutek poprzez próbę postawienia Związku Sowieckiego w takim położeniu, 
by jego przywódcy mieli poczucie, że nie mają możliwości żadnych posunięć 
przeciwko USA”. 

I faktycznie nie mieli. Szach i mat.

JAK SIĘ ROBI MATRIX W AMERYCE
W swojej książce Oberdorfer nie wspomina o planie Reagana. Wytyka za 

to Bushowi, że jego posunięcia nie były wystarczająco „śmiałymi krokami, 
które miałyby szybki wpływ na gospodarkę” ZSRS, oraz że „faktycznie 



nie zrobiono nic, aby 
rozmontować wspominany 
wachlarz restrykcji”. 
W podsumowaniu swej 
pracy Oberdorfer wymienia 
cztery przyczyny upadku 
ZSRS: ciężar wyścigu zbrojeń, 
kryzys wiary w ideologię 
komunistyczną, narastającą 
opozycję w krajach satelickich 
i w samym ZSRS, w tym 
tendencje niepodległościowe 
w republikach sowieckich 
oraz – to najciekawszy punkt 
więc warto go przytoczyć 
w całości – „gwałtowny 
rozwój gospodarki globalnej 
i globalnych środków cyfrowej i masowej telekomunikacji, które były coraz 
ważniejsze dla krajów gospodarczo zaawansowanych, a z którego to rozwoju 
Związek Sowiecki i jego wschodnioeuropejscy satelici byli praktycznie 
wykluczeni z powodu swojej autarkicznej polityki” (s. 478).

A gdzie „nacisk skłaniający Moskwę do zmian”? Gdzie „wachlarz 
gospodarczych restrykcji”? Gdzie „wypychanie Związku Sowieckiego 
z Europy”? Gdzie „wojna gospodarcza”? Gdzie te wszystkie utrzymywane 
przez Zachód utrudnienia, tak uciążliwe dla ZSRS, których zniesienie za 
sprawą szczytów na Malcie, w Waszyngtonie i w Helsinkach miało pomóc 
gospodarce ZSRS? Okazuje się, że było to nieistotne, gdyż przyczyną kłopotów 
gospodarczych Sowietów była ich własna polityka. A czy nie było tak, że 
Związek Sowiecki chciał handlować, chciał sprzedawać gaz i ropę, a kupować 
fabryki i technologie, tylko ograniczano mu te możliwości?

Oberdorfer – tak jak przed laty jego redakcyjny kolega Kaiser – ukrywa 
fakt, że administracja Reagana opracowała plan pokonania ZSRS i go 
z powodzeniem zrealizowała. 

KOLEJNA KARYKATURA REAGANA 
W jaki sposób Oberdorfer unika poinformowania czytelników, że podjęto 

plan wojny gospodarczej z ZSRS? Po prostu zaczyna narrację miesiąc po 
tym, jak podpisano ostatnią z dyrektyw – NSDD 75. W jego ujęciu do tego 
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momentu nie dzieje się nic, co miałoby wpływ na przyszłą zmianę relacji 
amerykańsko-sowieckich i upadek ZSRS. Przez pierwsze dwa lata mamy 
„wysoce ideologiczną administrację” pod przywództwem prezydenta, który 
„wydaje się mieć najmniejsze szanse na zbliżenie ze Związkiem Sowieckim”, 
i z powodu którego „konflikt [USA-ZSRS] się pogłębił”. Potem ów prezydent 
wykazuje jednak nagle „zaskakującą chęć do negocjacji z przywódcami 
«Imperium Zła»”. Jak do tego doszło?

Dowiadujemy się, że z powodu śnieżycy, jaka ogarnęła Waszyngton, 
Reaganowie zrezygnowali z wyjazdu do Camp David i zaprosili Shultzów do 
Białego Domu na kolację i „tego sobotniego wieczora na początku 1983 roku 
w następstwie (...) śnieżycy w Waszyngtonie polityka amerykańska wobec 
Związku Sowieckiego zaczęła się zmieniać”.

Otóż podczas kolacji „Reagan powiedział Shultzowi, że był zafascynowany 
relacją z podróży sekretarza stanu [czyli właśnie Shultza] do Chin, gdzie 
ten spotkał się z Deng Xiaopingiem i innymi przywódcami chińskimi (...) 
Prezydent zachęcony przez swoją żonę Nancy zastanawiał się, czy byłoby 
możliwe zorganizowanie jego własnych podróży do Związku Sowieckiego 
i Chin, i jak można by to zrobić. Shultz powiedział, że taka podróż byłaby 
«świetnym pomysłem, jeśli doszłoby do niej w odpowiedni sposób». Wyjaśnił, 
że aby takie wizyty na najwyższym szczeblu były naprawdę sensowne, 
potrzeba stopniowej poprawy stosunków”. 

Reagan miał na to powiedzieć, że trudno o szybkie zmiany, bo blokują go 
jego antykomunistyczni współpracownicy oraz jego własna dotychczasowa 
ostra antykomunistyczna retoryka. „Dla Shultza było jasne – pisze Oberdorfer 
– że prezydent był zainteresowany podjęciem osobistych negocjacji ze 
Związkiem Sowieckim i gotów do posunięć w kierunku poprawy relacji”.

Taką narrację sprzedaje nam Oberdorfer: dotąd Reagan pokrzykiwał i się 
zbroił, a teraz zapragnął splendoru spotkań na szczycie z przywódcami 
mocarstw. Żona go zachęca, jednak on nie wie, jak się zabrać do sprawy; na 
szczęście jest w pobliżu Shultz i może go poprowadzić za rączkę. Zmyślam? 
Ależ nie: „Reagan wiedział, że chce poprawy stosunków z Sowietami, ale nie 
wiedział, jak się do tego zabrać” – pisze Oberdorfer w posłowiu, podkreślając 
opatrznościową wręcz rolę Shultza.

W tym karykaturalnym ujęciu Reagan dokonuje zaskakującego zwrotu 
pod wpływem nastroju, chwilowego impulsu, a może infantylnej zazdrości 
o wizytę Shultza w Chinach. Zwrot jest „zaskakujący”, bo jak zwykle autor 



nie próbuje szukać jego źródeł w przeszłości, w przekonaniach i w programie 
Reagana. A ten przecież od wielu lat powtarzał, że chce rozmów z Sowietami, 
ale z pozycji silniejszego, w myśl zasady „pokój przez siłę”, bo wtedy będą 
oni bardziej skłonni do rzetelnych negocjacji. Sama książka Oberdorfera 
mimowolnie pokazuje znakomite rezultaty tej polityki: relacje USA-ZSRS 
poprawiają się w miarę, jak Sowieci słabną, a Ameryka potężnieje. My jednak 

mamy być tym zaskoczeni, bo przecież Oberdorfer nie przypomni nam np. 
następujących cytatów: „Możemy doprowadzić do przerobienia rakiet na 
latarnie dzięki temu, że będziemy tak silni, iż przeciwnik nie będzie miał 
wyboru. (...) Jeśli naprawdę jesteśmy przekonani, że nasz sposób życia 
jest najlepszy, to czy Rosjanie nie byliby bardziej skłonni uznać ten fakt 
i zmodyfikować swoje stanowisko, jeśli pozwolilibyśmy wykoleić się ich 
gospodarce tak, by kontrast był oczywisty?” (Reagan, 1963).

„Przestańmy robić z nimi interesy. Pozwólmy, żeby ich system się zawalił, ale 
w międzyczasie sami kupujmy zboże od naszych farmerów i trzymajmy je pod 
ręką, by nakarmić Rosjan, kiedy wreszcie odzyskają wolność”. (Reagan, 1975) 

Czy chęć „przerobienia rakiet na latarnie” i „trzymanie zboża, by nakarmić 
Rosjan, kiedy się wyzwolą” oznaczają brak chęci porozumienia?

Oberdorfer ma rację, pisząc, że po początkowym okresie twardej retoryki, 
Reagan zmienił język i z zaangażowaniem przystąpił do negocjacji, ocieplając 
stosunki z ZSRS aż do przyjaźni z Gorbaczowem włącznie. Zwróćmy jednak 
uwagę, że nie odstąpił od swoich przekonań, podczas gdy Gorbaczow 
(niezależnie od swoich politycznych meandrów) demontował komunizm, 
liberalizując go coraz bardziej. Przede wszystkim jednak Reagan, niezależnie 
od ocieplenia stosunków USA-ZSRS, ani na jotę nie zmniejszył nacisku 
gospodarczego na ZSRS. Jeszcze 20 listopada 1988 roku, a więc dwa miesiące 
przed końcem urzędowania, podpisał dyrektywę NSDD 320: „Pomimo 
polepszenia relacji amerykańsko-sowieckich i programu wewnętrznych 
reform wprowadzonych przez prezydenta Gorbaczowa, zagrożenie wojskowe, 

Oberdorfer, podobnie jak wielu przedstawicieli 
amerykańskiego „Salonu”, trwa – wbrew 
faktom – przy swojej wizji wydarzeń 
z przeszłości.



99 

Przenicowany świat Dona Oberdorfera

jakie dla USA stwarza ZSRS, 
pozostało niezmienione. Dlatego 
polityką Stanów Zjednoczonych 
nadal pozostaje ograniczenie 
transferu technologii strategicznych 
do Związku Sowieckiego i jego 
sojuszników”. 

Jak widać, Reagan, choć 
wraz z Gorbaczowem topił 
lody „zimnej wojny”, to jednak 
polecał kontynuowanie wojny 
gospodarczej. Cytowane często 
przez niego porzekadło Teodora 
Roosevelta radziło: „przemawiaj 
łagodnie i noś przy sobie tęgą 
pałkę, a zajdziesz daleko”. Mimo 
uśmiechów i łagodnej mowy, 
Reagan tę pałkę nie tylko nosił, ale 
cały czas tłukł nią Sowietów. 

POLITYKA SAMOBÓJCÓW CZYLI OPCJA 
„NADZIEWANEJ GĘSI”

Oberdorfer, podobnie jak wielu przedstawicieli amerykańskiego „Salonu”, 
trwa – wbrew faktom – przy swojej wizji wydarzeń z przeszłości. Opierała 
się ona na iluzjach, że współpraca gospodarcza skłoni ZSRS do złagodzenia 
swojego agresywnego charakteru. Nie dopuszczała przy tym możliwości, że ta 
współpraca wcale nie zmniejszy agresywności władców Kremla, tylko zwiększy 
ich pewność siebie i dostarczy im środki do zrealizowania ideologicznego celu, 
jakim było rozciągnięcie swojej władzy na „cały ludzki ród”. 

Zrabowane na opanowanych przez bolszewików terenach złoto 
i kosztowności umożliwiły zakup broni mundurów, sprzętu wojskowego, 
medycznego i setek lokomotyw z całym taborem kolejowym. Szwedzka 
mennica królewska pracowała pełną parą, przetapiając dziesiątki ton złota 
w sztabach i monetach carskiej Rosji, by złote sztaby z jej znakiem można 
było spieniężyć w krajach Zachodu bez oskarżenia o paserstwo. Taki był 
początek współpracy komunistów z zarabiającymi na niej krociowe pieniądze 



kapitalistami. Pierwsze kontrakty pozwoliły wygrać bolszewikom wojnę 
domową i prowadzić, na szczęście przegraną, przez Sowiety wojnę z Polską. 

W latach trzydziestych amerykańskie firmy budowały w ZSRS wielkie 
fabryki traktorów i ciężarówek, w których produkowano także, a może przede 
wszystkim czołgi. Ta baza przemysłowa oraz gigantyczne amerykańskie 
dostawy wojenne pozwoliły Sowietom przetrwać i wygrać II wojnę 
światową, dzięki której wzbogacili się oni o łup w postaci niemieckich fabryk, 
wywożonych w całości do ZSRS.

„Zimna wojna” nie od razu i tylko na krótko przerwała proceder budowy 
sowieckiej bazy przemysłowej przez zachodnich kapitalistów. Do walki 
z Amerykanami północnowietnamskie wojsko jeździło i przewoziło sprzęt 
ciężarówkami z silnikami typu Ford wyprodukowanymi w fabrykach 
zbudowanych przez Amerykanów, a kupione w USA unikalne maszyny 
wytwarzały precyzyjne łożyska niezbędne w systemach naprowadzania rakiet 
balistycznych wymierzonych w USA. 

Zachód zawierał dziesiątki, setki, tysiące kontraktów, dzięki którym 
budował sobie wroga czyhającego na jego wolność i dobrobyt. Wroga, który 
bez tego wsparcia nie mógł funkcjonować, bo musiał nawet dokupować 
zboże, którego uprawa nie wymagała przecież zaawansowanych technologii. 
Odcięcie tej pomocy rozpoczęło proces obumierania kolosa i zmusiło władców 
Kremla do zmian.

Nieuznawanie tego faktu, wiara, że Związek Sowiecki pokonał się 
sam, oznacza samobójczą naukę na przyszłość. Kryje się za nią fałszywe 
przekonanie, że popychanego potężnym wewnętrznym ideologicznym 
nakazem agresora można powstrzymać współpracą handlową, według 
recepty historyk Barbary Tuchman, która proponowała ugłaskiwać Sowietów 
opcją „nadziewanej gęsi”, w myśl której Zachód powinien był przypochlebić 
się Związkowi Sowieckiemu, dostarczając mu zboże i dobra konsumpcyjne. 
Ta opcja „nadziewanej gęsi” trwała dziesiątki lat i przez te dziesiątki lat ZSRS 
zagrażał najpierw sąsiadom, a potem całemu światu.

UWIĘZIENI W MATRIKSIE
Książka Oberdorfera podtrzymuje fałszywą tezę, że ZSRS upadł sam 

z siebie, a jego zapaść gospodarcza w żadnej mierze nie była skutkiem 
polityki Reagana. Prezydent USA co najwyżej wypowiadał antykomunistyczne 
frazesy, często prorocze (jak przyznaje sam Oberdorfer), ale nie miał 
żadnego programu, bo on i jego administracja byli zwyczajnie do tego 
niezdolni. Sam Reagan po prostu „nie wiedział, jak się do tego zabrać”, 
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ale poprowadzony za rękę przez Shultza, napotkawszy wychodzącego mu 
naprzeciw Gorbaczowa, przystąpił z zapałem do negocjacji i to pozostaje jego 
największą zasługą. Szczególnym zbiegiem okoliczności gospodarcza zapaść 
i społeczne procesy uruchomione przez Gorbaczowa doprowadzają akurat 
wtedy do rozpadu systemu satelitów i samego ZSRS. Nie było żadnego planu, 
nie było wojny gospodarczej. Kierowany intuicją Reagan czynił śmiałe kroki, 
które niezupełnie rozumiał. Tak można streścić przesłanie książki Oberdorfera.

Autor stosuje w praktyce niepisaną zasadę lewicy: „lewica może się 
czasami mylić, ale prawica nigdy nie ma racji”. Skoro tak, to prawicowy 
Reagan nie może mieć racji. Zasadę tę stosuje również w drugą stronę. Skoro 
racji nie mieli twardogłowi komunistyczni puczyści Janajewa, to znaczy, że 
byli prawicowcami. 

Każdy autor ma oczywiście święte prawo do własnych poglądów, jeśli 
jednak chce uchodzić za rzetelnego dziennikarza i historyka, to pisząc, musi 
pozostawać w zgodzie z prawdą. Tymczasem Oberdorfer w swojej książce 
pokazuje, że dla obrony forsowanych tez jest gotów usuwać z historii 
najważniejsze fakty, odwracać pojęcia biegunami na opak i zaprzeczać 
samemu sobie w podstawowych kwestiach. 

Niestety, Oberdorfer nie jest odosobniony. W wielu innych dziełach 
„renomowanych” autorów amerykańskich znajdziemy te same przemilczenia 
i tę samą „metodę badawczą”. Znajdziemy w nich zazwyczaj wiele 
domorosłego psychologizowania na temat Reagana. W najżyczliwszym opisie 
widzimy zaś prostodusznego, żyjącego mitami i sloganami, nieogarniającego 
w pełni swoich obowiązków prezydenta, któremu – właściwie nie wiadomo, 
dlaczego akurat na jego wachcie – trafił się upadek ZSRS. Niedouczony 
prezydent i niekompetentna administracja nie mieli żadnego planu, więc 
to, co się wydarzyło, musiało być przypadkiem. Można miłosiernie dać mu 
pewien skromny udział w zasługach, ale żadną miarą nie należy brać z niego 
wzoru. Taka jest polityczna nauka i wytyczna postępowania na przyszłość, 
wynikająca z książki Oberdorfera i podobnych do niej prac. 

W wirtualnej rzeczywistości tego matriksu, czyli systemie 
zorganizowanego kłamstwa, największe zwycięstwo Ameryki przestaje być 
wzorem i inspiracją, bo nie istnieje; przeciwnie – wzorce, postawa i recepty 
polityczne Reagana stają się odpychające. Zamkniętym w owym matriksie 
Amerykanom nie pozostaje nic innego, jak wierzyć w skuteczność recept, 
które doprowadziły USA do opłakanego stanu i imposybilizmu z czasu 
Jimmy’ego Cartera, a w konsekwencji zapewne przyjmować inne, kolejne 
recepty ideologów, którzy zwykle skrycie lub jawnie nienawidzą „dobrej starej 



Ameryki”, którą uosabiał Reagan. Dla tych Amerykanów pozorne prawdy, 
czyli prawdziwe kłamstwa, stają się podstawą myślenia. A ponieważ, jak uczy 
logika, z fałszu nie może wynikać prawda, ich wybory polityczne mogą być 
destrukcyjne dla Ameryki, a groźne dla reszty świata. █

Ronald Reagan
Moja wizja Ameryki
http://www.xlm.pl/moja-wizja-ameryki

JEŚLI INTERESUJE CIĘ TEN TEMAT, SPRAWDŹ:



„Ze światem coś jest nie tak”
Autor Autorski

Tkwimy w środku matriksu. I choć w każdej 
chwili możemy go opuścić, wolimy ciepło 
i spokój hermetycznej bańki.

Gdybyśmy oglądali jedną telewizję, a w niej wyłącz-
nie seriale oraz – od czasu do czasu – jakiś program 
informacyjny, gdybyśmy wertowali jedną, niezbyt wia-
rygodną gazetę oraz jeden kolorowy tygodnik, gdyby-
śmy czytali jedynie książki z pierwszej dziesiątki be-
stsellerów Empiku, gdybyśmy się spotykali tylko ze 
znajomymi podzielającymi nasze poglądy, gdybyśmy 
spędzali więcej czasu na Facebooku niż na świeżym 
powietrzu, moglibyśmy odnieść wrażenie, że żyjemy 
w matriksie. Że odgradzamy się od rzeczywistości, preferując 
sztuczny świat otoczony szczelną powłoką, ze stałym klima‑
tem, stałą temperaturą, plastikowymi uczuciami i  poczuciem 
niczym niezmąconej błogości.

MAREK MAGIEROWSKI





Gdyby tylko... ale zaraz, zaraz... Czy przypadkiem nie oglądamy jednej 
telewizji, a w niej swoich ulubionych seriali z ulubionymi bohaterami? Czyż 
nie kartkujemy codziennie tej samej gazety, nie kupujemy co poniedziałek 
tego samego tygodnika, nie czytamy grafomańskich książek z listy przebojów 
największej sieci księgarni? Czy nie rozmawiamy wyłącznie z tymi 
przyjaciółmi, z którymi na pewno nie pokłócimy się o Smoleńsk, o Tuska, 
o Palikota, o in vitro i o małżeństwa homoseksualistów? Czy nie zajmujemy się 
przez pół dnia klikaniem na „lajki” i akceptowaniem kolejnych „friendsów”, 
nie zamieniając z nimi ani słowa?

Co tak naprawdę dociera do nas ze świata zewnętrznego, co nie byłoby 
kłamliwym sloganem, sprzedawanym co pięć minut na żółtym pasku 
telewizyjnego ekranu, czy pełnym manipulacji i zwykłych bredni tekstem na 
pierwszej stronie poczytnego dziennika?

Matrix wydawał się dotąd funkcjonować jako rzeczywistość równoległa, 
narzucona przez ciemne siły, obca i nachalna. Słabe jednostki poddawały 
się jej ochoczo, najczęściej nieświadomie, z czasem nawracając się na nową 
religię. Jednak im bardziej intruzywny stawał się matrix, tym większa 
rodziła się potrzeba buntu. Społeczeństwa mające za sobą doświadczenie 
życia w systemach totalitarnych sprzeciwiały mu się instynktownie, gdyż 
był sprzeczny nie tylko z ludzką naturą, lecz także z wyznawanymi przez 
większość wartościami moralnymi.

Dziś żyjemy – teoretycznie – w społeczeństwach wolnych i otwartych. 
Demokracja święci triumfy w kolejnych regionach świata – w krajach 
Maghrebu, w Iraku, kiełkuje nawet w Birmie. Mamy natychmiastowy i niemal 
nieograniczony dostęp do informacji, do skrajnych opinii i do najrozmaitszych 
punktów widzenia. Jesteśmy bogatsi, lepiej wykształceni, bardziej mobilni, 
odważniejsi. Wydawałoby się, że w takich okolicznościach ludzkość powinna 
być na matrix uodporniona. Tymczasem jesteśmy świadkami odwrotnego 
procesu – tkwimy w matriksie, który zbudowaliśmy sami, dobrowolnie, bez 
konieczności uginania karku przed wszechwładnym, okrutnym nadzorcą, 
bez konieczności akceptowania zasad nowej wiary. Tkwimy w środku, mimo 
iż furtka, przez którą możemy wyjść na zewnątrz, cały czas widnieje przed 
naszymi oczami i w każdej chwili możemy ją otworzyć.

W przeciwieństwie do protagonistów słynnej trylogii braci Wachowskich, 
ludzie czują się dobrze w swoich wygodnych, ciepłych bańkach, postrzegając 
zewnętrzną rzeczywistość jako pełną niebezpieczeństw dżunglę, w której 
nie obowiązują żadne reguły i w której na ich życie czyhają drapieżcy. 
Nawet najbliższe otoczenie: krewni, sąsiedzi, przyjaciele, nie są już dla nich 
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stuprocentowo „pewni”. Paradoksalnie, zagrożenie przychodzi dzisiaj nie ze 
strony matriksu, lecz... spoza niego.

Socjologowie spłodzili już setki tomów dzieł poświęconych wyobcowaniu 
i osłabieniu więzi społecznych, które leżą u podstaw tego zjawiska. 
„Wyobcowanie miałoby być pochodną i negatywnym rezultatem współczesnej 
kondycji człowieka, ceną, jaką ludzie płacą za dobrodziejstwo efektywnie 

działających i samoregulujących się rynków, sprawnie pracującego aparatu 
państwa oraz poszerzających się w nieskończoność wolności obywatelskich” 
– pisze Harry F. Dahms z Uniwersytetu Tennessee w swojej pracy The Matrix 
Trilogy as Critical Theory of Alienation: Communicating a Message of Radical 
Transformation („Trylogia Matriksu jako krytyczna teoria alienacji: przekaz 
radykalnej transformacji”), w której zanalizował socjologiczne aspekty 
słynnego cyklu filmów. „Używając języka Matriksu – ciągnie Dahms – 
możemy stwierdzić, iż nowoczesna socjologia zaczęła się na początku XIX 
wieku od badania wszechobecnego przekonania, iż «ze światem coś jest nie 
tak» – jak zauważył Morpheus”.

Dwieście lat później znów okazuje się, że ze światem „coś jest nie tak”. 
Żyjąc w wygodnym matriksie, nieustannie narzekamy na niedogodności, 
które uparcie nam przeszkadzają. Gromadzimy dobra, upajamy się luksusami, 
ale towarzyszy nam poczucie winy, że nie przyłączamy się do zbożnej akcji 
zbawiania planety i naprawiania krzywd, które stały się udziałem innych –
uciemiężonych, dyskryminowanych, prześladowanych za poglądy, kolor skóry 
czy – to najnowsza moda – orientację seksualną. Jednak nadal trzymamy się 
zasady: „Nie wychodzić z bańki”. Zapewne dlatego najgorliwszymi obrońcami 
praw gejów i lesbijek są ci, którzy żadnego geja i lesbijki nigdy nie widzieli 

Zagłębiamy się po szyję w cyberprzestrzeń, 
oczekując nieskrępowanej wolności i jak 
największej liczby „lajków”. Tymczasem 
zamykamy się w kolejnej klatce, która izoluje 
nas od prawdziwego życia.



na oczy. Łatwiej jest wtedy zaangażować się w ową „szczytną akcję”, bo 
niezgodne z naszymi wyobrażeniami fakty, obrazy czy statystyki po prostu do 
nas nie docierają i nie zakłócają percepcji rzeczywistości. 

Podobnie jest w przypadku ludzi żarliwie wspierających Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy. Na początku stycznia każdego roku wystawiają dłoń 
przez niewielki lufcik w swojej bezpiecznej bańce i wrzucają banknot lub dwa 
do puszki z serduszkiem. Westchnienie ulgi, poczucie spełnienia, zasłużony 
odpoczynek. Wystawienie ręki raz w roku jest bezpieczne. Wystawianie 
jej codziennie – mogłoby być ryzykowne. A wyjście z bańki po to, by 
zaangażować się głębiej w jakąkolwiek misję o charakterze charytatywnym 
– pomoc w hospicjum, udział w obozie dla niepełnosprawnych, opiekę nad 
ludźmi starszymi – w ogóle nie wchodzi w grę. Bo oznaczałoby konieczność 
opuszczenia gniazda.

„Z tym światem coś jest nie tak”. Tak, chcemy go naprawić, zamartwiamy 
się globalnym ociepleniem i losem następnych pokoleń, niedoskonałościami 
kapitalizmu, chciwością bankierów, niedolą wietnamskich biedaków, 
pracujących za dolara dziennie w fabrykach produkujących modne ciuchy. 
Jak jednak przystąpić do owej naprawy, skoro boimy się jak ognia tego, co 
znajduje się poza „zewnętrzną powłoką”?

W Avatarze Jamesa Camerona główny bohater jest upośledzonym 
fizycznie żołnierzem piechoty morskiej, wysłanym z misją na odległą 
planetę. Także on wkracza do nieswojego świata – pół-Matriksu, w którym 
toczy żywot równoległy: jest niejako „duszą” wyhodowanego sztucznie 
przedstawiciela tubylczego plemienia. Jake Sully staje się łącznikiem między 
światem zdegenerowanym, pozbawionym resztek moralnych odruchów, 
zabiegającym jedynie o władzę i dobra materialne (w tym wypadku rzadki 
i drogi surowiec występujący na Pandorze) a dziewiczym światem urokliwej 
planety, społecznością, która zachowała swoje pradawne obyczaje i hierarchię, 
kultywuje tradycje i jest pod każdym względem „czystsza” i lepsza od 
społeczności Ziemian. 

Jake Sully jest naszym odkupicielem. Wchodzi w skórę jednego 
z przedstawicieli owego „czystego” plemienia, przeżywa nawrócenie, w końcu 
opiera się dawnym przełożonym, broniąc pierwotnej cywilizacji przed nagą 
siłą i brutalnością najeźdźców.

Czy musimy go naśladować? Czy musimy analizować wszystkie 
fabularne warstwy filmu, odniesienia, aluzje? Nie. Wystarczy, że obejrzymy 
film w naszej bańce, stwierdzimy publicznie, że to „trafna alegoria 
amerykańskiego imperializmu, a w szczególności wojny w Iraku”, i będziemy 
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mogli dalej żyć własnym życiem, przekonani, iż właśnie uczyniliśmy Dobro, 
oglądając wysokobudżetowy, hollywoodzki film z tzw. przesłaniem, które 
w mig zrozumieliśmy i które przekażemy dalej.

Możemy się naszymi spostrzeżeniami podzielić w internecie, co robimy 
zazwyczaj z wielką ochotą i pewną dozą ekshibicjonizmu. Opinie aprobowane 
przez matrix podpisujemy własnym nazwiskiem, nieco mniej ortodoksyjne 
– pseudonimem. Zagłębiamy się po szyję w cyberprzestrzeń, oczekując 
nieskrępowanej wolności i jak największej liczby „lajków”. Tymczasem 
zamykamy się w kolejnej klatce, która izoluje nas od prawdziwego życia. 
Z kilku badań i sondaży przeprowadzonych w ostatnich latach w USA wynika, 
iż w amerykańskim społeczeństwie wyobcowanie nasila się mniej więcej od 
połowy lat 80. ubiegłego wieku. 

Socjologowie Miller McPherson, Lynn Smith-Lovin i Matthew Brashears, 
którzy dogłębnie analizują tę tendencję, utrzymują, że rozwój telefonii 
komórkowej i internetu wręcz stymuluje postępujący rozkład tkanki 
społecznej. Ich zdaniem portale społecznościowe z łatwością wygrywają 
ze spotkaniami sąsiedzkimi, kółkami samopomocy, lokalnymi klubami 
dyskusyjnymi czy bibliotekami. Jednak geograficzny zasięg internetu sprawia, 
że zachwiane zostają proporcje między prawdziwym otoczeniem, istniejącym 
za drzwiami naszego mieszkania czy za płotem ogrodu, a otoczeniem 
wirtualnym, które imponuje rozpiętością, choć jest tak bardzo puste. 
Oddziałuje wyłącznie na zmysł wzroku, rozprasza i nie daje innym zmysłom 
nawet jednej setnej tej przyjemności, którą może dać spacer po alejkach 
najbliższego parku. McPherson, Smith-Lovin i Brashears zwracają uwagę na 
tę geograficzną „autoamputację” – ludzie z pełną świadomością poprzecinali 
nici, które łączyły ich z najbliższym sąsiedztwem, częstokroć dużo bardziej 
inspirującym niż internetowe sieci społecznościowe, z coraz to nowymi 
zachętami, możliwościami i atrakcjami.

Uzależnienie od matriksu – także w wersji wirtualnej – wpływa na nasze 
decyzje polityczne, biznesowe, kulturowe. Trendy przychodzą falami i trudno 
im się oprzeć. Jeśli jakaś telewizja, gazeta lub tygodnik choćby w minimalnym 
stopniu wypełniają naszą potrzebę naprawiania świata, „z którym coś jest nie 
tak”, zaczynamy odczuwać skłonność do identyfikowania się właśnie z tymi 
mediami, które – w powszechnym mniemaniu – „szerzą dobro”. A wówczas 
gładko poddajemy się indoktrynacji także w tych dziedzinach, które 
z naprawianiem świata mają niewiele wspólnego.



Po jakimś czasie przychodzi odrętwienie, umysł zaczyna reagować na coraz 
bardziej banalne bodźce. W naszej ciepłej bańce czujemy się coraz lepiej. 
Tym lepiej, iż miliony innych ludzi zachowują się tak samo, niczym żaby 
poddawane elektrycznym impulsom. Odczuwamy z nimi więź i solidarność. 
Dzięki temu możemy szybko zdusić w sobie jakiekolwiek oznaki zwątpienia 
i ochotę do wychodzenia na zewnątrz. Po co, jeżeli nikt się na to nie decyduje?

W matriksie wszyscy pokornie przyjmują role, które są im nieodwołalnie 
narzucane. Niewyobrażają sobie, by sami mogli je zmienić, bo nie widzą 
w tym żadnych korzyści, a jednocześnie pragną, by wszyscy wokół 
pozostali przy swoich rolach. Byliby zagubieni, gdyby nagle książę okazał 
się żebrakiem, znany aktor – draniem, a hulaka – abstynentem. Ludzi, 
którzy odrzucają swoje role, system szybko wypluwa, jako nieuczciwych 
i... nieautentycznych.

W innym znakomitym filmie – Truman Show Petera Weira – bohater 
jest przez widzów darzony sympatią i miłością, lecz w pewnym momencie 
ryzykuje, gdyż zaczyna walczyć z kłamstwem. Obserwatorzy nie potrafią 
zrozumieć, dlaczego złamał zasady, dlaczego zrezygnował ze swojej roli i stara 
się opuścić świat, w którym przecież powinno mu być tak dobrze. Ostatecznie 
telewidzowie zaczynają mu kibicować, ale nie dlatego, że uznali jego racje 
i dążenia, lecz dlatego, iż zmieniły się bieguny Zła. Widzowie – w przypadku 
Truman Show stanowiący masę zarządzającą matriksem – narzucili po prostu 
inną rolę Christofowi, demiurgowi w szatach telewizyjnego reżysera. Rolę 
Złego. Albowiem poczuli się przez niego oszukani.

Zmiana ról jest więc możliwa tylko w jednym wypadku: gdy ludzie 
utopieni w matriksie chcą zachować swój błogostan i poczucie, iż 
czynią Dobro.

W szczególnie bezlitosny sposób wykorzystują tę zasadę media, 
narzucając role politykom. Ten jest pragmatykiem, tamten furiatem. Ten 
wykazuje odpowiedzialność, tamten może nas doprowadzić na skraj 
katastrofy. Rzeczywiste cechy, zdolności, poglądy, ambicje, a nawet biografia 
są przez telewizje i gazety bez ustanku kształtowane tak, by pasowały do 
przeznaczonej dla danego polityka roli. W przypadku Trumana Burbanka 
ten eksperyment przeprowadzano na żywym organizmie – Christof i jego 
współpracownicy podejmowali wszystkie decyzje dotyczące życia swojego 
„podopiecznego”, od dnia jego urodzin: co będzie czytał, z kim będzie się 
spotykał, w kim się zakocha. Dzisiaj media mają de facto podobną władzę. 
Wprawdzie nie decydują, z kim się spotka i co powie polityk, ale decydują 
o tym, jaki przekaz trafi ostatecznie do czytelników i widzów. Decydują zatem 
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o obrazie, który powstaje w umysłach odbiorców – obrazie pasującym, rzecz 
jasna, do wcześniej ustalonej roli.

W ostatniej scenie Truman Show, gdy bohater opowieści otwiera drzwi 
i przechodzi ze świata wirtualnego do realnego, wierni fani programu, 
oglądający go od lat, sięgają po telewizyjne piloty i zaczynają zmieniać 
kanały, by znaleźć kolejny spektakl typu reality. Taki, który umocni ich 
w przekonaniu, iż życie w matriksie może być znośne, a nawet przyjemne. 
I że z rzeczywistym światem ciągle „coś jest nie tak”. █



Halo, halo, jesteśmy w realu...
Autor Autorski



Każdego dnia mieszkańcy Wielkiej Bry-
tanii wyrzucają do śmietników 1 milion 
300 tysięcy nieotwartych jogurtów, 440 
tysięcy porcji gotowych posiłków i 5500 
nietkniętych, całych kurczaków. War-
tość artykułów spożywczych, kupionych 
przez angielskie rodziny i wyrzuconych 
z powodu przekroczenia terminu ważno-
ści, przekracza rocznie miliard funtów 
szterlingów. 

Mało jest wiadomości, które mnie zaskakują, 
ale niedawno znalazłam informację, która mnie 
zaszokowała. Jej bohaterką jest Louise Egan Brunstad, 
16-letnia uczennica prestiżowej szkoły episkopalnej 
Świętych Młodzianków w Atlancie. Roczne czesne w tej 
elitarnej szkole wynosi 16 tysięcy dolarów, co oznacza, że 
pannica jest dobrze sytuowana. Jej ojciec William to ceniony 
prawnik, który zarabia nieźle na rynku nieruchomości. 

AMANDA PRESCOTT

HALO, HALO, 
JESTEŚMY 
W REALU...



Ostatnio musiał zarobić jeszcze więcej, żeby opłacić drogiego adwokata 
w procesie karnym swojej córki. Jego 16-letnia latorośl oskarżona została 
bowiem o zabójstwo 30-letniej Nancy Salado Mayo, matki trojga dzieci. 

U źródeł zabójstwa – jak argumentowała linia obrony – była rozpacz. 
Otóż Louise Egan, która stwierdziła, że jest lesbijką, poczuła się zrozpaczona 
tym, że jej koleżanka z klasy odmówiła uprawiania z nią seksu. Koleżanka 
nie czuła po prostu pociągu do osób tej samej płci i nie miała najmniejszej 
ochoty na współżycie. Tak upokorzona nastolatka postanowiła zakończyć 
swe życie. Jako narzędzie samobójstwa wybrała nowoczesny mercedes 
z garażu ojca. Wyjechała na drogę w kierunku na Roswell i zaczęła wysyłać do 
koleżanek z klasy SMS-y, że właśnie zaczyna odliczanie czasu dzielącego ją od 
śmiertelnego zderzenia: 9, 8, 7, 6, 5... 

Gdy doszła do zera, rozpędzony mercedes uderzył z całej siły, ale nie 
w ścianę czy drzewo, lecz w nadjeżdżające z przeciwnej strony stare daewoo. 
Kierująca koreańskim autem Nancy Salado-Mayo, córka meksykańskich 
imigrantów, zginęła na miejscu. Jej 6-letnia córka Lesly odniosła ciężkie 
obrażenia, w tym trwałe uszkodzenie oka. Nancy zostawiła męża 
i trójkę dzieci. 

Louise Egan Brunstad wyszła z wypadku bez szwanku. Zazwyczaj gdy 
ludzie podejmują próby samobójcze, szukają metod szybkich i bezbolesnych, 
ale unikają przy tym działania na szkodę drugich osób. Starają się nie 
niszczyć czyjegoś mienia i nie zagrażać czyjemuś życiu. Uczennica z Atlanty 
użyła jednak samochodu swego ojca, by staranować auto z innymi ludźmi. 
Mizerne daewoo zostało dosłownie sprasowane przez wypasionego 
mercedesa pędzącego z olbrzymią prędkością. Nancy nie miała szans. To nie 
wszystko – niedoszła samobójczyni w momencie zderzenia miała zapięty 
pas bezpieczeństwa, a więc urządzenie, którego najważniejszą funkcją jest 
ratowanie życia w tego typu sytuacjach. 

Czyn dziewczyny motywowany był rozpaczą. Z powodu tej rozpaczy troje 
małych dzieci zostało bez matki, a mąż stracił kochającą żonę. Zastanówmy 
się jednak, co było powodem tak wielkiej rozpaczy, że doprowadziło Louise 
Egan na ławę oskarżonych? Otóż wystarczyło, że jedna koleżanka nie chciała 
spełnić jej zachcianki, a już pojawił się uraz.

Co to mówi o jej wychowaniu? Co to mówi o nas? Ilu takich nastolatków 
żyje dookoła? Ile jest takich dzieciaków, wokół których kręcić się musi cały 
świat? Które nie są w stanie znieść, że ktoś odmawia natychmiastowego 
spełniania ich pragnień? 
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Louise Egan Brunstad skazana została na trzy lata więzienia. Miała 
szczęście, że jest biała, a jej rodzinę stać na dobrego adwokata. Gdyby była 
biedna i czarnoskóra, nie mogłaby liczyć w Atlancie na mniej niż kilkanaście 
lat za kratami. Znając więzienia w stanie Georgia, jednego można być jednak 
pewnym: lesbijskich wrażeń jej tam na pewno nie zabraknie. 

* * *
Podczas wielkiego demolowania Londynu w sierpniu zeszłego roku 

największym powodzeniem wśród plądrujących cieszyły się sklepy 
ze sportowymi butami i gadżetami elektronicznymi. To nie były ataki 
wygłodniałych mas, rabujących mąkę, cukier i olej. Trudno zresztą wyobrazić 
sobie bunty głodowe na wyspach brytyjskich. Według raportu Waste 
Resources Action Programme, każdego dnia mieszkańcy Wielkiej Brytanii 
wyrzucają do śmietników 1 milion 300 tysięcy nieotwartych jogurtów, 440 
tysięcy porcji gotowych posiłków i 5500 nietkniętych, całych kurczaków. 
Wartość artykułów spożywczych, kupionych przez angielskie rodziny 
i wyrzuconych z powodu przekroczenia terminu ważności, przekracza rocznie 
miliard funtów szterlingów. 

Rabujący nie byli niedomytymi żebrakami odzianymi w podarte łachmany. 
To była młodzież ubrana w markową odzież, używająca drogich perfum 
i przebierająca w ofercie grabionych sklepów niczym wybredni klienci. 
Nie zachowywali się zresztą jak złodzieje. Po wybiciu szyb i wtargnięciu 
do środka, nie rabowali w pośpiechu tego, co wpadło im pod rękę. Długo 
wybierali towary i przymierzali ubrania, nie przejmując się wyjącymi 
syrenami i monitorującymi ich kamerami. Sami zresztą filmowali się 
telefonami komórkowymi, podnosząc w górę łupy w geście triumfu. 

Na nagraniach widać wyraźnie, że najbardziej cenioną zdobyczą były 
modne markowe buty sportowe. Dla posiadania takiego skarbu można nawet 
zabić. Pięć osób zmasakrowano w Londynie na śmierć, gdy zaprotestowały 
przeciwko grabieżom. Zatłuczono ich kijami i skopano. To był pierwszy test 
bojowy zdobycznych butów. Tego fetyszu, który wyznacza szczyt ambicji 
i prestiżu. Cała twoja wartość zależy bowiem od butów, w których chodzisz. 

* * *
W 2010 roku niejaki Phillip Ray Greaves II z Puebla w stanie Colorado, 

lat 47, napisał, opublikował i wystawił na sprzedaż w internecie książkę 



pt. Przewodnik pedofila po miłościach i uciechach. Kodeks postępowania 
miłośnika dzieci (The Pedophile’s Guide to Love and Pleasure: a Child-lover’s 
Code of Conduct). Jest to zbiór porad dla pedofilów, jak najskuteczniej 
i najbezpieczniej dla siebie uwieść i zgwałcić dziecko. Wystawienie książki na 
sprzedaż w internecie spowodowało reakcję wzburzonych rodziców, którzy 
wymusili na księgarni Amazon.com wycofanie jej ze sprzedaży. 

Greavesem zainteresowała się także policja. Nie udało jej się zdobyć 
dowodów, że autor podręcznika jest aktywnym pedofilem, ale został 
oskarżony o rozpowszechnianie nieobyczajnych materiałów. W 2011 roku sąd 
na Florydzie skazał go na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu za 
rozpowszechnianie nieprzyzwoitych materiałów.

Graeves uniknął wprowadzenia swego nazwiska na federalną listę 
przestępców seksualnych (sex offenders), dostał jednak sądowy nakaz 
odwiedzania psychiatry. On sam twierdzi, że nie jest pedofilem, natomiast 
uważa, iż nietolerancyjne społeczeństwo nie rozumie „kochających dzieci” 
i niesłusznie ich potępia. Przy okazji procesu uaktywniło się lobby pedofilskie, 
które zarzuciło internet swoimi argumentami i komentarzami. Warto 
zacytować kilka niepowtarzalnych kawałków. 

Kate Millet: „Jednym z kluczowych praw dziecka jest prawo do ekspresji 
seksualnej, najlepiej ze swoimi rówieśnikami, ale również z dorosłymi”. 
Kevin Bishop: „Należy uczyć dzieci związków miłosnych we wczesnym wieku 
i dawać im prawo do podejmowania decyzji o współżyciu”. Jim Kepner: 
„Pedofile są częściej ofiarami niż krzywdzicielami”.

Ktoś się wzdryga, czytając te kawałki? Pięćdziesiąt lat temu wzdrygano 
się, czytając podobne zdania o homoseksualistach, a dziś okazuje się, że jest 
to wspaniała, niesamowita orientacja płciowa, godna szacunku i afirmacji. 
Wystarczy odpowiednia tresura mózgów przez media i w ciągu jednego 
pokolenia zmiana gotowa. █
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Największy sekret ludzkości - Jezus Chrystus
Autor Autorski

To, co nazywamy „demokracją”, jest w znacznie mniejszym stop-
niu kwestią instytucji, a w znacznie większym kwestią nawyków 
psychicznych.

Robert Conquest

Istotą społeczeństwa demokratycznego jest konstruowanie przy-
zwolenia.

Edward Bernays

Biorąc pod uwagę, że ludzie nie wahają się kłamać, żeby służyć 
swym interesom czy ideałom, musimy być przygotowani na to, 
że w dziedzinie polityki skuteczna informacja jest prawie zawsze 
zniekształcona bądź selektywna, a skuteczne rozumowanie polega 
głównie na podniesieniu niektórych stwierdzeń do rangi aksjoma-
tów, przemilczając inne. (…) 
Typowy obywatel w momencie, gdy zaczyna zajmować się polity-
ką, cofa się na niższy poziom sprawności umysłowej. Dyskutuje 
nad faktami, analizując je z naiwnością, którą zakwalifikowałby 
jako dziecinną, gdyby przeciwstawiono mu analogiczny sposób 
rozumowania w sferze jego własnych interesów. Staje się prymi-
tywny. Jego sposób myślenia jest asocjatywny i afektywny.

Joseph Schumpeter

Nie to jest ważne, żeby zrobić zawsze efektywnie jakąś rzecz, lecz 
to, żeby mieć opinię osoby działającej skutecznie i efektywnie. To 
nie akcja jako taka jest decydująca dla postrzegania polityka, lecz 
sens i obraz działania, jaki może przekazać.

Phillipe Garraud

DEMOKRACJA 
JAKO 
PSYCHOKRACJA

IMRE KOVÁCS
Tłumaczył Piotr Cybulski



Współczesne sukcesy demokracji liberalnej nie wynikają 
wcale z zasad i reguł tego ustroju, lecz raczej z jej zdolności do 
zarządzania emocjami. Afektywność czy uczuciowość traktowane są 
zazwyczaj jako kategorie przynależne do dziedziny psychologii. To prawda, 
ale nie cała, gdyż są to podstawowe elementy życia politycznego. Kluczową 
umiejętnością dla sprawowania rządów okazuje się bowiem zdolność 
regulowania emocjonalnych wyzwań życia społecznego. 

Już Platon w swym Państwie pisał, że dobry polityk w ustroju 
demokratycznym to taki, który potrafi wyrażać emocje tłumu i panować 
nad nimi. Znajomość mechanizmów rządzących psychiką, wiedza 
o namiętnościach i słabościach, pozwala mu sterować uczuciami ludu. Z kolei 
Baruch Spinoza w Traktacie politycznym stwierdzał, iż ludzie kierują się 
w swych wyborach, także politycznych, prędzej wzruszeniami niż rozumem, 
raczej afektami niż kalkulacją. Dlatego tak ważne jest umiejętne zarządzanie 
emocjami, dawanie poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, budzenie marzeń 
i zaufania, sterowanie i kontrolowanie niepokoju społecznego, kanalizowanie 
frustracji, uwodzenie poprzez odwoływanie się do pragnień i aspiracji, 
bazowanie na dążeniu do osiągnięcia korzyści. Celem polityka staje się więc 
ulokowanie w sobie i swoim ugrupowaniu uczuć wyborcy. 

Dlatego konieczne jest odwoływanie się do rzeczywistości symbolicznej, 
gdyż symbole posiadają walor nie tylko poznawczy, lecz także emocjonalny 

Środki masowego przekazu neutralizują 
frustrację społeczną, która najczęściej jest 
głównym źródłem przemocy i może zagrozić 
przyszłości systemu. Moderowanie gniewu 
przez połączone siły polityczne i medialne 
ma jednak swoją cenę – jest nią banalizacja 
konfliktów oraz rozpowszechnienie 
sceptycyzmu poznawczego i relatywizmu 
moralnego.



– pozwalają identyfikować się jednostce z ciałem wspólnotowym na 
poziomie uczuciowym. Symbolika w demokracji może występować na 
różnych poziomach. Przybiera postać mitów politycznych (np. o umowie 
społecznej czy władzy ludu), odwołuje się do konkretnych wartości (jak 
równość czy sprawiedliwość), wciela się w ceremonie i rytuały (choćby 
konwencje przedwyborcze lub kongresy partyjne), przejawia się w grach 
i obrazach (sfera wizerunkowa przynależna do public relations zwana 
dawniej swojsko propagandą) czy też materializuje się w postaci rozmaitych 
przedmiotów (od pomników po gadżety wyborcze). System demokratyczny 
jest zamkniętym w sobie światem symbolicznym, którego struktura ma na 
celu psychiczne dowartościowanie obywatela – jako kogoś, kto uczestniczy 
i podtrzymuje (poprzez udział w głosowaniu) najdoskonalszy z istniejących na 
świecie ustrojów.

Oddziaływanie symboliczne nigdy nie przybrałoby takiej mocy, gdyby nie 
wszechobecność mediów, które czynią dyskurs demokratyczny „naturalnym 
środowiskiem człowieka”. Środki masowego przekazu neutralizują frustrację 
społeczną, która najczęściej jest głównym źródłem przemocy i może zagrozić 
przyszłości systemu. Moderowanie gniewu przez połączone siły polityczne 
i medialne ma jednak swoją cenę – jest nią banalizacja konfliktów oraz 
rozpowszechnienie sceptycyzmu poznawczego i relatywizmu moralnego. 
Proces studzenia nastrojów przechodzi różne fazy: od wściekłości, poprzez 
rozczarowanie, do rezygnacji. Część teoretyków demokracji przychyla się do 
twierdzenia, że warunkiem koniecznym sprawnego funkcjonowania tego 
ustroju jest utrzymywanie na odpowiednim poziomie bierności obywateli 
oraz ich obojętności wobec polityki. 

Sygnałami ostrzegawczymi przed destabilizacją systemu są zawsze 
strajki i demonstracje. Rozładowanie napięcia następuje zazwyczaj poprzez 
zastosowanie opisanego przez Renè Girarda mechanizmu „kozła ofiarnego”. 
Winny kryzysu zostaje rozpoznany i ponosi z tego powodu odpowiedzialność 
polityczną. W innych ustrojach oznaczała ona dekapitację, w demokracji – 
tylko dymisję. System demokratyczny charakteryzuje się zresztą odejściem 
od przemocy bezpośredniej na rzecz przemocy symbolicznej. Środowiska, 
które zostają zdefiniowane przez rządzących jako wrogie, nie podlegają 
fizycznej eksterminacji, lecz – jak ujął to Jürgen Habermas – „przemocy 
ekskomunikacyjnej”.

W tym kontekście nie dziwi fakt, że główna motywacja polityków ma 
również charakter psychologiczny i najczęściej wynika z ich temperamentu. 
Przez swą działalność publiczną zyskują oni odpowiedni status społeczny, 
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prestiż osobisty, uznanie, popularność, szacunek do samego siebie czy 
poczucie wpływania na losy innych. Zwycięstwo w wyborach sprawia, że 
stają się nosicielami autorytetu, który uprawomocniony został przez głos 
obywateli. Czują się więc reprezentantami ludności. 

Demokracja jako system bazujący na ludzkiej afektywności faworyzuje 
bardziej lewicę, gdyż w większym stopniu niż prawica odwołuje się ona 
do uczuć. Obie strony sceny politycznej mają swoje własne protektoraty 
doktrynalne (czyli grupy problemów, które uważają za najważniejsze 
do rozwiązania), będące ich głównymi punktami odniesienia a zarazem 
ogniskami identyfikacji. Postulaty lewicy bardziej jednak niż do rozumu 
i kalkulacji odwołują się do szlachetnych porywów serca. Jej symbolika jest 
bardziej uwodzicielska niż prawicy, np. lewicowa idea powszechnej równości, 
jak zauważył Andre Delaporte, stanowi „reminiscencję stanu pierwotnego, 
rajskiego szczęścia”. To sprawia, że tożsamość prawicowa domaga się niemal 
zawsze „usprawiedliwienia”, podczas gdy lewicowa przyjmowana jest niemal 
jako oczywistość. 

Kluczową rolę w systemach demokratycznych odgrywają jednak media, 
gdyż to one dysponują najskuteczniejszymi narzędziami umożliwiającymi 
sterowanie ludzkimi emocjami, namiętnościami i pożądaniami w skali 
zbiorowej. Już przed laty Marshall McLuhan pisał, że media elektroniczne 
pozwalają w jednej chwili wprowadzać całe masy w nowy świat wyobrażeń. 
„Czwarta władza” staje się więc w rzeczywistości czynnikiem najbardziej 
stabilizującym system i sterującym zmianami, jakie wewnątrz niego 
zachodzą. W sumie jest to władza kluczowa dla całego układu. Bez symbiozy 
z mediami żaden polityk nie zdoła dłużej utrzymać władzy. █



Największy sekret ludzkości - Jezus Chrystus
Autor Autorski

„W Rosji nie ma dziś demokracji, jest zaś miękki, liberalny 
autorytaryzm”, napisał po spotkaniu z Putinem znany polski 
dysydent Adam Michnik.

Czy można byłoby scharakteryzować tak autorytaryzm Mubaraka, 
Kadafiego lub kogokolwiek innego poza Polską? Oczywiście! Obcy 
autorytaryzm jest zawsze miękki, swoja zaś demokracja ostra. W końcu to, co 
swoje, uwiera nam bardziej niż to, co obce. 

Autorytaryzmu, który nie byłby miękki, należałoby jeszcze poszukać. 
I Michnik taki znalazł: „Nie można porównywać Moskwy 1937 roku 

z dzisiejszą”, napisał.
Jeśli Hitler nie zacząłby wojny, jego reżim także przeszedłby w „miękki, 

liberalny autorytaryzm”. Tym usprawiedliwiano zresztą traktat monachijski.
Miękki autorytaryzm Hitlera uważany był za wybaczalny, a nawet 

korzystny jako środek przeciw ostremu autorytaryzmowi Stalina. 
Miękki autorytaryzm Łubianki uważany jest za korzystny środek przeciw 

rosyjskiemu barbarzyństwu.
Twardość kamienia mierzy się oporem, jaki stawia on diamentowi. 

Przestępczy charakter każdej dyktatury polega na tym, że przeciwstawia 
się ona ostro normalnemu życiu ludzkiemu. Opowieści o różnych 
nieprawdopodobnych niebezpieczeństwach, którym ona zapobiega, to po 
prostu demagogia.

Dyktatury stają się miękkie, kiedy zniszczą już normy. To nie jest miękkość 
bezzębnego, lecz miękkość sytego ludożercy. Gdyby Hitler nie zaczął wojny, 
lecz stopniowo do 1945 roku zlikwidowałby wszystkich Żydów i komunistów, 
to jego dyktatura stałaby się właśnie miękka. Despotyzm podobny jest 
do angielskiego trawnika: najpierw brudne i niewdzięczne operacje przy 
usuwaniu naturalnej murawy oraz kopaniu w ziemi, a potem można już tylko 
regularnie i miękko przystrzygać. 



NIEZNOŚNA MIĘKKOŚĆ 

DYKTATURY

KS. JAKOW KROTOW
Za: www.grani.ru

Dyktatury stają się miękkie, kiedy zniszczą 
już normy. To nie jest miękkość bezzębnego, 
lecz miękkość sytego ludożercy. Gdyby Hitler 
nie zaczął wojny, lecz stopniowo do 1945 roku 
zlikwidowałby wszystkich Żydów i komunistów, 
to jego dyktatura stałaby się właśnie miękka. 



Miękki autorytaryzm Kremla roku 2000 i lat następnych to właśnie 
przystrzyganie tego, co zrobiono w latach 90. XX wieku. Dla kogoś, 
oczywiście, lata 90. to okres niesłychanego wzbogacenia się, ale dla setek 
tysięcy martwych mieszkańców Rosji – to lata wojny, prawdziwej wojny 
w Czeczenii, prawdziwego rozstrzelania prawdziwego Białego Domu, 
prawdziwych zabójstw prawdziwych dziennikarzy. 

Okazuje się, że wystarczy tylko przeczekać, przeżyć. Przez jakiś rok 
drukować w gazecie przejmujące wspomnienia o tym, że jej współpracownika 
zabili wojskowi – a potem można już podać rękę mordercy. To się nazywa 
„zmiękczenie”. Tylko czy autorytaryzm rzeczywiście się zmiękczył? To 
zmiękczyło się sumienie.

„Miękki”, czyli po angielsku soft. „Miękki autorytaryzm” nie zabija 
żelazem, ten etap ma on już za sobą. On zabija systemowo – pozbawiając 
ludzi możliwości prawdziwie, a nie „po potiomkinowsku” wchodzić ze sobą 
w relacje, mówić, tworzyć.

Soft wykorzystywany jest jeszcze w określeniu soft porno, czyli „miękka 
pornografia”. Rosjanie tłumaczą to z jakichś powodów jako „miękką erotykę”, 
chociaż erotyka jest w sumie miękką pornografią. Miękki autorytaryzm Putina 
zezwala na organizowanie pikiet w obronie Chodorkowskiego. Jednak tak jak 
istota procesu pozostaje ta sama w pornografii pod prześcieradłem czy bez 
prześcieradła, tak istota autorytaryzmu pozostaje ta sama z pikietami czy 
bez pikiet. Zgwałcona jest sprawiedliwość, a człowiek pozbawiony wolności 
i poddany represjom. 

Najstraszniejsze w tekście Michnika jest odwołanie się do Moskwy roku 
1937. Dla Rosji „rok 1937” to jak „Oświęcim” dla Niemiec i całego świata.

 Jaki jest sens Oświęcimia? Dlaczego mówi się o niemożliwości „teologii 
po Oświęcimiu” czy „filozofii po Oświęcimiu”? Czyżby Oświęcim nauczył 
nas, że istnieje jakiś liczbowy przedział w likwidacji ludzi, po przekroczeniu 
którego autorytaryzm staje się już ostry? Jeśli więc zabije sześć milionów 
– to jest ostry, a jeśli tylko kilkaset tysięcy mieszkańców Czeczenii (warto 
przypomnieć, że nie tylko samych Czeczenów) – to znaczy, że jest miękki?

Nie! Nauka, jaka wynika z doświadczenia Oświęcimia, jest całkiem 
przeciwna. Nie można czekać na to, aż pojawi się druga ofiara. Między drugą 
a sześciomilionową ofiarą przedział jest niewielki. Tak samo drogocenne 
jest życie Michnika, starszego, rozumnego i sytego Polaka, oraz życie 
czeczeńskiego podrostka, niewykształconego i biednego, zastrzelonego na 
mocy kremlowskiego przywileju przy zbieraniu czosnku – i nieważne jest, czy 
strzelał Rosjanin, czy Czeczeniec, gdyż palec, który pociągał za spust, nie ma 
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narodowości. To wstyd mierzyć miękkość bezprawia liczbą ludzi posłanych za 
kratki. Tylko swojego kata ma prawo człowiek nazwać „miękkim katem” lub 
„liberalnym katem”. Nazywanie tak cudzego kata jest niedopuszczalne. 

Słowo „liberalny” w ustach Michnika oznacza, niestety, to samo, co we 
współczesnej mowie rosyjskiej „tani”. „Demokratyczne ceny”, „liberalne 
ceny”. „Tani” to znaczy „złej jakości”, „krótkiego terminu przydatności”. Czy 
rosyjski liberalizm to taniocha, która szybko się zużywa? Nie, Michnik nie 
jest durniem. Żadnego liberalizmu nigdy w Rosji do tej pory nie było, toteż 
ocenianie jego jakości jest niemożliwe. Były i są imitacje, ale nie będziemy 
przecież oceniać kolekcji Armaniego na podstawie podróbek. 

„Liberalny autorytaryzm” – to autorytaryzm, który udało się tanio dostać 
i wkrótce się zużyje. Oto co Michnik miał na myśli – i nie można przeciw temu 
nie wystąpić. Autorytaryzm współczesnej Rosji został okupiony ogromną 
ceną – życiem wielu ludzi, których twórcy tego systemu zabili, okaleczyli, 
moralnie zdeformowali. Mieć nadzieję, że ten autorytaryzm szybko się zużyje, 
to tak, jakby mieć nadzieję, że wyblakły stalowy łańcuch zerwie się nagle, 
zamieniając w drogi i błyszczący złotem. 

Michnik nazywa sam siebie antysowieckim rusofilem. „Antysowiecki” – 
to się zgadza, za to serdeczne dzięki, gdyż niewielu już ludzi tego pokroju 
nazywa rosyjski autorytaryzm autorytaryzmem i przypomina o jego 
powinowactwie z autorytaryzmem sowieckim. „Rusofil”... Kochać Rosjan 
i Rosję oznacza nie kochać despotyzmu w miękkich szatach i nadwornych 
liberałów spreparowanych w kremlowskich laboratoriach po to, by zadowolić 
Michnika, oznacza zaś kochać wolność. Będzie wolność – będzie i Rosja. 
Będzie zaś autorytaryzm, choćby najbardziej miękki – nie będzie Rosji. 
Na razie jej nie ma, i nie należy swoimi miękkimi, usypiającymi mowami 
przeszkadzać, by ta Rosja powstała. █



Od Hypatii do Hypatii. Prawdziwy i legendarny żywot filozofki
Autor Autorski

Hypatia z Aleksandrii, ur. ok. 
370, Aleksandria, zm. 415, 
tamże, matematyczka i filozofka; 
zwolenniczka neoplatonizmu; 
zamordowana przez czł. gminy 
chrześc. w Aleksandrii; zw. 
męczennicą nauki.
[Encyklopedia PWN]

Jeszcze kilkadziesiąt 
lat temu 
wyobraźnię sztuki 
kinematograficznej 
zasilały wielkie 
tematy biblijne, 
zarówno ze Starego, 
jak i Nowego 
Testamentu, a także 
męczeństwo 
chrześcijan opisane 
w Quo vadis. 
Oczywistością 
wydawała się 
ekranizacja wielkiego 
tematu z powieści 
Ben Hur. Razem 
z filmem Agora 
otrzymujemy 
niejako lustrzane 
odbicie dawnego 
przekazu – dziś 
nawet dzieci wiedzą, 
że to chrześcijanie 
mordowali 
pogan, których 
winniśmy uznać 
za prawdziwych 
męczenników. 

HYPATII
od



Prawdziwy 
i legendarny żywot 
filozofki

TOMASZ ROWIŃSKI

HYPATII
do



Czy warto wracać do Hypatii, tej aleksandryjskiej filozofki 
i matematyczki z przełomu IV i V wieku naszej ery? Jej historyczne 
kontury są bardzo niewyraźne, a ich wypełnienie jest w rzeczywistości 
niemal całkowicie legendarne. Jednak wydaje się, że do Hypatii wracać trzeba, 
ponieważ jej postać rezonuje w naszej kulturze w pewien specyficzny sposób. 
Ten rezonans jest podobny choćby do tego, jaki wywołuje fenomen Galileusza, 
o którym większość Polaków sądzi, że został spalony na stosie przez papieża 
i Inkwizycję1, choć w rzeczywistości umarł z przyczyn naturalnych pojednany 
z Kościołem. Kiedy Benedykt XVI na rzymskim uniwersytecie La Sapienza 
przytoczył, w neutralnym kontekście, współczesne opinie laickich naukowców 
i filozofów krytykujących Galieusza i broniących dawnych decyzji Kościoła 
o jego uwięzieniu, spotkał się z huraganowym atakiem mediów i części 
światka uniwersyteckiego2. 

W perspektywie problemu kulturowego „rezonansu” można przywołać 
jeszcze postać papieża Piusa XII. Potoczne i dość rozpowszechnione 
przekonanie na jego temat nie ma oparcia w badaniach historycznych, 
lecz w oskarżeniu, które – pomijając prawdziwe wydarzenia – postawił 
Rolf Hochhuth w swej kontrowersyjnej sztuce Namiestnik. Pomija się 
choćby szeroko zakroją działalność papieża skierowaną na pomoc ludności 
żydowskiej. Nowa, „czarna legenda” trafiła na podatny grunt potrzebujący 
pożywienia – w tym wypadku, podobnie jak w przypadku Galileusza, dla 
podsycania swojej niechęci do Kościoła katolickiego. Pius XII mógł zostać 
postacią intrygującą historyków i publicystów, a stał się przedmiotem 
nienawiści i symbolem antykatolickiej niechęci.

Maria Dzielska, autorka najlepszej książki poświęconej Hypatii (Hypatia 
z Aleksandrii, Kraków 2010; w dalszej części artykułu po cytatach z książki 
podany będzie jedynie numer strony), w której próbuje zrekonstruować losy 

1  Por. wyniki badań przeprowadzonych przez Centrum Myśli Jana Pawła II
http://www.centrumjp2.pl/galileusz/badania-spoeczne.html
2  Treść przemówienia można znaleźć w  „L`Osservatore Romano” nr 3/2008. Wcześniej, w  szerszym 

kontekście współczesnych ideologii, Joseph Ratzinger o sprawie Galileusza mówił w artykule Drogi wiary wobec 
przełomu współczesności, w: J. Ratzinger, Czas przemian w  Europie. Miejsce Kościoła i  świata, tłum. M. Mijalska, 
Kraków 2005, s. 86-89.
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aleksandryjki, trafnie charakteryzuje ów „hypatyjski rezonans”: „Wystarczy 
(...) zapytać wykształconego w humanistycznym duchu inteligenta naszego 
kręgu kulturowego o to, kim była Hypatia, by usłyszeć egzaltowaną i wielce 
powierzchowną odpowiedź: «To ta piękna, młoda filozofka rozszarpana przez 
mnichów lub, jeszcze ogólniej, przez chrześcijan»”. (s. 29)

W wypowiedzi tego inteligenta znajdujemy co najmniej trzy nieprawdy 
i jeszcze większą liczbę niedomówień. Co więcej, dziś legenda o Hypatii 
rezonuje znacznie szerzej niż w tylko kręgach inteligenckich. Od kiedy na 
ekranach kin, a potem w nieprzebranych zasobach internetu pojawił się film 
fabularny poświęcony filozofce, kopiujący większość możliwych fałszywych 
klisz zaczerpniętych z legendy hypatiańskiej, powyższą odpowiedź 
moglibyśmy przypisać niejednemu gimnazjaliście czy licealiście, któremu dla 
urozmaicenia nauki o czasach starożytnych zaproponowano obejrzenie hitu 
z Rachel Weisz w roli Hypatii3. 

Film ten to także charakterystyczny przykład zmiany, jaka nastąpiła 
w klimacie kina kostiumowego i historycznego opowiadającego 
o starożytności chrześcijańskiej. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu wyobraźnię 
sztuki kinematograficznej zasilały wielkie tematy biblijne, zarówno ze 
Starego, jak i Nowego Testamentu, a także męczeństwo chrześcijan opisane 
w Quo vadis4. Oczywistością wydawała się ekranizacja wielkiego tematu 
z powieści Ben Hur5. Razem z filmem Agora otrzymujemy niejako lustrzane 
odbicie dawnego przekazu – dziś nawet dzieci wiedzą, że to chrześcijanie 
mordowali pogan, których winniśmy uznać za prawdziwych męczenników. 
Trudno wyobrazić sobie, że współcześnie mogłaby powstać duża produkcja 
oparta choćby na aktach męczeństwa biskupa Polikarpa w Smyrnie, 
a niewątpliwie byłby to materiał na film pasjonujący. 

Zmianę akcentu religijnego w kinie głównego nurtu obserwowaliśmy już 
przy premierze niezwykle silnie oddziałującego obrazu Pasja Mela Gibsona6. 
Mogło się wtedy wydawać, że na odbiór nakłada się także kontrowersyjność 
twórcy czy sposób ujęcia tematu. Dziś należałoby jednak podkreślić 
kontrowersyjność samej tematyki.

Joseph Ratzinger, gdy na początku lat 90. odwoływał się w jednym ze 
swoich tekstów do sprawy Galileusza i jego legendy, tak pisał o duchu 

3  A. Amenábar, Agora [film], Hiszpania-Malta, 2009.
4  M. LeRoy, Quo vadis [film], USA, 1951.
5  W. Wyler, Ben Hur [film], USA, 1959.
6  M. Gibson, Pasja [film], USA, 2004.



ogarniającym nasz świat: „Charakterystyczna dla zmiany klimatu wydaje się 
zmiana w sposobie osądzania przypadku Galileusza. Wydarzenie, na które 
w XVII wieku zwracano niewielką uwagę, zostało wiek później podniesione 
do mitu Oświecenia: Galileusz ukazuje się jako ofiara zatrzymanego przez 
Kościół średniowiecznego obskurantyzmu. Dobro i zło, wyraźnie oddzielone, 
stoją naprzeciw siebie: po jednej stronie znajdujemy inkwizycję jako 
siłę zabobonu, jako wroga wolności i poznania. Po drugiej stronie stoją 
nauki przyrodnicze, reprezentowane przez Galileusza, jako siła postępu 
i wyzwolenia człowieka z okowów niewiedzy, utrzymujących go w bezsile 
wobec natury. Nad średniowiecznymi ciemnościami wschodzi gwiazda 
nowożytności”7. 

Passus ten można by z łatwością sparafrazować i przypisać okolicznościom 
intelektualnym, jakie towarzyszą recepcji legendy (bo nie historii) Hypatii. 
O ile jeszcze postać Galileusza przywołuje rzeczywiste spory filozoficzne 
toczące się w czasach nowożytnych, o tyle w przypadku Hypatii mamy 
do czynienia z projekcją i grą wyobrażeń. Legenda hypatyjska ignoruje 
prawie wszystko, co tylko jest do zignorowania – mentalność epoki schyłku 
starożytności, niejednoznaczność i niepewność historycznych przekazów, 
a niejednokrotnie nawet to, co dzięki warsztatowi historyka udało się w miarę 
pewnie ustalić. 

Jeszcze raz przywołajmy słowa profesor Dzielskiej: „Już od kilku wieków 
intrygującą postać aleksandryjskiej matematyczki i filozofki, naznaczoną 
dramatycznością jej śmierci, oplata literacka legenda. Zaczęła ona powstawać 
wcześniej niż opracowania naukowe dążące do prawdziwego obrazu Hypatii 
i od samego początku była nasycona silnymi emocjami i tendencjami 
światopoglądowymi”. (s. 29)

Trafnie będzie powiedzieć, że Hypatia jest tym, czym chcieli, żeby była, 
autorzy opowiadający jej bajeczne dzieje. Spróbujmy zatem przyjrzeć się 
legendzie hypatyjskiej i jej głównym twórcom.

7  J. Ratzinger, tamże, s. 87.

U Lisle’a Hypatia jest przede wszystkim 
zmysłowa, pełna erotycznego powabu.
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WOLTER I HYPATIA
Hypatia nie pojawia się w literaturze postarożytnej, aż do ostatnich 

lat XVII wieku. Relacje na jej temat kończą się wraz ze zmierzchem 
kultury antycznej. Istotne źródła historyczne pochodzą zaś z czasów jej 
współczesnych – przede wszystkim od historyków Kościoła Sokratesa 
Scholastyka (ok. 379-440) i Filostrogiusza z Kapadocji (ur. ok. 368), a także 
z korespondencji biskupa Synezjusza z Cyreny (ok. 373-414). Mamy też kilka 
niewielkich fragmentów u innych autorów. 

„Trudności z odtworzeniem biografii Hypatii polegają mianowicie na 
tym, że wszystkie teksty źródłowe, z których czerpiemy o niej wiadomości 
(tak wczesne, jak i późniejsze), są niewystarczające do odtworzenia pełnego 

obrazu jej osoby. Zawierają skąpe informacje, są często niejasne i niewielkie 
objętościowo. Składają się zwykle z kilku zdań, a najdłuższy z nich, po którym 
można oczekiwać wielu ciekawych uzupełnień, jest niejednorodną kompilacją 
danych różnej wartości, czasem bardzo ważnych, czasem tendencyjnych 
i trudnych do zinterpretowania”. (s. 13)

Pojawienie się Hypatii w ostatnich latach XVII wieku w dziele D.J.A. 
Schmida De Hipparcho, duobus Theonibus doctaque Hypatia wydanym w Jenie, 
nie oznaczało jednak eksplozji twórczości poświęconej tej postaci. Znana nam 
dziś legenda hypatyjska zaczęła się kształtować razem z publikacją głośnego 
w swoim czasie eseju protestanckiego pisarza Johna Tolanda, który nadał 
swojemu dziełu silną antykatolicką wymowę. Jednak decydujące znaczenie 
dla dalszego rozwoju legendy i jej uniezależniania się od źródeł historycznych 
miało upodobanie, jakie znalazł w eseju Tolanda Franciszek Wolter. On to stał 
się twórcą ahistorycznej narracji, wedle której Hypatia nie jest już właściwie 
antyczną filozofką, ale oświeceniową heroiną: „Zamordowano ją tylko za to, 
że wierzyła w bogów Hellady, w prawa rozumnej Natury i w zdolności umysłu 
ludzkiego do odkrywania tych praw, w sposób niezależny od narzuconych 
dogmatów”. (s. 32)

W roku 415 roku naszej ery Hypatia miała 
najprawdopodobniej około sześćdziesięciu lat.



Bezpośrednim odpowiedzialnym za tragedię Hypatii stał się oczywiście 
patriarcha Cyryl pałający „inkwizytorską żądzą mordu” na niewiernych 
i wolnomyślicielach. W oczach Woltera Hypatia jest nieodłączną towarzyszką 
Juliana Apostaty w sprawie obrony wolności przed chrześcijańskimi 
ciemnościami fanatyzmu i duchowego spętania. Fragmenty Woltera 
poświęcone Hypatii doskonale współgrają z opisem nowoczesnej ideologii, 
który przytoczyliśmy powyżej za Josephem Ratzingerem. 

Oddajmy jeszcze raz głos Marii Dzielskiej: „Gdyby Wolter, a po nim inni 
pisarze, miłujący antyk i Hypatię, zadali sobie trud dokładniejszego wczytania 
się w źródła, zobaczyliby, że wyłania się z nich postać złożona i niełatwa do 
opisania, wymykająca się ich uproszczonym wizjom i konkluzjom. Odarta 
z idei oświeceniowych, ta «ofiara zabobonu i ciemnoty» ukazałaby się 
Wolterowi jako osoba wierząca w siły poznawcze rozumu, ale i poszukująca 
boga drogami objawienia religijnego. (...) Zobaczyłby w niej zaciekłą 
rygorystkę moralną, nie mniej przekonaną o konieczności nakazów, zakazów 
i potrzebie ascezy cielesnej jak przeciwstawiani jej dogmatyczni, bezduszni 
i bezwzględni wrogowie «prawdy i postępu» – chrześcijanie. (...) Dlatego, 
że Wolter nie przestudiował źródeł, a Toland przeczytał je tendencyjnie, 
stworzona przez nich legenda zapewniła sobie długotrwały żywot w różnego 
typu utworach literackich”. (s. 33)

Jednak z literatury wolteriańska interpretacja bardzo szybko przeniknęła 
do historii rozumianej naukowo. Powielił ją jeden z najbardziej poczytnych 
i znaczących historyków starożytności Edward Gibbon. Oprócz rytualnej 
nienawiści do Cyryla przypisuje on Hypatii pogańską profesję religijną – 
informacji tej nie znajdujemy, jak pisze Dzielska, w żadnym z istniejących 
źródeł. Śmierć Hypatii wpisuje się w silne przekonanie Gibbona, że 
jednym z powodów upadku starożytnej, grecko-rzymskiej cywilizacji 
było wprowadzenie w jej krwioobieg chrześcijaństwa. Znów widzimy 
jednoznaczny czarno-biały obraz: „rozum i promieniowanie wewnętrznej 
kultury” przeciwstawione „dogmatyzmowi i barbarzyńskiemu brakowi 
powściągliwości” (s. 34). Ten schemat obrósł z czasem w zestawy dosadnych 
i barwnych określeń, jak choćby tych z powieści Henry’ego Fieldinga pt. 
A Journey From This World to the Next, gdzie czytamy: „those dogs, the 
Christians, murdered her”. (s. 34)

ROMANTYCZNA JAK HYPATIA
Nowe wątki do legendy hypatiańskiej wniosła twórczość romantyków. 

Francuski poeta Charles Leconte de Lisle w 1847 roku opublikował wiersz 
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poświęcony Hypatii, w którym uczynił z niej ofiarę brutalności przeznaczenia. 
U Lisle’a Hypatia jest przede wszystkim zmysłowa, pełna erotycznego 
powabu, który miesza w sobie czysty platoński (plotyński) eros z erosem 
uwikłanym w fizyczność, charakterystycznym dla mentalności nowożytnej. 
Wyraźnie dochodzi do głosu w tym zmieszaniu romantyczne złączenie piękna 
i namiętności, tak zupełnie obce zarówno historycznej Hypatii, jak i antycznym 
chrześcijanom. Tym ostatnim Lisle rzuca w twarz oskarżenie, które 
wielokrotnie będzie cytowane w antykatolickim przede wszystkim kontekście:

Le vil Galileen t’a frappee et maudite, 
Mais tu tombas plus grande! Et maintenant, helas! 
Le soufflé de Platon et le corps d’Afrodite 
Sont parti a jamais pour les beaux cieux d’Hellas! (s. 36)

Od tej pory Hypatię cechowały już nie tylko intelektualne walory 
oświecenia, ale także atrakcyjne dla romantyków przymioty fizyczne. Łatwo 
można było odnieść wrażenie, że śmierć dosięgła Hypatii nie tylko w pełni 
jej sił umysłowych, ale także piękna cielesnego. Jak łatwo się domyśleć, te 
dwie cechy rzadko w rzeczywistym świecie się spotykają. Nie trafia się nigdy 
lub prawie nigdy, by osoba młoda (dwudziesto- czy dwudziestopięcioletnia) 
posiadała oprócz zdolności trwały wpływ intelektualny i moralny w tak 
dużym mieście, jakim była Aleksandria V wieku, a dodatkowo cechowała 
się znakomitymi cnotami wewnętrznymi. Oczywiście, cnoty te romantykom 
wydawały się mniej interesujące, bliższa im była Hypatia z obrazu Mitchella 
– naga, okryta jedynie długimi blond włosami, oparta o ołtarz, na którym 
widać jeszcze paramenty mszalne. Jedno spojrzenie malarza łączy w sobie 
charakterystyczną dla romantyzmu skłonność do religijności, seksualności 
i śmierci. Zresztą ten rys sprawia, że duch romantyczny, tak w wieku XIX, 
jak i współcześnie, trudny jest do trwałego pogodzenia z katolickością. 
Romantyczny splot jest echem religijności pogańskiej, zbyt silnie ceniącej 
to, co dla chrześcijan będzie pokusą doczesności – amoralność kultu, 
misteryjność polityki wyrastającą ponad jej służebność wobec wspólnoty 
narodowej lub politycznej. Jednocześnie egzaltacja romantyków wyniosła 
Hypatię jeszcze wyżej niż rozjątrzona rozumność oświecenia. Śmierć Hypatii 
stała się, w obliczu ideałów romantycznych, jeszcze bardziej hańbiąca dla 
domniemanych morderców, czyli starożytnych katolików.



HYPATIA PRZECIWKO KARDYNAŁOWI NEWMANOWI
Kolejne wcielenia wyidealizowanej Hypatii i żądnych krwi, przepełnionych 

agresją chrześcijan, znajdujemy u mniej lub bardziej znaczących literatów 
XIX wieku. Piszą o niej Gérard de Nerval i Maurice Barrès. Interesującą 
i popularną książką była także New Foes with an Old Face Charlesa Kingsleya, 
anglikańskiego pastora i przeciwnika Ruchu Oksfordzkiego, którego 
szczególnym inspiratorem był konwertyta na katolicyzm, błogosławiony 
John Henry Newman. Jak wiadomo, Ruch Oksfordzki dążył do rekatolicyzacji 
anglikanizmu. We wcieleniu zaproponowanym przez Kingsleya Hypatia 
uosabiała ideał protestanckiego chrześcijaństwa: „Tak jak w Egipcie czasów 
Hypatii, tak w czasach Kingsleya wrogami numer jeden chrześcijaństwa byli 
katolicy zastygli w sztywnej, ascetycznej moralności, z fanatyzmem walczący 
o czystość wiary, a nie o miłosierdzie, pokój, a nade wszystko miłość bliźniego. 
Kingsley nienawidził katolickich instytucji kościelnych, a szczególny wstręt 
budzili w nim księża, a jeszcze bardziej mnisi, zachowujący celibat i wiodący 
życie w odosobnieniu i oddaleniu od spraw świata (...) W przeciwieństwie 
do katolicyzmu, protestantyzm był dla niego wolny od narzuconych z góry 
prawd i dogmatów”. (s. 42)

Hypatia Kingsleya pała nienawiścią i pogardą do ówczesnych katolików, 
jej usta pełne są zwrotów, jakimi z pewnością obdarzyłby ich szczerze 
im niechętny protestant. Co ciekawe, w finale książki nieprzejednana 
przeciwniczka Kościoła staje się chrześcijanką. Choć zapewne nie katoliczką, 
skoro odpowiedzialność za mord spada bezpośrednio na nich. Kingsley nie 
omieszkał nadać wydarzeniu, sprowokowanemu jakoby przez mnichów, 
silnego akcentu erotycznego. Nie trzeba dodawać, że wszystkie przytoczone 
powyżej elementy narracji mocno odbiegają od tego, co możemy znaleźć 
w historycznych źródłach. U Kingsleya widzimy raczej wzbogacanie 
istniejącej już legendy niż jedynie podkoloryzowanie źródeł z epoki. Dzięki 
jego książce Hypatia w swoim nowożytnym wydaniu zupełnie niemal odrywa 
się od historycznego pierwowzoru. Jeśli gdzieś obie się spotykają, to – jak 
można odnieść wrażenie – jedynie przez przypadek i wbrew intencjom 
twórców legendy. 

SCJENTYZM, FEMINIZM... HYPATIA W OBJĘCIACH  
–IZMÓW

Pod koniec wieku XIX postać Hypatii znalazła się w kręgu zainteresowań 
pozytywistów, a jeszcze szerzej zwolenników scjentyzmu. Przedstawiciele 
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tego nurtu filozoficznego i naukowego w zasadniczym zrębie powtarzali tezy 
Woltera, zastępując jedynie słowo „rozum” słowem „nauka”. Oczywiście 
ich stanowisko w pewnych aspektach było twardsze niż Woltera, ale także 
pozbawione jego błyskotliwej złośliwości. Hypatia jako scjentystka stała się 
zatem przedstawicielką twardego materializmu ścierającego się z zabobonem 
religijnym reprezentowanym przez Kościół katolicki. Charakterystycznym dla 
scjentyzmu dodatkiem do legendy jest przekonanie jakoby razem z Hypatią 
nastąpił nie tylko w Aleksandrii, ale i na całym świecie kompletny upadek 
wszelkiej wiedzy. Szczególnie rozczarowujące jest, że mit ten powtarza 
w swojej niezwykle cenionej książce Historia filozofii na Zachodzie Bertrand 
Russell. Wybitny filozof najwyraźniej nie zweryfikował tej informacji nie tylko 
w źródłach, ale także w solidniejszych opracowaniach. 

Historia aleksandryjska mówi nam coś wręcz przeciwnego niż dzieło 
Russella – po śmierci Hypatii nastąpił okres bujnego rozwoju zarówno 
matematyki, astronomii, jak i filozofii, a szczególnie bliskiego Hypatii 
neoplatonizmu. Potwierdzają to liczne zachowane imiona przedstawicieli 
różnorodnych nauk. Już teraz możemy powiedzieć, że niejednokrotnie ci 
sami wybitni twórcy pism „ścisłych” bywali także interesującymi pisarzami 
misteryjnymi, neoplatońskimi, a więc po prostu, z naszej perspektywy, 
religijnymi. Trzeba bowiem pamiętać, że praktycznie nigdy w czasach 
starożytnych (poza wyjątkami w osobach niektórych sceptyków) nauka 
i filozofia nie były przeciwstawiane religijności. Co więcej, pragnienie 
poznania świata miało te same źródła co pragnienie poznania tego, co boskie 
– chęć osobistej konwersji bytu, nawrócenia, któremu miało pomóc poznanie 
spraw boskich i tych pozostających w rękach bóstw lub bóstwa. W przypadku 
chrześcijan czy platoników chodziło po prostu o Boga. Ten stan rozwoju religii 
i nauki trwał w helleńskim Egipcie aż do najazdu arabskiego w VII wieku. 

Epizodycznie Hypatia pojawia się także w polskim pozytywizmie; jej 
postać wykorzystuje Maria Konopnicka w tomie fragmentów dramatycznych 
Z przeszłości. „Hypatia, która nie była wrogiem religii chrześcijańskiej, 
a tym bardziej nie była ostatnią filozofką i uczoną aleksandryjską, została 
wmontowana, kolejny raz, w prywatną walkę ideologiczną autora z religią 
i Kościołem rzymskokatolickim”. (s. 49) Wynurzenia Konopnickiej dosadnie 
skomentował jeden z najznakomitszych polskich starożytników, profesor 
Tadeusz Sinko, mówiąc: „Chudości trzech scen «fragmentu» odpowiada ich 
ubóstwo duchowe”. (s. 50)



Zostańmy jeszcze chwilę przy kobietach i zakończmy nasze obrazowanie 
legendy hypatyjskiej jej wersją feministyczną. Do składników tej ostatniej 
należy przekonanie, że wraz ze śmiercią Hypatii nie tyle skończyła się nauka 
i filozofia, ile niezależność duchowa i twórcza kobiet, a one same stały się 
przedmiotem poniżenia. Co więcej, Hypatia jest dla autorek feministycznych 
symbolem wyzwolenia seksualnego – miała mieć ona licznych kochanków, 
zarówno przed swoim małżeństwem z filozofem Izydorem, jak i w czasie 
jego trwania.

W jaki sposób pogodzić ten obraz z historycznym przekazem 
o zachowanym przez Hypatię aż do śmierci, filozoficznie motywowanym, 
dziewictwie i celibacie? Legenda feministyczna w jej rozpustnym zachowaniu 
upatruje wręcz ważny motyw uśmiercenia Hypatii przez Cyryla, który 

w tej wersji narracji także jest bezpośrednim prowodyrem zabójstwa. 
Feministyczna opowieść „przerasta swoją dowolnością i zmyśleniami 
wcześniejsze mitologizacje literackie mające na celu uzasadnienie przy 
pomocy Hypatii różnych sposobów myślenia o świecie, o historii, religii, 
o greckim antyku. Takie ujęcia zwłaszcza, gdy ukazują się w czasopiśmie 
o ambicjach naukowych, muszą budzić zdziwienie historyka i wywołać żal, 
że legenda Hypatii przybrała w niektórych jej współczesnych wydaniach tak 
odległe od faktów historycznych formy”. (s. 62)

Powyższe relacje nie wyczerpują wszystkich wariacji w ramach legendy 
hypatiańskiej, ale pokazują nam bogactwo wyobraźni jej twórców. Tymczasem 
znajomość źródeł, a także realiów epoki, powinna skierować nasze myślenie 
o wybitnej kobiecie schyłku starożytności w innym kierunku.

W STRONĘ PRAWDY HISTORYCZNEJ
Odkłamywanie postaci Hypatii należałoby rozpocząć od lektury źródeł, 

które nie należą do bardzo obszernych. Oczywiście są i tak zbyt liczne, by 
w całości je tu przytaczać. Spróbujmy jednak wymienić pewne zasadnicze 
wnioski, jakie z nich wynikają, i które można znaleźć choćby w znakomitym 
opracowaniu autorstwa profesor Marii Dzielskiej. Warto dodać, że 
wielokrotnie wznawianym przez Harvard University Press.

Hypatia Kingsleya pała nienawiścią i pogardą 
do ówczesnych katolików.
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Co właściwie wiemy o filozofce z Aleksandrii? Historyczna Hypatia 
zyskiwała wpływy w swoim mieście od wczesnych lat – najpierw jako 
współpracownica swojego ojca, matematyka Teona, potem jako samodzielna 
myślicielka, naukowiec, a także... mistrzyni duchowa. W latach 90. III stulecia 
wytworzyła wokół siebie krąg uczniów. Należeli do niego przeważnie młodzi 
ludzie z wyższych sfer, którzy w późniejszym czasie osiągnęli znaczące 
pozycje w społeczeństwie hellenistycznego Egiptu. Większość z nich była 
chrześcijanami, bądź stała się nimi pod wpływem uwrażliwiającego religijnie 
nauczania Mistrzyni. Dwóch z nich zostało biskupami Kościoła katolickiego. 

Pojawianie się chrześcijan na wykładach Hypatii, czy nawet 
w hermetycznym gronie jej najbliższych uczniów, nie jest sprawą 
nadzwyczajną – wymiana wiedzy pomiędzy platonikami i chrześcijanami 

stanowiła dość powszechną praktykę. Młodzi poganie o ambicjach 
filozoficznych i intelektualnych także uczęszczali do chrześcijańskich szkół 
katechetycznych w poszukiwaniu mądrości i wiedzy o sprawach boskich. To 
chrześcijaństwo było w zasadniczych aspektach prawdziwym „krewnym” 
szlachetnego i cenionego przez nowożytnych autorów neoplatonizmu. Dawną 
religię pogańską przenikał duch irracjonalizmu, który pociągał niektórych 
filozofów, ale stanowił raczej dodatek do ich zasadniczego nauczania, a nie był 
równorzędnym intelektualnie partnerem lub rywalem. Zarówno chrystianizm, 
jak i późnoantyczny platonizm nazywano „religią rozumu” w przeciwieństwie 
do okultystycznego rytualizmu misteriów teurgicznych. 

Cześć, jaką Hellenowie oddawali rozumności, nie skłaniała ich do 
porzucania religii, ale do poszukiwania rozumnych jej postaci. Przyjazne 
relacje pomiędzy Hypatią a chrześcijanami mają swoje materialne 

Hypatia zachowała całkowitą wstrzemięźliwość 
w czynach i słowach w czasach, gdy Teofil 
prowadził rozprawę z kultami pogańskimi 
Hellenów, burząc ich świątynie lub je 
chrystianizując.



potwierdzenie w korespondencji, jaką prowadziła ona ze swoim byłym 
uczniem, biskupem Cyreny – Synezjuszem. Nawet będąc znaczącym 
hierarchą Kościoła afrykańskiego, z wielkim szacunkiem zwracał się do 
Hypatii jako swojej Mistrzyni w dziedzinie filozofii. Zresztą także jej relacje 
z poprzednikiem Cyryla, patriarchą Teofilem, trzeba uznać za bardzo 
poprawne. Hypatia zachowała całkowitą wstrzemięźliwość w czynach 
i słowach w czasach, gdy Teofil prowadził rozprawę z kultami pogańskimi 
Hellenów, burząc ich świątynie lub je chrystianizując. Choć znamy imiona 
wielu intelektualistów broniących w tym czasie dawnej religii – nie ma wśród 
nich Hypatii. Znany jest także inny przypadek wskazujący na przychylność 
Hypatii wobec chrześcijan. Gdy wspominany biskup Synezjusz prosił 
o wstawiennictwo patriarchy Teofila u władz cywilnych w sprawie dwóch 
współwyznawców, równocześnie o takie samo działanie poprosił Hypatię. 
Widocznie sądził, że może ona dobrym okiem spojrzeć na ludzi Kościoła.

CHRZEŚCIJANIE I PAIDEIA
Wymienione przykłady nie są tylko jakimś niezrozumiałym zbiegiem 

okoliczności czy wyrwanymi z kontekstu fragmentami opisującymi tak zwaną 
dziś przyjazną koegzystencję międzykulturową. Zarówno Hypatia, ale też 
jej, jakby się zadawało zatwardziały wróg Cyryl, a także Teofil, Synezjusz czy 
ówczesny prefekt Aleksandrii Orestes byli przedstawicielami tej samej kultury, 
tej samej klasycznej greckiej edukacji, paidei, na której wspierały się i filozofia, 
i nauka, i Kościół. 

Werner Jaeger w swoim już klasycznym dziełku Wczesne chrześcijaństwo 
i grecka paideia tak pisał o czasach apostolskich w Kościele: „Nawet słowo 
nawrócenie pochodzi od Platona, ponieważ przyjęcie filozofii oznaczało 
w pierwszym rzędzie zmianę sposobu życia. Choćby nawet przyjęcie tego było 
różnie motywowane, chrześcijański kerygmat mówił o ludzkiej niewiedzy 
i obiecywał lepsze poznanie, a także, jak wszystkie filozofie, odwoływał się do 
mistrza i nauczyciela, który posiadał i odsłaniał prawdę. Ta paralelna sytuacja 
greckich filozofów i chrześcijańskich misjonarzy doprowadziła tych ostatnich 
do wykorzystania jej. Bóg filozofów był również różny od tradycyjnych bogów 
pogańskiego Olimpu, a filozoficzne systemy epoki hellenistycznej stanowiły 
dla ich adeptów rodzaj duchowego schronienia. Misjonarze chrześcijańscy 
poszli w ich ślady i, jeśli możemy ufać przekazom znajdującym się w Dziejach 
Apostolskich, czasami nawet przejmowali swe argumenty od poprzedników, 
zwłaszcza, gdy zwracali się do pogańskiego audytorium”8. 

8  W. Jeager, Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia, tłum. K. Bielawski, Bydgoszcz 1997, s. 31.
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Jeśli takie przenikanie miało miejsce już w I wieku, gdy chrześcijaństwo 
było jeszcze młodą, kojarzoną z Żydami religią, to co możemy powiedzieć 
o wieku V po czterech stuleciach wzajemnych wpływów i osadzania się 
religii Chrestosa w głównym nurcie kultury starożytnej? Ta ostatnia, chociaż 
przechodziła wiele ewolucji w czasie długich wieków, to wciąż żyła, na 
swoich wyżynach, platońskim poszukiwaniem prawdziwego Boga. Jeszcze raz 
przywołajmy myśl Jaegera: „W nazywaniu chrześcijaństwa paideią Chrystusa 
[znajdujemy] intencje Apostoła [Pawła], który chciał, aby chrześcijaństwo 
jawiło się jako kontynuacja klasycznej greckiej paidei. Tym samym dawał do 
zrozumienia, że klasyczna paideia została zastąpiona przez fakt, że Chrystus 
stał się centrum nowej kultury. W ten sposób starożytna paideia staje się jej 
narzędziem”9.

Wszyscy czytali Homera, filozofów przyrody, Platona i Herodota, zapewne 
Tukidydesa, poetów greckich i niektórych rzymskich autorów. Konkludując 
– zarówno Hypatia, jak i Cyryl należeli do tego samego klasycznego świata 
Greków, świata wspólnych lektur, wiedzy i wyobrażeń, niezwykle bogatego 
intelektualnie i pięknego w swojej dojrzałości.

HYPATIA JAKO MISTRZYNI ŻYCIA DUCHOWEGO
Dla pełniejszego obrazu potrzebna nam jeszcze jest charakterystyka 

Hypatii jako filozofki. O tyle wydaje się to ważne, że współczesna legenda 
przypisuje jej dowolnie wybrane poglądy, zwykle odbijające jakieś 
współczesne postawy ideologiczne. 

Jej mottem były ponoć słowa, które Plotyn miał wygłosić na łożu 
śmierci: „Staraj się wznieść to, co boskie w tobie, do tego, co pierworodnie 
boskie we wszechświecie”. (s. 102) Już sama ta fraza wskazuje na religijny 
cel jej filozofowania. Znamienne jest, że zarówno dla platonizmu, 
jak i dla chrześcijaństwa kontakt z boskością nie był jakiegoś rodzaju 
pozaracjonalną iluminacją (choć i to mogło się zdarzyć), ale przede wszystkim 
intelektualnym obcowaniem z Bogiem, które to obcowanie przemieniało 
byt, kształtowało cnoty. To chciała przekazać swoim uczniom Hypatia, 
wszystkie inne jej aktywności intelektualne (jak matematyka czy astrologia) 
były podporządkowane zasadniczemu celowi, jaki stawiała sobie filozofia 
antyczna, potem też średniowieczna, a dziś jeszcze chrześcijańska, czyli 
nawróceniu, o którym była już tu mowa.

9  Tamże, s. 33.



„Ten kto przeżył owo niecodzienne wydarzenie, dokonuje radykalnego 
zwrotu w swoim życiu: metanoia, osiąga (...) życie właściwe umysłowi, życie 
w prawdzie. Odtąd jego «prawdziwe życie» będzie zawsze podporządkowane 
intelektowi szukającemu najpierw swymi narzędziami poznawczymi 
wiecznej mądrości, a później poddającemu się niedyskursywnej już ekstazie, 
wynoszącej w inny wymiar egzystencji, do doskonałego stopienia z bytem 
najdoskonalszym”. (s. 103) 

Wielce charakterystyczny fragment oddający klimat duchowy epoki 
Hypatii pozostawił nam Synezjusz, który wspominając nauki pobierane 
u filozofki, bez trudu włącza je w swoją drogę katolickiego biskupa, która 
także jest drogą umiłowania mądrości (filosofia) i nawrócenia (metanoia): 
„Mądrość (sofia) stanowi cel mojego kapłaństwa”. (s. 104) Mądrość bowiem 
jest jednym z przymiotów boskości.

Sama Hypatia także podążała tą drogą. Wedle Damascjusza, żyjącego 
pokolenie po niej filozofa neoplatońskiego, osiągnęła ona wyżyny cnót 
praktycznych, a więc cnoty polityczne – uznawano je za ukoronowanie 
kardynalnych cnót etycznych. Co bardzo interesujące, ze względu na niektóre 
wątki legendy hypatiańskiej, jedną z jej cnót szczególnie podkreślanych 
i zauważanych była wstrzemięźliwość – często traktowana jako symbol 
chrześcijańskiej opresyjności, rzekomo skierowanej także w samą Hypatię. 

Hypatia jak się zdaje, mierzyła jednak wyżej. Interesowała ją nie tylko 
droga „dobrego człowieka”, ale droga nadprzyrodzona, powiedzielibyśmy 
mistyczna, „droga człowieka boskiego”. Nie wydaje się, by taką Hypatię chciał 

Hypatia jest dla autorek 
feministycznych 
symbolem wyzwolenia 
seksualnego.
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wychwalać i znać Wolter – mistyczkę, niemal fanatyczną w przestrzeganiu 
nakazów życia filozoficznego, bliższą radykalizmowi średniowiecznego 
Bernarda z Clairvaux, znanego w epoce oświecenia jako przykład ciemnoty 
i katolickiego obskurantyzmu, a w rzeczywistości niezwykle głębokiemu 
mistykowi i intelektualiście.

Jaką rolę na tej drodze odgrywały tzw. nauki ścisłe? „Matematyka (...) 
podczas natchnionych, napełnionych mistyczną aurą filozoficznych egzegez, 
jak we wszystkich szkołach późnoplatońskich stanowiła jeszcze jeden 

bardzo ważny instrument metafizycznego poznania. Jej prawdy odnosiły (...) 
do wyższej poznawczo sfery epistemologicznej, uzdatniały do uogólnień, 
otwierały oczy na rzeczywistość idealną. Mówiło się więc (...) o tej dziedzinie 
«boska geometria», a jej «święte» zasady (...) stosowano we wzajemnych 
stosunkach przyjacielskich”. (s. 110) 

ŚMIERĆ HEROINY
Charakterystyka zarówno legendy, jak i kontekstu epoki, w której żyła 

Hypatia, pozwala nam w lepszym świetle spojrzeć na okoliczności jej 
śmierci. W roku 415 roku naszej ery miała ona najprawdopodobniej około 
sześćdziesięciu lat i była osobistością powszechnie szanowaną w środowiskach 
zarówno pogańskich, jak i chrześcijańskich. Nawet patriarcha Cyryl, którego 
konfliktowa postawa wobec niechrześcijan wydawała się zagrożeniem 
dla jej kręgu, bardziej interesował się w początkach swojego urzędowania 
rozwiązaniem problemu herezji nowacjańskiej niż wpływową filozofką. 

Kłopoty Hypatii zaczęły się w innym miejscu. Cyryl wdał się we wczesnym 
okresie swojego pontyfikatu w konflikt z miejscową gminą żydowską. 
Pretekstem do zaostrzenia relacji było, jak twierdzi Sokrates Scholastyk, 
niezachowywanie przez wyznawców judaizmu szabatu. Oczywiście 

Spór między Orestesem i Cyrylem został 
zakończony w sposób od wieków znany 
i stosowany. Popełnione zostało morderstwo 
o charakterze politycznym.



Cyrylowi nie tyle zależało na zachowywaniu Prawa przez Żydów, ile na 
odciągnięciu ich od przedstawień teatralnych, które w soboty stawały 
się niejednokrotnie pretekstem do rozruchów pomiędzy chrześcijanami 
i Żydami. Żydzi równocześnie oskarżali Cyryla przed prefektem Orestesem, że 
nasyła burzycieli, którzy prowokując rozruchy, pogarszają wizerunek gminy 
w oczach miasta. Jeden z oskarżonych, niejaki Hieraks, został aresztowany 
i wzięty na tortury przez prefekta, co oczywiście spowodowało gniew 
porywczego patriarchy. Mimo pogróżek Cyryla, Żydzi, jak pisze Dzielska, 
„zaczęli knuć intrygi i przygotowywać zasadzki na chrześcijan. To, co 
obmyślili, stało się jednak przyczyną ich bolesnego dramatu. Oto pewnej nocy 
umówieni przez nich ludzie podnieśli alarm, że kościół św. Aleksandra stoi 
w płomieniach. Gdy chrześcijanie pobiegli na ratunek świątyni, Żydzi napadli 
na nich i wielu zabili. Wówczas Cyryl wraz z licznym pospólstwem ruszył na 
dzielnicę żydowską i zaczął przepędzać ich z miasta”. (s. 153)

Te na pierwszy rzut oka pozbawione związku z Hypatią wydarzenia 
stanowią punkt wyjścia dla wypadków, które doprowadziły do jej 
śmierci. Orestes oburzony samowolą patriarchy powiadomił o wszystkim 
cesarza. W odpowiedzi na to Cyryl przedstawił władcy swoją wersję 
wydarzeń. Dotychczasowy konflikt zamiast więc ulec złagodzeniu, 
przeniósł się na znacznie poważniejszy poziom dwóch głównych sił 
politycznych w Aleksandrii: chrześcijańskiego patriarchy Kościoła i równie 
chrześcijańskiego przedstawiciela katolickiego cesarstwa. Orestes, choć nie 
był człowiekiem zakorzenionym w Aleksandrii, twardo przeciwstawiał się 
patriarsze posiadającemu liczne tradycyjne wpływy, a także (przynajmniej 
pozornie) poparcie całego ludu chrześcijańskiego. Jednak sytuacja była inna 
niż wskazywałyby proste schematy. Orestes miał bowiem w tej konkretnej 
sprawie wsparcie Hypatii, co stanowiło być może najistotniejszy element jego 
silnej pozycji politycznej w mieście. Spór z Cyrylem odsłonił też rzeczywistą 
siłę wpływu filozofki w sprawach aleksandryjskiej polityki. 

Nie wspomnieliśmy o tym do tej pory, ale wiele wskazuje na to, że 
Orestes także należał do kręgu intelektualnego mistrzyni aleksandryjskiej. 
Dzielska tak oto charakteryzuje postawę polityczną Hypatii u schyłku życia: 
„Dzieliła z Orestesem to samo przekonanie, że władza biskupów nie powinna 
wkraczać w dziedziny przeznaczone administracji cesarskiej i miejskiej. Nie 
mogła pogodzić się z faktem, że patriarcha zaczyna śledzić i kontrolować 
zarządzenia prefekta, że władza polityczna traci swoją autonomiczność 
i zaczyna dostawać się w ręce instytucji Kościoła”.
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Oczywiście nie można tej interpretacji rozumieć nowocześnie i postrzegać 
Hypatii jako zwolenniczki tzw. neutralności światopoglądowej państwa lub 
laickiego republikanizmu. „[Hypatia] pamiętała niedawne czasy Teofila, który 
pomimo swej żądzy władzy, walcząc z pogaństwem aleksandryjskim, nie 
działał autorytatywnie, lecz korzystał z pomocy i poparcia władz cesarskich. 
(...) Ona sama, znajdując się poza Kościołem, zawsze dotąd swobodnie 
rozmawiała z urzędnikami, pełniącymi swe obowiązki w mieście (...) Nigdy 
dotąd ludzie ze sfer kościelnych nie przeszkadzali jej w tym i nie komentowali 
jej znanego wszystkim sposobu życia. Szanowano jej polityczną niezależność 
wyrażającą się w nieukrywanej w miejscach publicznych otwartości 
wypowiedzi”. (s. 156)

Poganie w Aleksandrii V wieku byli już stosunkowo nieliczni, zatem sojusz 
Hypatii i Orestesa oznaczał faktycznie powstanie podziału politycznego 
w ramach wspólnoty chrześcijańskiej, Hypatia bowiem przyciągała do 
siebie znaczną część inteligencji katolickiej. Cyryl zdawał sobie sprawę, 
że liczni przeciwnicy powołania jego osoby na stanowisko patriarchy to 
silny politycznie obóz, który teraz skupi się pod przewodnictwem prefekta 
i nobliwej filozofki.

Hypatia, choć posiadała rozległe wpływy, sama znalazła się w trudnej 
sytuacji – popierali ją arystokraci i ludzie wykształceni, gdy tymczasem plebs, 
zarówno chrześcijański, jak i pogański, widział w niej dla odmiany czarownicę 
lub zwolenniczkę tępienia dawnych kultów. Jedni zaś i drudzy nie sprzyjali 
jej ze względu na okazywany publicznie przez Hypatię elitaryzm. Właśnie 
wśród chrześcijańskiego plebsu narodziła się myśl uśmiercenia Hypatii. Na 
czele morderców stanął niejaki Piotr, co do którego nie ma pewności, czy 
był lektorem kościelnym, jak się często mówi, czy też niższym urzędnikiem. 
Dziś wiemy, że odpowiedzialnymi za zabójstwo nie byli inspirowani przez 
Cyryla mnisi oskarżani o ten czyn w wielu opracowaniach. Wycofali się oni 
z miasta znacznie wcześniej, po próbie zamachu na Orestesa. Żadne źródło nie 
sugeruje, że byli oni na powrót obecni w mieście podczas ataku na Hypatię. 

Dzielska wskazuje raczej na pozostające na służbie patriarchy grupy 
posługujące przy zbieraniu z ulic chorych i zmarłych. Wskazywałoby na 
to późniejsze ograniczenie ich liczby i roli w mieście. Jednak i to pozostaje 
niepewne. „Możemy więc stwierdzić w sposób jednoznaczny na podstawie 
analizy relacji najważniejszych źródeł, że spór między Orestesem i Cyrylem 



został zakończony w sposób od wieków znany i stosowany. Popełnione 
zostało morderstwo o charakterze politycznym”. (s. 164)

Choć w historii Kościoła śmierć Hypatii przedstawiano raczej jako 
rozprawę z pogaństwem, co potem zostało w negatywny sposób 
przechwycone przez krytyków Kościoła, bardziej oczywiste wydają się 
sugestie profesor Dzielskiej mówiące o wplątaniu się Hypatii w sprawę 
polityczną, w której główne role, zarówno po stronie jej wrogiej, jak 
i przychylnej, odgrywali przedstawiciele społeczności chrześcijańskiej. 

Nie mamy tu więc do czynienia ze świeckim męczeństwem, męczeństwem 
za rozum czy za naukę, z analogicznym do chrześcijańskiego pogańskim 
świadectwem wiary, aż do przelania krwi. Śmierć Hypatii była w znacznej 
mierze konsekwencją ryzyka, jakie podejmowali w czasach antycznych 
ludzie wchodzący w orbitę spraw publicznych, w sferę polityki i władzy. Nie 
chodzi o żadne usprawiedliwienie metod, ale o realne spojrzenie na praktykę 
społeczną tamtej epoki. 

Zakończmy nasze rozważania wnioskiem sformułowanym przez 
znawczynię tematyki hypatiańskiej: „Należy się zgodzić z opiniami tych 
badaczy, (...) że Cyryl nie może być w sposób prawomocny i jednoznaczny 
oskarżony o przygotowanie morderstwa. Ale nie może też być całkowicie 
z odpowiedzialności za ten czyn rozgrzeszony, jak chce zrobić to np. 
F. Schaefer10 w swoim apologetycznym artykule, zrzucając winę na Orestesa. 
Wynika to z naszych dociekań, mówią o tym zarówno źródła chrześcijańskie, 
jak i pogańskie”. (s. 168) █

10  F. Schaefer,  F. Schaefer, St. Cyril of Aleksandria and The Murder of Hypatia, „The Catholic University Bulletin” VIII, 4 
(1902), s. 441-453. 
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Proszę o jeszcze chwilę 

cierpliwości . Ksiądz 

Krzysztof wyjrzy do Państwa 

za czterdzieści centymetrów.



Wielu Islandczyków z całą powagą zaklina się, że spotkało lub regularnie 
spotyka elfickich gości. Z tego, co czytałem, to nawet drogi na Islandii 
budowane są tak, by omijać miejsca powszechnie uznawane za tereny 
elfów. Pewien Islandczyk powiedział mi niedawno: wiesz, oczywiście, że 
to wydaje się nieprawdopodobne, ale tak naprawdę nie możemy na 100 
procent powiedzieć, że ich nie ma. Nigdy nic nie wiadomo. 

Rozmawia Aleksandra Pachulska

Na zegarku dziesiąta rano, a za oknem ciągle ciemno?

– Proszę się przyzwyczaić, już tak zostanie.

Co wiedział Ksiądz o Islandii przed przyjazdem?

– Tyle, że znajduje się wysoko na północy, stolicą jest Reykjavik i jest tam 
raczej zimno. 

A jakie były pierwsze wrażenia po przyjeździe?

– Przyjechałem tu przeszło trzy lata temu. Starałem się wcześniej 
dowiedzieć jak najwięcej od pracujących tu przede mną braci. Pozwoliło 
mi to trochę się przygotować, ale mimo wszystko nie dało pełnego obrazu 
miejsca, w którym przyszło mi spędzić kilka lat. Na pewno sprawdziły się 

ODŚNIEŻANIE 
RZECZY WAŻNYCH
Rozmowa z ks. Krzysztofem Kościółkiem



obawy, że jest tu ciemno, zimno i wszędzie daleko (śmiech). Nie jest to jednak 
cała prawda o tym przecież europejskim i dobrze zorganizowanym kraju. 
Poza tym, z tym zimnem też nie można przesadzać. Porównałbym nasz 
klimat do Szkocji. Zimą temperatury spadają do minus pięciu, rzadziej minus 
dziesięciu stopni. Moje obawy na temat mrozu rodem z Syberii na szczęście 
się nie potwierdziły. Niestety, rozczarowałem się trochę temperaturami 
letnimi, myślałem, że mimo wszystko będzie trochę cieplej. Tymczasem 
dziesięć stopni to często szczyt marzeń w lipcu. Bywają jednak dni, kiedy 
termometr wskazuje aż dwadzieścia stopni. Tak ze dwa razy (śmiech). No 
i należy pamiętać, że północ Islandii – Akureyri, gdzie mieszkam, różni się 
od klimatu Reykjaviku na południu wyspy. Tam częściej pada deszcz, ale jest 
zdecydowanie mniej śniegu. 

Jest coś wspólnego dla wszystkich regionów Islandii?

– Wiatr. Do tego nie można się przyzwyczaić, nie można zignorować, 
a tym bardziej polubić. Nie ma nic bardziej wkurzającego i dającego się we 
znaki niż islandzki wiatr, który w czerwcu potrafi wyrzucić z trasy na pobocze 
terenówkę.

Jeździ Ksiądz terenówką?

– Niczym innym nie da się tutaj przemieszczać. Na Islandii nawet główna 
droga krajowa w pewnych miejscach nie jest pokryta asfaltem. Znaczna 
część dróg to drogi szutrowe. Do tego oczywiście zaspy śnieżne i lód przez 
większość czasu.

Jak ludzie radzą sobie z nocami polarnymi? Można 
przyzwyczaić się do ciemności przez sześć miesięcy?

– Od września zaczyna się skracać dzień, a wydłużać noc. 23 grudnia noc 
polarna osiąga swój zenit – dzień trwa wtedy trzy godziny, rozjaśnia się 
w południe, a o piętnastej już jest ciemno. Do tego czasu wszyscy sobie jakoś 
radzą. Jest to czas przedświąteczny, wszędzie pełno jest pięknych światełek 
i bożonarodzeniowych ozdób. Schody zaczynają się w styczniu. Tak jak dla 
wszystkich tutaj, także i dla mnie, jest to najbardziej depresyjny miesiąc. Po 
6 stycznia, czyli po święcie Trzech Króli, znikają wszystkie lampki i dekoracje, 
a Islandia staje się jednolicie szara.
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Przez noc polarną nie można zobaczyć nawet jak biały 
jest śnieg...

– Przez to, że ciągle jest ciemno, nawet śnieg wydaje się szary.

Czy rekompensatą za ten długi czas bez światła jest dzień 
polarny? Wraca wtedy chęć do życia?

– Dzień zaczyna się wydłużać od przesilenia wiosennego. Pod koniec 
czerwca, a właściwie już na przełomie maja i czerwca noc trwa jakieś dwie 
godziny. Noc to chyba za duże słowo – po prostu robi się szaro. O północy 
jest jeszcze na tyle widno, że można czytać książkę na balkonie. Oczywiście 
w grubym swetrze (śmiech).

To na pewno na początku wydaje się ekscytujące, ale 
przecież trzeba jakoś zachować rytm dnia. Jak można 
usnąć o dwudziestej trzeciej, jeśli słońce świeci w oczy?

– Ciemne zasłony to obowiązkowe wyposażenie sypialni. Można bardzo 
łatwo rozregulować sobie rytm biologiczny. Dlatego wziąłem sobie do 
serca rady mojego proboszcza, który jest rodowitym Islandczykiem. Jest tu 
niezbędny rygor, którego trzymamy się niezależnie od pór roku. Stałe godziny 
wstawania i kładzenia się spać. Moją stałą godziną pobudki jest dziewiąta 
rano.

Nie wiem, czy nie cofnąć tego pytania...

– ... ale kładę się spać między drugą a trzecią nad ranem. Teraz już brzmi 
trochę lepiej, prawda? (śmiech). Zresztą wielu Islandczyków ma podobny rytm. 
Większość sklepów otwierana jest dopiero koło południa.

Islandzki wiatr w czerwcu potrafi wyrzucić 
z trasy na pobocze terenówkę.



Czyli poranna wyprawa po bułki na śniadanie nie wchodzi 
w grę?

– Na śniadanie jest kawa. Mocna i czarna. Z cukrem. Bez niej nie 
funkcjonuję. Co do pieczywa, to zajmuje ono tutaj pół zamrażalnika w każdej 
lodówce. Nie masz zamrożonego chleba – ryzykujesz, że jak porządnie 
zasypie, to kolejna dostawa do sklepu będzie za parę dni. Ciepłe bułki prosto 
z piekarni to rzadkość. Nie pamiętam, czy kiedyś jadłem tu coś takiego.

A jak wygląda reszta dnia „już po kawie”?

– Przede wszystkim fitness i siłownia w jednym, czyli tak godzinka lub 
dwie, by odśnieżyć dojście do kościoła. Jak dowali po pas, to schodzi mi tyle, 
że Mszę odprawiam z zadyszką (śmiech). Potem najczęściej albo załatwiam 
wszystkie bieżące sprawy typu maile, telefony i papiery, albo przygotowuję 
samochód do wyjazdu. Moja parafia rozciąga się sto pięćdziesiąt kilometrów 
na zachód i trzysta na wschód od Akureyri. Pas wybrzeża dzielący najbardziej 
oddalone od siebie miejsca, do których mam dotrzeć, wynosi czterysta 
pięćdziesiąt kilometrów. Do niedawna najbardziej odległa była mała osada 
Raufarhöfn, gdzie na Mszę św. przychodziło sześć-osiem osób. Na południu 
wioski są liczniejsze, zdarza się, że na Msze i spotkania przychodzi około 
trzydziestu osób.

Pogoda pewnie często krzyżuje plany dotarcia do 
tych miejsc...

– Odwiedzam „moje” wioski regularnie, choć oczywiście nie byłoby 
możliwe, żebym we wszystkich kierunkach jeździł częściej niż raz na tydzień. 
Czasem jedna wyprawa zajmuje mi trzy-cztery dni, bo zasypie drogi.

Zaglądając do Księdza samochodu, odniosłam wrażenie, 
że „full wypas” na Islandii znaczy coś zupełnie innego niż 
chociażby w Polsce. Zacznijmy wyliczać...

– Na pewno łopata. Obowiązkowo lina... Coś do jedzenia, woda, ciepłe 
ubrania, dwie pary butów, dwa polary, windproof, kominiarka, gogle, śpiwór...

To dojazd na Mszę św. czy survival?
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– Kilka razy zdarzyła się sytuacja, że nocowanie na poboczu było 
koniecznością, bo droga była zamknięta ze względu na pogodę. Nieodzowny 
jest także bak pełen paliwa. Każdy tankuje tutaj obowiązkowo, gdy 
wskazówka pokazuje pół baku. I to nie tylko zimą, ale przez cały rok.

Czy kiedykolwiek zdarzyło się Księdzu korzystać w drodze 
z pomocy innych?

– Tak, co najmniej dwukrotnie. Za pierwszym razem było to na początku 
mojej pierwszej zimy tutaj. Wracałem z którejś z wiosek oddalonych o trzysta 
kilometrów. Rano sprawdziłem w internecie, że jedna ze skrótowych dróg 
jest przejezdna, więc ruszyłem nią do domu. Niestety, w międzyczasie 
zaczął sypać śnieg i droga momentalnie stała się niemożliwa do pokonania. 
Zakopałem się w zaspie około godziny osiemnastej. Po mniej więcej dwóch 
godzinach pracy łopatą, nie mając odpowiednich wodo- i wiatroodpornych 
ubrań, nie dałem już rady i musiałem wezwać pomoc. Miałem niezwykłe 
szczęście, bo w tym miejscu był zasięg. Ratownicy wyciągnęli mnie tuż 
przed północą.

Innym przypadkiem, który na długo zapamiętam, była moja droga na 
lotnisko parę miesięcy temu. To był marzec. Miałem lecieć na rekolekcje do 
Anglii. Wyruszyłem z Akureyri główną drogą nr 1 o godzinie osiemnastej 
w niedzielę, a samolot miałem o ósmej rano w poniedziałek. Wydawało 
mi się, że taki zapas czasu wystarczy na pokonanie czterystu kilometrów. 
Niestety, tych czternaście godzin nie wystarczyło, bo zerwał się gwałtowny 
wiatr, osiągający prędkość czterdziestu metrów na sekundę. Tego typu wiatr 
przewraca samochody ciężarowe. Do tego oczywiście cały czas padał śnieg. 
Nie dało się dalej jechać, droga została zamknięta, a ratownicy zawracali 
wszystkich do najbliższej stacji benzynowej. Ruszyłem w jej stronę, ale 
wkrótce zakopałem się w potężnej zaspie. Wracający po paru godzinach 
ratownicy zabrali mnie na stację, gdzie przenocowałem, a rano pojechaliśmy 
wyciągać mój samochód. I jak się okazało – dziewiętnaście innych pojazdów.

Na ulicach Akureyri nie słyszałam języka polskiego, być 
może ze względu na porę dnia. Jaka jest tutejsza Polonia? 
Od kiedy jesteśmy zauważalni na Islandii?



– Pierwsza duża fala dotarła tu na początku lat 90. i dużą część grupy 
stanowili muzycy. Potem zaczął się napływ pracowników fizycznych 
i sezonowych, którzy zatrudniani są głównie w rybołówstwie i przy uboju 
owiec. Jakiś czas temu przyjechało sporo pracowników budowlanych, którzy 
znaleźli pracę przy budowie hut aluminium.

Czy ci, którzy zostali tu na dłużej, sprowadzają swoje 
rodziny, czy żyją na odległość, wyznaczając kolejne daty 
powrotu do Polski?

– Większość sprowadziła tu swoich bliskich i przyjaciół. Zdarza się, że 
w jednej wiosce żyje tu pięć rodzin i wszystkie pochodzą z tego samego 
miasta w Polsce. Najwięcej przyjezdnych jest tutaj z okolic Białegostoku 
i Sokółki, sporo jest także z Podlasia oraz Warmii i Mazur. Widoczną bolączką 
emigracji są problemy dzieci. Często słyszę od nich, że nie czują się tutaj 
najlepiej, przeszkadza im bariera językowa i surowy klimat. Dziecko nie 
może sobie wybiec na podwórko, bo przez większą część roku jest ono 
pokryte zlodowaciałym śniegiem, a wiatr nie pozwala na zabawę. Zresztą 
proszę sobie wyobrazić, jak wygląda na Islandii szkolna wyprawka dziecka. 
Przede wszystkim jest to kombinezon z kominiarką i goglami, a do plecaka 
obowiązkowo dokładany jest termos. 

Opowieści o problemach z alkoholizmem na Islandii są 
prawdziwe?

– Niestety tak. Śmiem twierdzić, że Islandia jest w czołówce tych krajów, 
gdzie spożywa się najwięcej medykamentów antydepresyjnych, a także 
wszelkich środków odurzających. W każdej większej osadzie bez trudu można 
odnaleźć klub Anonimowych Alkoholików. Na nastroje mieszkańców wpływa 
nie tylko pogoda, ale ostatnio również kryzys ekonomiczny, który większości 
dał się odczuć bardzo dotkliwie. Z problemem alkoholizmu próbuje walczyć 
państwo. W kraju jest tylko jedna sieć sklepów, w której można legalnie kupić 
alkohol. Otwarte są od godziny trzynastej do osiemnastej. W pozostałych 
miejscach nie ma szans na kupienie nawet butelki piwa.

Nadużywanie alkoholu musi dotyczyć także sporej 
części Polonii...
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– Niestety, ten problem nie jest obcy naszym rodakom. Oczywiście 
nie dotyczy wszystkich, ale naprawdę duża część nadużywa alkoholu. 
Pamiętam, jak rok temu dotarłem w Wielką Sobotę na święcenie pokarmów 
do jednej z miejscowości. Oczywiście było jeszcze pełno śniegu. Poczekałem 
na tych, którzy mieli trudności z dojazdem, pomodliliśmy się i na koniec 
porozmawialiśmy już przed kościołem. Zacząłem się zbierać do odjazdu, 
a tutaj nagle przybiega moja uczennica, którą przygotowuję do Pierwszej 
Komunii i prosi żebym poświęcił jej koszyczek. Prosi też, żeby poczekać na jej 
babcię, bo idzie powoli. Za chwilę okazało się, że babcia nie tylko szła powoli, 
ale ledwo trzymała się na nogach, a oddech nie pozostawiał złudzeń co do 
przyczyny takiego stanu. Przygnębiające jest, że pije tu bardzo dużo kobiet, 
niezależnie od wieku. Często bywa tak, że przychodzą do mnie dzieciaki, 
które nie radzą sobie z tym, że w ich rodzinach nie dzieje się najlepiej. 
Wtedy muszę znaleźć sposób, żeby takie rodziny chciały o tym powiedzieć. 
Najczęściej jednak otwierają się same, bo nie mają komu opowiedzieć 
o problemach; czują się obco, a ksiądz mówiący po polsku staje się kimś 
w rodzaju terapeuty. Pracując w Anglii, spotykałem tłumy anonimowych osób. 
Tutaj znam wszystkich swoich parafian, ich codzienność i problemy.

Słuchając tego, co Ksiądz mówi, trudno oprzeć się 
wrażeniu, że zorganizowanie sobie życia na Islandii jest 
nie lada wyzwaniem. Czy jest więc coś, co zachwyca, co 
sprawia, że mimo wszystko chce się tu zostać?

– Wobec Islandii można przyjąć jedną z dwóch postaw: albo ją się kocha, 
albo nienawidzi. Jeśli damy sobie szansę na odkrycie tego miejsca, możemy 
się nim naprawdę zauroczyć. Przede wszystkim Islandczycy są bardzo 
otwartymi i życzliwymi ludźmi. Język oczywiście będzie sprawiał nam 
wielki kłopot, ale z każdym można tu porozmawiać po angielsku. Po latach 
spędzonych w Wielkiej Brytanii na nowo też zauważam, że jedzenie ma smak 
(śmiech). Takie produkty jak masło, jajka czy mięso smakują w Islandii tak, jak 
w mojej rodzinnej Piwnicznej, kiedy byłem dzieckiem. A jeśli jest w nas zapał 
do eksplorowania nieznanych terenów i jakiś zew do przeżycia przygody, to 
Islandia jest wręcz wymarzonym miejscem. Wulkany, gejzery, pola gotującej 
się magmy, lodowce, wodospady, przepiękne fiordy, a do tego zorza polarna... 



Czy zatem szeroko rozumiany „outdoor” i rzucanie 
wyzwań nieprzyjaznemu klimatowi to jest Księdza sposób 
na Islandię?

– Zdecydowanie tak. Uwielbiam sport, także jego ekstremalne odmiany. 
Jako góral szybciej nauczyłem się jeździć na nartach niż chodzić (śmiech), 
więc północ wyspy nie przeraża mnie swoimi śniegami, a narciarstwo 
zjazdowe jest moim ukochanym sportem. Ostatnio niesamowicie wciągnęła 
mnie wspinaczka lodowcowa, a także wspinaczka po zamarzniętych 
wodospadach. Latem zaglądam do zaprzyjaźnionej stadniny i z grupą 
znajomych podziwiamy fiordy z grzbietów islandzkich rumaków. Przeżycia są 
niesamowite, choć nawet w lipcu nie wolno zapomnieć o szczelnej osłonie na 
uszy pod toczek. Wspominałem już o islandzkim wietrze? 

Na Islandii niemal każda wioska ma swój basen ogrzewany geotermalnie. 
Jest to ulubione miejsce spotkań i odpoczynku dla większości mieszkańców. 
Baseny są najczęściej odkryte, a więc siedzi się w bardzo ciepłej wodzie, a na 
głowę pada śnieg. Dla wielu turystów przejście z szatni do basenu stanowi 
traumatyczne przeżycie (śmiech). Islandczycy są jednak bardzo zahartowani, 
a naukę pływania rozpoczynają bardzo wcześnie. Często podkreślają z dumą, 
że nie znajdzie się Islandczyka, który nie potrafi pływać.

Zamiłowanie do sportu próbuję przekazać młodzieży, z którą tu 
pracuję. Jest tu międzynarodowa grupa studentów Erasmusa, która dość 
kiepsko radziła sobie z aklimatyzacją w tych warunkach pogodowych. 
Zorganizowałem dla nich spotkania na stoku, namówiłem, żeby spróbowali 
wziąć się z tym klimatem za bary. Dla większości z nich aktywność fizyczna 
stała się remedium na islandzką chandrę. 

Moim drugim sposobem na Islandię jest praca naukowa. Od momentu, 
kiedy opuściłem mury seminarium, nie miałem możliwości tyle czytać i to 
w ciszy przerywanej tylko łomotem wiatru o szyby.

Podobno Islandia to także idealne miejsce na lekturę 
Tolkiena...

– To pierwsze skojarzenia wielu osób odwiedzających wyspę. Osobiście 
przeczytałem Władcę Pierścieni tylko raz, bo nie jestem fanem tego typu 
literatury. Być może zrobię drugie podejście, widząc zachwyt miłośników 
Tolkiena, odkrywających islandzkie nawiązania w jego książkach. A jest tego 
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tak dużo, że nawet taki Tolkienowski laik jak ja może z marszu wskazać 
przynajmniej kilka.

Trzy wystarczą...

– Choćby sam język. Tolkien nigdy nie odwiedził Islandii, co nie 
przeszkodziło mu wykładać na Oxfordzie język staroislandzki. Często nazwy 
miejsc w jego książkach mają swoje źródło w islandzkim. Widzę jeszcze 
podobieństwo niskich, porośniętych trawą domków Hobbitów z tutejszymi 



zabytkowymi domkami, zbudowanymi z torfu i kory drzew. No i przede 
wszystkim wszechobecne tutaj elfy, trolle i krasnoludy, które cieszą się wśród 
Islandczyków wielkim poważaniem.

Czy stosunek do wyżej wymienionych stworów nabiera 
należytej powagi wraz ze spożyciem odpowiednich trunków?

– Niezupełnie. A przynajmniej nie zawsze (śmiech). Wydaje się to czasem 
wręcz groteskowe, ale bardzo duża część Islandczyków naprawdę wierzy 
w takie istoty...

Chce Ksiądz przez to powiedzieć, że ten wyglądający 
zupełnie normalnie sąsiad, którego właśnie widzimy 
wsiadającego do samochodu, może co wieczór rzucać za 
siebie łyżkę strawy dla skrzatów?

– Wątpię, żeby aż tak, ale jest możliwe, że np. winę za niedziałający 
telewizor zwali na złośliwego krasnoluda. A te zamieszkują większość 
domów, choć nie rzucają się w oczy ich mieszkańcom. Robią swoje, czasem 
tylko ujawniając swoją obecność poprzez jakiś wybryk. Co innego elfy. 
Islandczycy podchodzą do nich z uwielbieniem. Elfy mają wyglądać jak ludzie 
o pięknych rysach twarzy. Przede wszystkim zamieszkują fiordy i wyżej 
położone tereny. Najłatwiej spotkać je w okolicach jeziora Myvatn. W miejscu 
o nazwie Dimmuborgir znajdują się uformowane z lawy jaskinie oraz skały 
przybierające czasem fantastyczne kształty. Najsłynniejszy z nich to łuk 
przypominający sklepienie gotyckiej budowli. Nazywany jest kościołem elfów, 
a one same podobno często odwiedzają to miejsce.

Słysząc podobne opowieści, traktuję je jako element folkloru, ale dla 
Islandczyków znaczą one o wiele więcej. W Reykjaviku mieszka szanowana 
pianistka, która twierdzi, że posiada mapę fiordów, w których żyją 
poszczególne rody elfów. Wiele osób z całą powagą zaklina się, że spotkało 
lub regularnie spotyka elfickich gości. Z tego, co czytałem, to nawet drogi na 
Islandii budowane są tak, by omijać miejsca powszechnie uznawane za tereny 
elfów. Pewien Islandczyk powiedział mi niedawno: wiesz, oczywiście, że to 
wydaje się nieprawdopodobne, ale tak naprawdę nie możemy na sto procent 
powiedzieć, że ich nie ma. Nigdy nic nie wiadomo. 
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Ale osobiście żadnego elfa Ksiądz jeszcze nie spotkał?

– No niestety, ale mam za to przypuszczenia, że jakieś złośliwe krasnoludy 
zepsuły mi niedawno ekspres do kawy. A gorszej szkody nie mogły już zrobić 
(śmiech).

Jaka jest recepta na optymizm wobec zimy, która potrafi 
dać się we znaki już we wrześniu?

– W tym roku wszystko zmieniło się w ciągu jednego dnia. Dane mi było 
na nowo pokochać życie i zdać sobie sprawę, że nie warto przejmować się 
tym, co nie jest ważne.

Pojechałem jakieś sto czterdzieści kilometrów za Akureyri. Nie był to nawet 
wyjazd duszpasterski, po prostu chciałem zrobić zdjęcia zamarzniętemu 
wodospadowi na początku zimy. Dzień był piękny, a drogi przejezdne. Nic 
nie zapowiadało, że może się to zmienić w ciągu paru minut. Gwałtowna 
śnieżyca zaskoczyła mnie w odległości trzydziestu kilometrów od najbliższej 
osady. Zakopałem się na środku drogi, która jeszcze chwilę temu nie była 
biała. Założyłem na siebie kilka warstw ubrań i wyszedłem, żeby odkopywać 
samochód. Wtedy okazało się, że łopata, którą zawsze wożę ze sobą, została 
w garażu po ostatnim sprzątaniu bagażnika. Położyłem się (i tak nie ustałbym 
przy takim wietrze) i rękami odgarniałem śnieg spod kół auta. Po pół godzinie 
zrozumiałem, że to syzyfowa praca i wyjąłem telefon. Nie było zasięgu. 
Dotarło do mnie, że najbliższy samochód może przejeżdżać tamtędy za parę 
dni. Uświadomienie sobie, że nie mogę liczyć na niczyją pomoc, dodało mi 
determinacji. Wyciągnąłem z pobocza jeden ze słupków, które ostrzegają 
przed zjazdem z trasy. Posłużył mi za łopatę. Dogrzebałem się nim do miękkiej 
jeszcze ziemi, którą mogłem podsypać pod koła. Po dwóch godzinach walki 
z pogodą i własną słabością udało mi się ruszyć.

Kiedy dotarłem do domu, najpierw podziękowałem Panu Bogu. Potem 
usiadłem przy biurku i ogarnęła mnie niemożliwa do opisania radość. Po 
pierwsze – żyłem! Po drugie – wszystkie dotychczasowe problemy zrobiły 
się malutkie i niewarte zamartwiania. Takie odśnieżanie właściwej hierarchii 
ważnych dla nas rzeczy daje spokój. Z całego serca życzę go każdemu. 

Dziękuję za rozmowę. █
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W istocie historia Polski nie może zarzucać królom zbrod-
ni. Ten szacunek dla króla był głęboko zakorzeniony 
w przekonaniach ludu. Król szafował wszelkimi łaskami; 
nie miał nawet potrzeby karać. Zygmunt Stary mawiał do 
posłów zagranicznych, zdziwionych na widok, jak cho-
dził bez straży i mieszał się pomiędzy gromadki ludu, że 
w  Rzeczypospolitej nie było ani jednego człowieka, na 
którego piersiach nie mógłby spokojnie zasnąć.

ADAM MICKIEWICZ



Może współczesnym rocznikom szkolnym, ukształtowanym 
przez reformy Handkego i Hall, wyda się to nieprawdopodobne, ale 
Adam Mickiewicz nie czytał Władcy pierścieni. Niewykluczone jednak, 
że Tolkien znał utwory polskiego wieszcza, tak jak znał je choćby Chesterton, 
który wsławił się powiedzeniem: „Moja instynktowna sympatia dla Polski 
zrodziła się pod wpływem ciągłych oskarżeń, miotanych przeciwko niej i – rzec 
mogę – wyrobiłem sobie sąd o Polsce na podstawie jej nieprzyjaciół. Doszedłem 
mianowicie do niezawodnego wniosku, że nieprzyjaciele Polski są prawie zawsze 
nieprzyjaciółmi wielkoduszności i męstwa. Ilekroć zdarzyło mi się spotkać 
osobnika o niewolniczej duszy, grzęznącego przy tym w bagnie zmaterializowanej 
polityki, tylekroć odkrywałem w tym osobniku, obok powyższych właściwości, 
namiętną nienawiść do Polski”. 

Wiadomo, że Tolkien, który był lingwistą, interesował się polską kulturą, cenił 
jej etos rycerski i chrześcijańskiego ducha, a nawet uczył się języka polskiego. 
Niezależnie jednak od tego, czy znał on twórczość autora Pana Tadeusza, wspólne 
dla obu pisarzy było odczytywanie historii przez pryzmat walki duchowej 
oraz opowiadanie się zawsze po tej stronie, która broni prawdy i wolności. 
Mickiewiczowski opis Rzeczpospolitej, zawarty w wygłaszanych w College de 
France wykładach literatury słowiańskiej, z powodzeniem mógłby pasować do 
mitycznej krainy z baśni Tolkiena. Rzeczpospolita – czyli ojczyzna wolnych ludzi 
– jawi się w nim niczym Shire, a zamieszkujący ją Polacy są jakby Hobbitami 
Europy. Mickiewicz nie pisze jednak fantasy, on po prostu wykłada historię. 

Niestety, Polacy jako sąsiadów mają orków, trolle i nazguli. Znajdujemy 
się w najgorszym możliwym położeniu: między Dwoma Wieżami. Władcy 
tych wież wielokrotnie próbowali zniszczyć kraj znajdujący się między nimi, 
gdyż nienawidzili polskiego ideału wolności. Pierwszy rozbiór Rzeczpospolitej 
planowali już Maksymilian Habsburg z Iwanem Groźnym w XVI wieku, ostatni 



zrealizowali Adolf Hitler z Józefem Stalinem w XX stuleciu. A jednak, skazani 
na zagładę Hobbici nie zginęli. Mają swój kraj, choć przez lata niewoli trucizna 
sączona przez agentów Mordoru zatruła ich dusze. Dziś muszą spojrzeć w lustro 
i odpowiedzieć sobie, czy są jeszcze dumnymi, wolnymi Hobbitami, czy zamienili 
się w mentalnych poddanych Saurona. Frodo Baggins i Sam Gamgee prowadzą 
ćwiczenia z wyobraźni. Proponują Państwu lekturę paryskiego wykładu Adama 
Mickiewicza z czerwca 1843 roku.

Polska ze swymi instytucjami tak rozmaitymi, które muszą się wydawać 
tak osobliwe, stanowi przeciwieństwo Rosji. Od czasów bajecznych, od 
owego króla-chłopka obranego w dzień świąteczny wśród okrzyków wolnych 
i wesołych współobywateli, nie widzimy w tym kraju ani jednego człowieka, 
który by rozstrzygał o losach państwa. Nie widzimy dynastii, której losy 
byłyby związane nieodmiennie z losami kraju. Próżno nawet szukamy 
tam ośrodka działalności. Nic tam się nie dzieje przez jednostki, wszystko 
przez zgromadzenia. Jądrem narodu polskiego jest zgromadzenie, zebranie 
wolnych ludzi, sejmik. Dzieje Polski to dzieje ciągu różnych zgromadzeń, 
zbierających się już to wspólnie, już to oddzielnie, często niezgodnych z sobą, 
niekiedy wrogich, działających, rzekłbyś, bez ustalonego celu. Jest przecież 
moralne ognisko, a mieści się ono w tak zwanym walnym zgromadzeniu albo 
zgromadzeniu wolnym: to sejm. 

Rozważmy, jaki był zakres i jaki tryb postępowania tego zgromadzenia. 
Nie jest ono podobne do żadnego zgromadzenia politycznego, ma taki 
sam charakter jak sobory kościelne; nie stanowi nawet praw, nie wydaje 
rozporządzeń, nie ma żadnej mocy wykonawczej. Zbiera się dla rozstrzygnięcia 
jakiejś sprawy politycznej i zawyrokowania o jej wartości moralnej. 
W pierwszych wiekach posługiwało się taką formułą: Ci, co postąpią inaczej, 
niechaj będą wyklęci. Gdy chodzi o wydanie wojny, walny sejm roztrząsa, 
czy ma się prawo ją wydać. Sejm przykazuje polskim posłom zagranicznym 
przeprowadzać w tej mierze jak najbardziej drobiazgowe badanie. Tak 
więc kilkakrotnie odrzucono zgłoszenia miast i rzesz ludności, chcących 
się połączyć z Polską, bo nie znaleziono prawnego powodu odebrania ich 
ówczesnym władcom. Po rozstrzygnięciu tej kwestii moralnej czynność sejmu 
ustaje. Wtedy każdy jest powołany wedle swych sił i możności do wykonania 
wyroku poprzez wojnę. 

Każdy człowiek wolny w Polsce miał prawo toczyć wojnę z państwem 
obcym, ale biorąc na swe sumienie ciężką odpowiedzialność, jak mówią dawni 
pisarze polityczni. Rzeczpospolita nie miała sposobu wzbronić obywatelom 
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toczenia wojny. Jeśli państwo obce zanosiło skargę, pozwalała mu niekiedy 
ścigać napastników aż na ziemiach Rzeczypospolitej, ale nie wydawała 
nikogo. Skoro sejm postanowił, że wydanie wojny było słuszne, każdy miał za 
obowiązek sumienia ruszyć na wroga. 

Sejm, kiedy był prawidłowo zebrany, był uważany za natchnionego Duchem 
Świętym. Jest to zasadniczy dogmat konstytucji polskiej. Każdy obywatel 
miał prawo postawić swoje veto, zatrzymać bieg sejmu; rzecz niezwykła, 
że w ciągu długich wieków nikt nie śmiał z tego prawa skorzystać. Króla 
obierano na sejmie z natchnienia Ducha Świętego. Każdy człowiek wolny – nie 
używam słowa szlachcic, bo ono daje cudzoziemcom fałszywe wyobrażenie; 
zawsze porównuje się szlachtę polską ze szlachtą francuską lub angielską, 
a przeciwnie, trzeba sobie wyobrazić spahisa tureckiego albo homme-franc 
z czasów Merowingów – każdy człowiek wolny mógł być obrany królem, 
ale kandydatowi nie wolno było zgłaszać swych zamiarów, jednać sobie 
stronników, uciekać się do tak zwanych perswazji, knowań lub intryg. 
Wszystko to uchodziło za grzech. Król obrany w ten sposób był otoczony 
czcią jako ogniwo łączące religię z polityką. Miał on znamię namaszczenia. 
Miał liczne atrybucje kapłaństwa. Wierzono, że przez niego spływało 
błogosławieństwo na naród, wymagano, by był świątobliwym i dobrym: 
świątobliwość była pierwszym warunkiem, gorliwość, męstwo, umiejętności 
– przymiotami drugorzędnymi. Król nie mógł wyrządzić krzywdy, nie mógł 
nikogo obrazić, i nawet w wojnach domowych jego wrogowie polityczni 
nie mówili o nim inaczej jak z szacunkiem, przyklękając na kolana, 
a przynajmniej uchylając czapki. 

W istocie historia Polski nie może zarzucać królom zbrodni. Ten szacunek 
dla króla był głęboko zakorzeniony w przekonaniach ludu. Król szafował 
wszelkimi łaskami; nie miał nawet potrzeby karać. Zygmunt Stary mawiał do 
posłów zagranicznych, zdziwionych na widok, jak chodził bez straży i mieszał 
się pomiędzy gromadki ludu, że w Rzeczypospolitej nie było ani jednego 
człowieka, na którego piersiach nie mógłby spokojnie zasnąć.  
Powróćmy do praw politycznych. Kiedy moralna słuszność wojny została 
przez sejm rozstrzygnięta, król, jeśli chciał dowodzić osobiście, wyruszał 
z nielicznym pocztem przydwornym, objeżdżał bogatych magnatów i szlachtę 
i oznajmiał im o postanowieniu sejmu. Wszyscy ludzie dobrej woli wyruszali 
na wojnę. Opowiada się o przygodzie króla Stefana, który ruszywszy na wojnę 
z Moskwą, przybył do jednego z panów. Spodziewał się od niego posiłków, 



ale pan nic nie obiecywał. Król niezadowolony gotował się do odjazdu, 
kiedy następnego dnia ujrzał na dziedzińcu chorągiew husarii na koniach 
i w uzbrojeniu, a obok niej podwodę ładowną pieniędzmi na wypłatę żołdu; 
przy bramie zastał inną chorągiew jazdy lekkiej, na drodze zaś spotkał pułk 
piechoty umundurowany i uzbrojony sumptem owego pana, a obok znowuż 
skrzynie skarbcowe pełne pieniędzy na cały ciąg wojny. Tym sposobem 
król zgromadził stopniowo sto tysięcy wojska, z którym prowadził wojnę 
z Moskwą. 

Jeśli król nie wyruszał, hetmani tymiż sposobami gromadzili wojska. I tutaj 
wszystko zależało od dobrej woli. 

Co do skarbu, zarządzano nim w ten sam sposób. Owo pojęcie, że wszystek 
pieniądz krajowy winien przechodzić przez skarbiec, że normalnym stanem 
społeczeństwa jest stan, kiedy codziennie pobiera się od ludzi podatki, 
owo pojęcie było nieznane w Polsce: sejm uchwalał opłaty dobrowolne 
i na czas określony. Po ich uchwaleniu często ludzie bogaci z góry wpłacali 
naznaczoną sumę za całe ziemie lub powiaty, brali pokwitowanie i jechali do 
swych współziemian prosić o zwrot. Nie było dostojeństw opłacanych przez 
skarb, nie było płatnych urzędników, funkcjonariuszy. Kiedy Rzeczpospolita 
potrzebowała na przykład wyprawić posłów za granicę, zwracała się do 
ludzi bogatych i możnych, polecała im podjąć się tego poselstwa, oni zaś 
musieli nie tylko pokrywać wszystkie jego koszty, ale nawet dawać podarunki 
monarchom, a jednocześnie wszystkie podarunki otrzymane od nich oddawać 
Rzeczypospolitej. Bywały rodziny, co majątek traciły na poselstwa, jak 
rodzina książąt Zbaraskich. Ale uważano to za zasługę chwalebną względem 
Rzeczypospolitej, a nawet za mogącą przysłużyć się do zbawienia duszy tego, 
kto ją podejmował. Było też we zwyczaju zapisywać przed śmiercią sumy 
pieniężne i dobra Rzeczypospolitej i królowi. 

Wymierzanie sprawiedliwości wychodziło z tej samej idei. Częściej sejmiki, 
niekiedy zaś sądy rozstrzygały o słuszności sprawy, a woźny, który miał 
godność herolda, zwracał się do wszystkich ludzi dobrej woli, aby przyłożyli 
się do wykonania wyroku sądowego. Wzywał samego obżałowanego do 
posłuszeństwa i w dziejach Polski znajdujemy przykłady ludzi bardzo 
możnych, co sami oddawali się w ręce sprawiedliwości. Co więcej, 
zbrodniarze przebywający za granicą wracali stawiać się przed sędzią, aby dać 
głowę pod miecz. Nie więziono ich na wieży, zostawiano ich w spokoju, dając 
im tylko czas do przygotowania się na śmierć, ponieważ szlachcic, który by 
uciekł przed wyrokiem sądowym, byłby uważany za infamisa i tchórza: opinia 
publiczna ścigałaby go tak, jak dzisiaj ściga uchylających się od pojedynku. 
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Bez owej sankcji religijnej historia Polski jest plątaniną niepodobną do 
rozwikłania. Człek bogaty, mający dziesięć, dwanaście tysięcy nadwornego 
żołnierza, skazany przez sąd powiatowy na zwrócenie tych czy owych 
dóbr, bywał niekiedy pozywany i sprowadzany przez woźnego, a potem 
zamykany w wieży. Gdyby odmówił posłuszeństwa, co mógł łacno uczynić, 
nie otrzymałby rozgrzeszenia kapłańskiego, kapłan dawał bowiem sankcję 
prawom Rzeczypospolitej. W sprawie dla wszystkich jasnej, gdzie krzywda 
wołała o pomstę, wszyscy siadali na koń i na winnego szybko spadała kara. 
Jeśli sprawa była zawiła, jeśli opinia publiczna nie mogła odróżnić prawdy 
od fałszu, trzeba było wznowić proces i uciec się do nowych środków, aby 
oświecić opinię.

Do czegoż zatem zmierzały te wszystkie instytucje? Jaka była wewnętrzna 
ich myśl? Oto rozwijać ducha ludzkiego, utrzymywać go ciągle w czujności, 
sprawiać, by czuł własną godność, by w każdej chwili rozumiał swoje 
obowiązki. 

Człowiek wolny w Polsce nie mógł przerzucać wszelkich trudności na 
sejm czy na sejmiki; skoro już ogłoszono postanowienie najwyższej instancji, 
musiał je na nowo zważyć, poznać jego wartość, słuszność, aby wedle swego 
przeświadczenia znaleźć zasadę postępowania. Z własnej woli zostawał 
sędzią, żołnierzem, poborcą, a obowiązki te trwały dopóty, dopóki trwała jego 
dobra wola. Nigdzie w świecie nie znasz przykładu równie wielkiej wolności 
pozostawionej jednostce. Nie znam instytucji sposobniejszych do tego, by 
wychować człowieka do wolności, by podnosić go stale ponad względy 
materialne. Pieniądze składane przezeń państwu były codzienną ofiarą; 
złożywszy je, doznawał rozkosznego uczucia, że przysłużył się ojczyźnie

Konstytucja Polski nie przypuszczała ludzi 
innych jak zawsze wspaniałomyślnych albo 
pragnących być wspaniałomyślnymi, zawsze 
mądrych albo starających się być mądrymi, 
zawsze poświęcających się albo gotowych do 
poświęceń. 



Wyprawy jego na wroga były poczytywane za usługi oddane państwu, 
a także za czyny zbożne: tak oceniano we Francji wyprawy krzyżowców. 
Nawet w formach rządu panowała wielka i piękna rozmaitość. Sejm wolny 
dopuszczał veto, ale można było, zależnie od okoliczności, zawiązać sejm 
pod konfederacją, który obradował wtedy tak jak parlament angielski 
i izby francuskie, wotując gałkami, a wówczas większość narzucała wolę 
mniejszości. Izby mogły bądź zgromadzić się oddzielnie, jak to jest przyjęte 
obecnie w Anglii i we Francji, bądź też w danych okolicznościach zbierać się 
razem i tworzyć jedną tylko izbę; tak że ta forma rządu mogła wedle potrzeby 
stawać się parlamentem angielskim albo izbą francuską; czymś w rodzaju 
soboru kościelnego albo izby politycznej, a niekiedy nawet dyktaturą. Bywały 
okresy, kiedy wszystkie instytucje ulegały zatamowaniu. W czasie bezkrólewia 
Polska miała rządy dyktatorskie; wtedy Rzeczpospolita przywdziewała żałobę 
i nie było już wolności, ponieważ podług ogólnych wierzeń król właśnie 
był rękojmią istnienia wolności. Wtedy przywoływano sądy tymczasowe 
(kapturowe), z nadzwyczajnym zakresem działania, które osądzały wszystkie 
sprawy doraźne i miały zupełne prawo nad życiem i majątkiem wszystkich 
obywateli; od ich wyroków nie było odwołania. Podobnież nadawano 
dyktatorskie prawo hetmanom: hetman koronny lub litewski, który dowodził 
wojskiem, był uważany za przedstawiciela całej Rzeczypospolitej; miał on 
prawo życia i śmierci, mógł nadawać szlachectwo, w pewnych wypadkach 
mógł nawet sądzić sprawy cywilne i karne. 

Skreśliłem ideał państwa polskiego; ale Polska daleka była od zupełnego 
jego urzeczywistnienia. Miała w tej mierze wielkie trudności do pokonania; 
cała Europa zmierzała ku odmiennym pojęciom; Europa stawała się 
materialistyczną, scholastyczną, formalistyczną, metafizyczną; nie mogła 
zrozumieć tego życia tak różnorodnego, tak rozmaitego; nazywała je 
bezwładem! Oddziałała ona na Polskę.

Ażeby dopełnić obrazu tego ideału, powiem, czym miał być podług 
pojęć polskich król. Według sławnego powiedzenia cara Pawła: „W Rosji 
człowiekiem możnym jest tylko ten, do kogo cesarz mówi, i jego moc 
trwa tak długo jak słowa, które słyszy; z chwilą gdy cesarz się odwraca, 
człowiek możny staje się niczym”. U Polaków król był tym, przez którego 
przemawiał duch boży, a jego królowanie trwało póty, póki duch dawał mu 
natchnienie. Polska nie urzeczywistniła tego ideału; zdołała stworzyć tron 
dożywotni i wszystkie urzędy dożywotnie; zmierzała do stworzenia urzędów 
czasowych, ale przeszkodziła jej w tym przemoc. Konstytucja jej niosła 
w sobie samej niezmierną trudność: wymagała od obywateli nieustannych 



165 

wysileń moralnych, wysileń niesłychanych; nie przypuszczała ludzi innych jak 
zawsze wspaniałomyślnych albo pragnących być wspaniałomyślnymi, zawsze 
mądrych albo starających się być mądrymi, zawsze poświęcających się albo 
gotowych do poświęceń. Konstytucja ta, jak powiedziałem, była dla Polaków 
zbyt trudna, nie mogła być trwała. 

Nie ma się czemu dziwić: wszystko, co proste i mało rozwinięte, ma 
dłuższą trwałość. Budownictwo cyklopów i Egipcjan przeżyło przewroty 
państw i opiera się nawet przewrotom żywiołowym: jest ono ciężkie i proste, 
nie przejawia się w nim duch. Budownictwo Greków, już bardziej oderwane 
od ziemi, o kształtach smuklejszych, będzie miało większą trwałość niż 
budownictwo wieków średnich, co zdaje się wzlatywać w przestworza; 
wiadomo zaś, że po stworzeniu takiego budownictwa duch musi ustawicznie 
i bez przerwy czuwać nad jego zachowaniem. Podobnie rzecz ma się z ciałami 
ograniczonymi: zwierzę niższego rzędu dotyka ziemi szeroką podstawą, ale 
człowiekowi na to jedynie, aby ustać na nogach, trzeba wysiłku fizycznego, 
a nawet duchowego, bo z chwilą gdy straci świadomość, pada, staje się 
stworzeniem niższego rzędu. 

A zatem, jak okazują dzieje Polski, lud ten dążył zawsze do zaprowadzenia 
rządu, do stworzenia społeczeństwa kierującego się wewnętrznym popędem 
i dobrą wolą. Niepodobna powziąć wyobrażenia o tym państwie z czytania 
historyków, którzy widzą wszystko poprzez uprzedzenia cudzoziemskie; 
mało nawet znajdzie się wyjaśnień w prawodawstwie pisanym, ono bowiem 
jest najeżone formułkami zapożyczonym z zagranicy; wyobrażenie to 
znajdziesz całe w powieściach gminnych, w poezji gminnej, w anegdotach, 
w żywotach znakomitych mężów. Dodam jeszcze, że najlepiej urobić sobie 
można wyobrażenie o stanie władz w tym kraju, czytając niektóre karty 
dzieła Swedenborga, gdzie mówi o krainie duchów: „Jest to królestwo, 
w którym nie masz praw pisanych – powiada – to królestwo, gdzie duchy 
są zawsze w pogotowiu wymieniać wzajemne usługi, korzystać w każdej 
chwili z nowych, nieustannie się zmieniających związków i odnosić z nich 
pożytek”. I nie bez przyczyny filozof polityczny Królikowski powiedział 
śmiało, że w przeznaczeniu przyszłej Polski jest nie mieć praw pisanych. 
Gdyby tylko te słowa wyrzekł, już by miał zaszczytne miejsce wśród polskich 
pisarzy politycznych. █
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Rozmowa z rabinem Sachą Pecariciem



Czy Żydom potrzebna jest Polska?

– Można też zadać pytanie odwrotne: czy Polsce potrzebni są Żydzi?...

Ale to ja zadaję pytania.

– (śmiech) Dzisiaj żywe ośrodki żydowskie są w Stanach Zjednoczonych 
i w Izraelu, a nie w Europie. Historia żydostwa związana jest jednak 
z wygnaniem i diasporą. Jeśli nie chcemy przyznać racji Hitlerowi, to musimy 
pamiętać o historii naszego narodu, także tej historii, która związana jest 
z Polską. Dlatego tak ważne jest, dla nas, by jakieś życie żydowskie w Polsce 
nadal było kontynuowane, by zachować tradycję szczytów duchowych 
i intelektualnych, jakie Żydzi osiągnęli na tej ziemi. I w tym sensie Żydom 
Polska jest potrzebna, żeby zachować płomień naszej historii.

SACHA PECARIĆ (1965) rabin, filozof, wydawca 
klasycznych tekstów żydowskich, tłumacz Tory 
i Talmudu na język polski. W latach 1997-2004 mieszkał 
w Krakowie, gdzie założył wydawnictwo Pardes Lauder. 
Obecnie mieszka w Teaneck pod Nowym Jorkiem.

Josif Brodski, słaby Żyd, ale wybitny poeta „Bogiem 
natchniony”, powiedział kiedyś, że człowiek, który 
zna język polski, ma niezwykłe szczęście, ma 
bowiem dostęp do najlepszej poezji XX wieku.

Rozmawia Tomasz P. Terlikowski
Styczeń 2012
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I żeby pamiętać o tym, co się tu wydarzyło?

– Tak. Ale nie chodzi tylko o Holokaust, ale o całą naszą historię na 
ziemiach polskich. Musimy podtrzymywać tradycje chasydzkie, ale też 
tradycje wielkich rabinów wileńskich, które to ruchy wniosły w żydowskie 
życie zupełnie nowe wymiary.

A czy można powiedzieć, że te wymiary są jakoś związane 
z polską ziemią, językiem, kulturą?

– Myślę, że tak. Są miejsca, które mają pewne energie. I nie ma 
wątpliwości, że ziemia polska ma także pewną siłę, pewną energię, którą 
się – zamieszkując tu – chłonie. Ta energia, ta moc wpłynęła w pewnym 
momencie także na żydowską religijność, kształtując choćby wspomniany 
już chasydyzm. 

Czy te związki polskości i żydostwa są jeszcze żywe, 
czy też Holokaust, który wydarzył się przecież na tych 
ziemiach, choć nie z polskiej woli, przerwał i zniszczył 
je ostatecznie?

– Holokaust jest taką blizną, takim śladem, którego nie możemy 
ignorować. Jesteśmy wciąż zbyt blisko tego przeżycia, by móc swobodnie 
o nim rozmawiać. Teraz, kiedy wciąż żyją jeszcze ludzie, którzy przeżyli tę 
zbrodnię, trudno jest stwierdzić cokolwiek na temat tej tragedii ostatecznie.

Tyle że znając żydowski styl myślenia, to i za tysiąc lat 
może być za wcześnie. Żydzi sefardyjscy po dziś dzień 
kultywują pamięć swojego wypędzenia z Hiszpanii, 
a Żydzi aszkenazyjscy jeszcze przed II wojną światową 
opowiadali o rzeziach Chmielnickiego, jakby były to 
niedawne wydarzenia. A to oznacza, że na odpowiedź na 
moje pytanie możemy czekać jeszcze całe wieki...

– Nasza pamięć jest rzeczywiście długa. Ale proszę też pamiętać, że 
Holokaust miał wymiar, jakiego nie miały wcześniejsze pogromy. I dlatego 
czasem nam tak trudno jest myśleć o tej zbrodni.
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A czy ten szczególny wymiar nie jest związany z tym, 
że – w odróżnieniu od różnych pogromów z przeszłości – 
Hitler chciał zniszczyć wszystkich Żydów, a przez to chciał 
zniszczyć Boga Biblii. Jakby chciał udowodnić, że ten Bóg 
nie istnieje, że jest tylko żydowsko-chrześcijańską bujdą...

– Dokładnie tak było. Ale nie sposób też zapomnieć, że na ten okrutny gest 
egzekucji narodu i egzekucji Boga zdecydował się naród, który był najbardziej 
kulturalnym narodem Europy, stał na wyżynach filozofii, nauki, techniki. 
To nie był ciemny motłoch, ale elita kulturalna. Holokaust uświadamia 
nam jednak jeszcze jedno: że ludzkość – choć rozwija się technologicznie, 
naukowo – to wcale nie rozwija się moralnie. Nie jest tak, że technika czy 
nauka mogą nas uchronić przed zbrodnią. One ułatwiają nam życie, ale też 
ułatwiają zbrodnię. 

Wracając do pierwszego pytania. Panie rabinie, urodził się 
Pan w dawnej Jugosławii, na terenie dzisiejszej Chorwacji, 
Pańska matka była włoską Żydówką, a ojciec Słoweńcem, 
studiował Pan w Czechach, teraz mieszka w USA, ale 
przez siedem lat żył Pan w Polsce, gdzie zaczął nie tylko 
tłumaczyć Torę czy Talmud na język polski, ale także 
prowadzić jesziwę dla chętnych. Dlaczego Pan sądził, że 
to będzie Polsce potrzebne?

– Gdy przyjechałem do Polski wiele lat temu, zastałem tu maleńką 
wspólnotę żydowską, która nie miała często pojęcia w co i jak wierzy. 
Postanowiłem jej więc pomóc moimi zdolnościami językowymi i zacząłem 
tłumaczyć święte teksty.

Skąd znał Pan język polski?

– Z Pragi, gdzie studiowałem. To tam spotkałem Polaków i zakochałem 
się. Ale nie w Polce, a w języku polskim. Fascynowały mnie dźwięki tego 
języka, to szeleszczenie, którego doświadczamy niemal w każdym zdaniu, by 
nie powiedzieć w każdym słowie. „Dzisiaj jest ciepła, słoneczna pogoda” – 
nawet tak prosty radiowy komunikat o pogodzie jest już pełen tych uroczych, 



egzotycznych dźwięków. A jeśli do tego dodamy niesamowitą melodię języka 
polskiego, to naprawdę można się w tym języku zakochać. 

Język elfów?...

– Przede wszystkim język poetów. Jeśli bowiem dodamy do tego fakt, że 
poezja polska w XX wieku jest chyba najpiękniejszą poezją świata, to powód 
do nauczenia się waszego języka jest chyba oczywisty. 

A co ze współczesnej polskiej poezji Pan rabin czytał?

– Miłosza, Różewicza, Herberta, ale też Szymborską czy Gombrowicza. 

Mickiewicza też?

– Oczywiście. „Litwo, Ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, ile Cię trzeba 
cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił”.

Przebrnął Pan rabin przez ten arcypolski tekst?

– Pewnie, że tak, bo ja poza tym, że jestem Włochem i Żydem, to w jakimś 
stopniu jestem też Polakiem.

I co? Podobało się?

– Tego nie można tak oceniać. To tak, jakby Pan zapytał, czy podobała mi 
się Boska komedia Dantego. W takich sprawach nie chodzi o jakieś ulotne 
zadowolenie, ale o wejście na szczyty poezji, na szczyty języka, który 
wyprowadza nas już poza samych siebie, ku Transcendencji. Czytanie Dantego 
po włosku czy Pana Tadeusza po polsku wzbogaca człowieka tak jak słuchanie 
Bacha, który – wedle Ciorana – prowadzi nas do drzwi Raju. Oni nas tam nie 
wprowadzą, ale doprowadzą pod same drzwi. 

Język hebrajski zawiera w sobie pewną metafizykę, a czy 
to samo można powiedzieć o mowie polskiej?

– Bez wątpienia. Ale tak jest z każdym językiem. Moim zdaniem jednak – 
i tu jestem wiernym uczniem Lévinasa – język ma przede wszystkim wymiar 
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etyczny. Jeśli zadamy sobie pytanie, dlaczego Tora uczy nas, że stworzenie 
dokonało się za pomocą słowa, języka, to odpowiedzią jest właśnie to, że Bóg 
chciał nam przez to uświadomić, jak ogromne znaczenie moralne ma słowo, 
że każde słowo stanowi możliwość nawiązania relacji z Drugim. I przez to 
każdy język jest piękny, bo otwiera nas na Drugiego, każdy odsyła ku Innemu, 
otwiera na Niebo.

Idąc dalej za tym porównaniem, można powiedzieć, że 
każdy język otwiera nas na inny wymiar świata. Niemiecki 
– z tymi jego wielokrotnie złożonymi rzeczownikami, 
którymi można określić wszystko – to język filozofii, język 
rosyjski – to język pieśni. A jak określić można, zdaniem 
Pana rabina, język polski?

– Josif Brodski, słaby Żyd, ale wybitny poeta „Bogiem natchniony”, 
powiedział kiedyś, że człowiek, który zna język polski, ma niezwykłe 
szczęście, bowiem ma dostęp do najlepszej poezji XX wieku. Można zatem 
powiedzieć, że polski jest językiem poezji, językiem, który kieruje poza 
ten świat. Poezja poszukuje „rzeczywistej obecności”, a ostatecznie jest 
nią zawsze Bóg. Poeta może być agnostykiem czy ateistą, ale jeśli uprawia 
prawdziwą poezję, to ona wynosi go poza ten świat, a tam jest tylko Bóg. Nie 
chciałbym jednak, by z tego, co mówię, wynikało, że język polski jest zdolny 
tylko do poezji, a już nie do filozofii. Przedwojenna polska filozofia analityczna 
czy tradycje logiki, o której nieczęsto już pamiętacie, są najlepszymi 
przykładami, że tak nie jest. 

Jest Pan tłumaczem Tory na język polski, ale czy Torę 
można w ogóle przetłumaczyć na inny język?

– To jest szersze pytanie o możliwość tłumaczenia jednego języka na drugi, 
a ujmując sprawę jeszcze głębiej: o to, czy jesteśmy w stanie w ogóle się 
porozumieć między sobą, czy też żyjemy w świecie pomieszanych języków, 
z którego nie ma ucieczki? 

A możemy się porozumieć, czy też nadal żyjemy w świecie po 
wieży Babel, w którym nie ma już możliwości komunikacji?



– Możemy się porozumieć, ale tylko jeśli będziemy pamiętać, że istotą 
języka jest prawda. Idąc zaś dalej: możemy się porozumieć tylko, jeśli istnieje 
ostateczna Prawda, czyli Bóg. Istnienie Boga uzasadnia absolutną etyczność, 
która nie ma nic wspólnego z etycznością nadczłowieka, i która umożliwia 
spotkanie z Innym. Zapomnienie o wertykalnym wymiarze człowieczeństwa, 
o odniesieniu do Boga, oznacza koniec komunikacji.

To bardzo ostra ocena współczesności, która odrzuca 
przecież wertykalność i ostatecznie staje się bełkotem. 

– To jest jakaś współczesna neuroza, która minie. 

No nie wiem, czy tak łatwo minie... Przypomnę tylko, 
że poprzedni okres takiej neurozy, akceptacji dla 
bełkotu, skończył się dramatycznie. Mein Kampf to 
też był bełkot, nie mniejszy niż bełkot współczesnych 
ideologów gender, i nie przeszedł sam z siebie, ale 
zakończył się potężną chorobą, która niemal nie 
unicestwiła Pana narodu.

– Dlatego tym bardziej potrzebna jest poezja, która – jeśli pozostaje sobą – 
nie może być bełkotem. Bełkotać można tylko w prozie. 

A wracając do tłumaczenia Tory...

– W tradycji żydowskiej, jeśli mamy w ogóle mówić o tłumaczeniu, to 
musimy tłumaczyć całą Torę – pisemną i ustną. Sam tekst Biblii hebrajskiej nie 
wystarczy, musimy uwzględnić także tradycję ustną. Na tym polega – według 
Talmudu – różnica między Septuagintą a Targumem Onkelosa.

Przypomnijmy: Septuaginta to tłumaczenie Biblii 
hebrajskiej na język grecki, a Targum na aramejski...

– Septuaginta, jako tłumaczenie niemal dosłowne, kostnieje, zamiera, bo 
brakuje mu dynamizmu. Targum Onkelosa jest zaś opiewany przez Talmud, 
bowiem uwzględnia także tradycje niespisane. To powoduje dynamizm 
tego tekstu, jego nieustanne otwarcie. I właśnie z tego powodu Septuaginta 
straciła znaczenie w tradycji żydowskiej, zaś tłumaczenie Onkelosa jest nadal 
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otoczone szacunkiem. Tłumacz Tory na język polski musi zatem wyciągnąć 
z tego wnioski i także otworzyć tekst na to, co wynika z tradycji żydowskiej. 
Jeśli tego nie zrobi, to nie przetłumaczy Tory, a jedynie Pięcioksiąg. Tora zaś to 
nie tylko tekst Pięcioksięgu, ale też cały kontekst życia, zaangażowania. I tylko 
jeśli przekazujemy to wszystko, możemy mówić o tłumaczeniu Tory.

Ale czy tak przetłumaczona Tora będzie jeszcze Torą?

– W żydowskiej tradycji jest takie słynne zdanie, że „każdy targum (czyli 
właśnie tłumaczenie) jest wstrętny aniołom”. Dlaczego? Bo każdy tłumacz 
wie, że proces tłumaczenia wprowadza w tekst pewne zafałszowanie. 
I religijny Żyd tłumaczący Biblię godzi się na to, w odróżnieniu od 
chrześcijanina, który chce w tłumaczeniu dotrzeć do tego idealnego, czystego 
przekładu. Dla mnie jako Żyda tłumaczenia Tory są ważne, bo odkrywają 
pewne aspekty prawdy, ale istotą jest zawsze Tora w języku hebrajskim, którą 
czytamy i przechowujemy w synagogach. To jest też zresztą nasz żydowski 
problem z Septuagintą, która nie chciała pozostać tylko tłumaczeniem, 
ale próbowała zająć miejsce przynależne hebrajskiemu tekstowi. I dlatego 
została odrzucona.

Czy można studiować – tak naprawdę – Torę, nie znając 
hebrajskiego?

– Myślę, że nie. W takiej sytuacji zawsze pewien aspekt prawdy tekstu 
biblijnego zostanie ukryty. Ostatnio interpretowałem w jesziwie Księgę Estery 

Ostatnio interpretowałem w jesziwie Księgę 
Estery i przypominałem, że w języku 
hebrajskim słowo „ester” oznacza „ukryta”. Kto 
tego nie wie, ten nie zrozumie do końca tego 
tekstu. Jeśli nie znamy hebrajskiego, to pewna 
część prawdy pozostanie przed nami ukryta.



i przypominałem, że w języku hebrajskim słowo „ester” oznacza „ukryta”. 
Kto tego nie wie, ten nie zrozumie do końca tego tekstu. Jeśli nie znamy 
hebrajskiego, to pewna część prawdy pozostanie przed nami ukryta. Brak 
znajomości hebrajskiego zawsze będzie więc pewnym ograniczeniem, ale to 
wcale nie uniemożliwia obcowania z Treścią. Spotkanie z Torą dokonuje się 
przecież stopniowo. Zacząć w Polsce można od tłumaczenia Pardes Lauder, 
potem można studiować w jesziwie, która uruchamiać będzie w nas kolejne 
linki, a na koniec można nauczyć się hebrajskiego i zanurzyć w studiowanie 
Biblii, które doprowadzi nas do ogromnego poziomu wiedzy. Na początek 
jednak hebrajski nie będzie potrzebny. Ten rozwój, ruch ku głębi, jest zresztą 
charakterystyczny dla człowieka religijnego. Można powiedzieć, że całe nasze 
życie religijne jest drogą do przemiany Pinokia – istoty z drewna i kłamstwa – 
w żywego chłopca. 

Ale modlić się można nie po hebrajsku?

– Są takie modlitwy, które można wypowiadać w języku ojczystym, ale są 
też takie, które trzeba mówić po hebrajsku. Takim przykładem modlitwy, która 
może być tłumaczona, jest „Hagada na Pesach”, która – i to jest wręcz nakaz 
– ma być wypowiadana w języku, jaki się rozumie. Innym przykładem takiej 
modlitwy jest „Szema Israel”, bo słuchać mamy w języku, który znamy. Ale 
są też modlitwy, które powinniśmy – nawet jeśli go nie znamy – odmawiać 
w języku hebrajskim. Są bowiem takie rzeczy, których nie da się wyrazić 
w innym języku niż święty. On jest najgłębszy, inne są tylko przybliżeniem. 

Dziękuję za rozmowę. █
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Dzięki wymianie pokoleniowej 
dokonała się praktyczna dekomunizacja 
kraju. Z urzędów zniknęli biurokraci 
zaczynający pracę jeszcze w czasach 
sowieckich. Choć trudno w to uwierzyć, 
przeciętny wiek gruzińskiego urzędnika 
wynosi dziś 29 lat. 

Gruzja: strefa 
zdekomunizowana



Pod rządami Micheila Saakaszwilego Gruzja stała się jedynym – 
obok republik nadbałtyckich – krajem byłego Związku Sowieckiego, 
który wyzwolił się z postkomunistycznego marazmu i zaczął 
budować sprawne, nowoczesne państwo.

ZLIKWIDOWAĆ PAŃSTWO
Do klasyki politycznej anegdoty w Gruzji przeszła odpowiedź, jakiej swego 

czasu udzielił jednemu z gości z Zachodu były prezydent tego kraju Eduard 
Szewardnadze. Na pytanie, czy zamierza walczyć z korupcją, żachnął się, 
że nie ma przecież zamiaru likwidować państwa. Gruzińska rzeczywistość 
przypominała wówczas realia innych krajów postsowieckich: wszechwładna 
biurokracja, duszenie prywatnej inicjatywy, zorganizowana przestępczość, 
wszechobecna korupcja, szara strefa ogarniająca większość gospodarki, brak 
perspektyw na przyszłość.

Dziś – po niemal ośmiu latach rządów Saakaszwilego – Gruzja jest 
najszybciej rozwijającym się i najmniej skorumpowanym państwem regionu. 
Kraju nie omijały w tym czasie polityczne trzęsienia ziemi, łącznie z militarną 
inwazją ze strony Rosji, ale nowa elita, która objęła władzę w Tbilisi po 
„rewolucji róż” w 2003 roku, postawiła przed sobą strategiczne zadanie – 
przetrącić kręgosłup systemowi postsowieckiemu. I trzeba przyznać, że dąży 
do tego celu z konsekwencją i determinacją. 

Jednym z efektów tej aktywności stało się zduszenie korupcji. Potwierdzają 
to niedawne badania opinii publicznej. Na pytanie, jakie są największe 
problemy w państwie, 51,9 proc. ankietowanych Gruzinów wskazało 
bezrobocie; 13,2 proc. – brak stabilności politycznej, 10,2 proc. – drożyznę, 
7 proc. – wysokie koszty usług medycznych, 4,6 proc. – złe kierownictwo, 
a zaledwie 0,2 proc. (!) – korupcję. 



Jak do tego doszło? Zachodni eksperci radzili Saakaszwilemu, by uchwalił 
antykorupcyjne prawa, a następnie je egzekwował. On jednak uznał, że to nie 
wystarczy. Jeden z doradców gruzińskiego rządu ,Wachtang Leżawa, twierdzi, 
że aby zwalczyć korupcję, trzeba było zmienić cały system. Trzeba było 
zrobić to, czego bał się Szewardnadze – a więc zlikwidować państwo w takiej 
postaci, w jakiej istniało do tej pory. Reformy musiały przeorać wszystko.

MINIMUM BIUROKRACJI
Za głównego autora programu zmian w Gruzji uchodzi powszechnie 

55-letni Kacha Bendukidze. Do 2004 roku mieszkał on w Moskwie, gdzie pełnił 
funkcję wiceprezesa Rosyjskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców. 
Zaproszony przez prezydenta Saakaszwilego powrócił na stałe do Gruzji, 
gdzie przez ponad trzy lata zajmował stanowisko ministra ds. koordynacji 
reform. Bendukidze uznał, że należy przebudować całe państwo w taki 

sposób, aby prawdopodobieństwo korupcji zmniejszyć do minimum. Dlatego 
podjął się wielkiego eksperymentu desowietyzacji kraju. 

Po pierwsze, postanowiono ograniczyć do minimum liczbę sfer życia, które 
są regulowane przez państwo. Skasowano aż 84 proc. licencji i zezwoleń, 
które były do tej pory wymagane od firm lub obywateli. Zlikwidowano przy 
tym wiele państwowych urzędów, takich jak np. inspekcja regulowania cen. 
Liczba urzędników wydających dokumenty z podpisami i pieczątkami spadła 
z 10 tysięcy do 1 tysiąca. 

Odchudzanie biurokracji dotknęło też resorty centralne, np. zatrudnienie 
w ministerstwie gospodarki zmniejszyło się trzykrotnie, a w ministerstwie 
rolnictwa – aż pięciokrotnie. Bendukidze wspomina rozmowę, jaką musiał 
odbyć kiedyś z podwładnym, którego zwolnił z pracy w swoim resorcie: 
„Jeden ze współpracowników przyszedł do mnie i zapytał: «Za co mnie 
zwalniacie? Przecież nikomu nic złego nie zrobiłem. Przychodziłem do 

Jeszcze w 2003 roku w Gruzji obowiązywało 
26 rodzajów podatków, dziś jest ich zaledwie 
sześć. Mimo to wpływy do budżetu nie 
zmniejszyły się, lecz uległy zwiększeniu.





pracy,  zamykałem się w swoim pokoju i cały dzień spędzałem na swoim 
stanowisku pracy»”. 

Tam, gdzie pozostawiono jeszcze regulacje, ujednolicono prawo 
i ustanowiono obligatoryjne terminy: 20 dni na wydanie zezwolenia, 30 dni 
na wydanie licencji. Chodziło o to, aby obywatel w jak najmniejszym stopniu 
zależał od „uznaniowości” urzędnika.

Po drugie, równocześnie z deregulacją zreformowano cały system 
podatkowy w Gruzji. Jeszcze w 2003 roku w kraju obowiązywało 26 
rodzajów podatków, dziś jest ich zaledwie sześć (podatek dochodowy od 
osób fizycznych, od przedsiębiorstw, VAT, podatek od własności, cło i akcyza). 
Poza tym zmniejszyły się stawki podatkowe – osoby fizyczne płacą dziś 20 
proc. dochodu. Mimo to wpływy do budżetu nie zmniejszyły się, lecz uległy 
zwiększeniu. Dla porównania: za rządów Szewardnadzego budżet Gruzji 
kształtował się na poziomie od 380 do 440 mln dolarów; dziś osiągnął ok. 4,5 
mld dolarów, a więc zwiększył się ponad dziesięciokrotnie.

TERMINAL ZAMIAST „JEDNEGO OKIENKA”
Prasa ekonomiczna na świecie pisze już o „gruzińskim cudzie 

ekonomicznym”. Od 2005 roku kraj rozwijał się w tempie 8 proc. PKB rocznie. 
W drugiej połowie 2008 roku nastąpiło załamanie tego trendu na skutek 
dwóch wydarzeń: globalnego kryzysu finansowego oraz militarnej agresji 
Rosji. Gruzinom udało się jednak wyjść z opałów i w 2010 roku ich dochód 
narodowy wzrósł o 6,4 proc. Stało się tak, mimo że rząd w Tbilisi odmówił 
przyjęcia pakietu pomocy finansowej oferowanej przez Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy. 

„Cud gospodarczy” nie byłby możliwy bez innych reform ekonomicznych, 
m.in. ustanowienia maksymalnie przychylnych warunków, by ściągać do 
Gruzji zagraniczne inwestycje. Cudzoziemcy, jeśli chcą podjąć pracę w tym 
kraju, nie muszą się starać o żadne zezwolenia, nie mają żadnych ograniczeń, 
a zarobiony kapitał mogą wywozić bez przeszkód z kraju. Skasowano też cła 
na import niemal 90 proc. towarów. Dzięki temu w szczytowym 2007 roku 
wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Gruzji przekroczyła 2 mld 
dolarów. Po wojnie z Rosją cudzoziemcy obawiają się inwestowania w kraju 
zagrożonym militarną interwencją z zewnątrz, niemniej jednak w tym roku 
udało się przyciągnąć inwestycje o wartości ponad 500 mln dolarów. 

Jedną z ważniejszych reform zainicjowanych przez Bendukidze było 
utworzenie 1 czerwca 2004 roku Narodowej Agencji Publicznego Rejestru 
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(NAPR). Dzięki niej stało się możliwe rozpoczęcie działalności gospodarczej 
przez przedsiębiorców dosłownie w ciągu jednego dnia. W ostatnim rankingu 
Banku Światowego Gruzja znalazła się na 12. miejscu na świecie wśród 
państw najbardziej przyjaznych dla prowadzenia biznesu. Dla porównania: 
w 2003 roku była na 137. miejscu. Szef NAPR Soso Cykaryszwili uważa, 
że mimo wszystko procedura „jednego okienka” jest zbyt uciążliwa dla 
przedsiębiorców i zamierza ją jeszcze bardziej uprościć. W tym celu agencja 
planuje wykorzystanie bankomatów jako terminali do wydawania zaświadczeń 
o wpisie do rejestru – bez konieczności stykania się z urzędnikiem. 

We wszystkich instytucjach państwowych postępuje cyfryzacja. Wiele 
dokumentów wydawanych jest drogą elektroniczną. Władze podjęły też 
decyzję, by wszystkie akta z czasów sowieckich znajdujące się w gruzińskich 
archiwach zeskanować i zgromadzić w łatwo dostępnych zbiorach 
komputerowych. W ciągu trzech lat udało się zdigitalizować 60 proc. 
wszystkich dokumentów. Celem jest stworzenie przejrzystego archiwum 
w miejsce panującego do niedawna chaosu.

NIE MA „ŚWIĘTYCH KRÓW”
Sami Gruzini mówią, że najbardziej widocznym dla nich znakiem reform 

była likwidacja w 2004 roku wszechobecnej i skorumpowanej milicji 
drogowej, która miała swoje charakterystyczne posterunki przy wjazdach 
do miast. Zamiast niej na drogach pojawiły się patrole nowej policji, która 
została sformowana z młodych ludzi, niemających do tej pory doświadczenia 
w pracy w strukturach siłowych. Mimo to liczba awarii na drogach wcale nie 
wzrosła, zmalała natomiast znacząco liczba kradzieży aut. 

Podobna zasada doboru kadr zaczęła obowiązywać także w innych 
instytucjach. Dzięki wymianie pokoleniowej dokonała się praktyczna 
dekomunizacja kraju. Z urzędów zniknęli biurokraci zaczynający pracę 
jeszcze w czasach sowieckich. Choć trudno w to uwierzyć, przeciętny wiek 
gruzińskiego urzędnika wynosi dziś 29 lat. 

Szczególnie duże zmiany dotknęły służby podległe ministerstwu spraw 
wewnętrznych. Już na początku reform zwolniono 45 tysięcy pracowników 
służb mundurowych (spośród 75 tysięcy). Policjantom podniesiono płacę aż 
piętnastokrotnie, by byli bardziej odporni na propozycje korupcji. Zarazem 
wyposażono policję w szybkie samochody i najnowocześniejszy sprzęt 
techniczny. 



Wprowadzono też zasadę „zero tolerancji” dla korupcji i zorganizowanej 
przestępczości. Aby skuteczniej walczyć z tą ostatnią, uchwalono ostre prawo 
antymafijne, jakie na świecie obowiązuje tylko w USA i we Włoszech. Władze 
uzyskały możliwość konfiskowania całego majątku osób zaangażowanych 
w działalność mafijną. Rozpoczęła się bezpardonowa walka z gangsterami, 
w której życie straciło 25 policjantów, ale – jak twierdzi wiceminister spraw 
wewnętrznych Eki Zguładze – mafia została w Gruzji niemal w ogóle rozbita 
i dziś jest to najbezpieczniejszy kraj na Kaukazie. 

Według oficjalnych statystyk liczba ciężkich przestępstw w Gruzji 
zmniejszyła się w ciągu ostatnich czterech lat o 37 proc., zaś liczba 
drobnych kradzieży aż o 75 proc. Rząd wydał jednocześnie bezpardonową 
walkę korupcji na szczytach władzy – od czasów „rewolucji róż” na 
ławie oskarżonych zasiadło około tysiąca urzędników oskarżonych o tego 
typu praktyki. Wśród aresztowanych znalazły się m.in. tak prominentne 
osobistości, jak mer miasta Poti – Dawid Kantaria czy gubernator regionu 
Szida Kartli – Micheil Kareli. Władze pokazały, że „świętych krów” nie będzie.

Symbolem gruzińskich zmian stał się budynek ministerstwa spraw 
wewnętrznych w Tbilisi, zaprojektowany przez włoskiego architekta 
Michele’a De Lucchiego. Wyglądem przypomina akwarium. Jego szklana 
konstrukcja wskazuje na przejrzystość jako naczelną cechę działania 
organów ścigania.

Według pracowników MSW największy być może sukces reform, bez 
którego nie jest możliwa trwała przebudowa państwa, to zmiana mentalności 
obywateli. Jeszcze w 2003 roku sondaże przeprowadzone w gruzińskich 
szkołach średnich mówiły, że 75 proc. chłopców chce zostać mafiosami, 
a 95 proc. dziewcząt pragnęło wyjść za mąż za gangstera. Dziś jednym 
z najbardziej prestiżowych zawodów stał się policjant. O ile w 2003 roku 
tylko 5 proc. Gruzinów deklarowało, że ma zaufanie do policji, o tyle dzisiaj 
wskaźnik ten wynosi aż 80 proc. 

DEKOMUNIZACJA I LUSTRACJA
 Gruzini nie zamierzają poprzestać na dotychczasowych działaniach. 31 

maja 2011 roku parlament w Tbilisi uchwalił Kartę Wolności. Składa się ona 
z dwóch części. Pierwsza z nich to ustawa dekomunizacyjna i lustracyjna. 
Uniemożliwia ona piastowanie wysokich stanowisk państwowych przez 
wysokich działaczy partii komunistycznej i Komsomołu oraz pracowników 
i agentów KGB. W dużej mierze jest to ustawa symboliczna, gdyż wymiana 
pokoleniowa w urzędach państwowych dokonała się już wcześniej. Nowe 
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prawo ma jednak charakter moralnego drogowskazu i historycznego 
zadośćuczynienia. Pokazuje świat wartości, na jakich ma się opierać gruzińska 
państwowość. Podobnie można odbierać zakaz publicznego posługiwania się 
symboliką nazistowską i sowiecką.

Druga część Karty Wolności to tzw. Akt Patrioty – gruziński odpowiednik 
amerykańskiego dokumentu pod taką samą nazwą, uchwalonego w USA 
po zamachach 11 września 2001 roku. Przewiduje on wzmocnienie kontroli 
granic i ochrony strategicznych obiektów przed ewentualnymi agresorami. 
Choć w dokumencie nie jest wymieniona Rosja, wiadomo, że Gruzinom chodzi 
o ochronę przed nią.

Przyjęcie Karty Wolności wywołało zresztą histeryczną reakcję 
w Moskwie. Przewodniczący komisji spraw międzynarodowych rosyjskiej 
Dumy Konstantin Kosaczow nazwał zrównanie nazizmu i komunizmu 
polityczną prowokacją, a nie oddaniem historycznej sprawiedliwości. Z kolei 
wiceprzewodniczący Rady Federacji Rosyjskiej Aleksander Torszyn oświadczył, 
że „przez ten krok Gruzja faktycznie wykreśliła sama siebie z grona narodów 
– zwycięzców nad faszyzmem”.

Moskwa musi być jednak ostrożna. Jej zaczepne działania przynosiły 
bowiem często efekt odwrotny od zamierzonego. Embargo na gruzińskie 
produkty przyczyniło się do tego, że Tbilisi znalazło sobie nowe rynki zbytu. 
Podwyżka cen gazu zmobilizowała Gruzinów, by poszukali alternatywnych 
dostaw energii i uniezależnili się od monopolu Gazpromu. Kolejne ataki na 
Saakaszwilego powodują, że naród konsoliduje się wokół niego. Świadomość 
zagrożenia ze strony Moskwy mobilizuje Gruzinów do budowy sprawnego, 
nowoczesnego państwa. Dla wielu z nich własne, dobrze funkcjonujące 
państwo jest zresztą głównym powodem narodowej dumy. █



„Po co komu droga, która nie prowadzi do Kościoła?”
Autor Autorski

NN
za: www.neofit.ru

Co to za kraj? – dziwił się 
Abuładze. – Wyrzuciłem 
Lenina z grobu, a oni mi 
dali Nagrodę Leninowską. 
Wzywałem swój naród 
do Świątyni, a oni wybrali 
drogę do bunkra.

„Po co komu droga,  
która nie prowadzi 
do Kościoła?”



Pewnego majowego ranka 1978 roku Tengiz Abuładze wyjechał 
do Tbilisi z Erewania, gdzie poprzedniego dnia odbył się uroczysty 
pokaz jego filmu Drzewo pragnienia. Niedaleko od Abowianu w jego 
samochód wbiła się pędząca z ogromną prędkością ciężarówka z pijanym 
szoferem. Kierowca Tengiza zginął na miejscu, jego samego zaś wyrzuciło 
na drogę przez rozbitą szybę. Abuładze cudem przeżył. Przez tydzień 
pozostawał bez świadomości, a potem jeszcze miesiąc balansował na granicy 
życia i śmierci.

Kiedy odwiedzili go przyjaciele, pierwsze słowa, jakie usłyszeli, brzmiały: 
„Nie pokazujcie więcej mojego filmu w tej sali, tam są straszne warunki 
do projekcji”. „Tengiz, co z tobą?” „Jestem jak worek z kośćmi, pływający 
w wodzie”. Później przyznał się najbliższym, że został przy życiu, by zrobić 
jeszcze jeden bardzo ważny film. 

Wyobraź sobie, że jutro masz umrzeć. Na pewno inaczej spojrzysz na swe 
minione życie i w inny sposób spojrzysz na swe potrzeby. Być może nagle 
poczujesz się w potrzasku i zrozumiesz, że twoje życie nie miało sensu i było 
podobne do biegu po kole zamkniętej w klatce wiewiórki. Jeśli wyobrazisz sobie, 
że za dwie-trzy minuty nie będzie już ciebie wśród żywych, jakim skarbem okaże 
się każde mgnienie z przeszłości, jakimi szczęśliwymi głupcami okażą się ludzie, 
którzy mają przed sobą całe życie, ale go nie cenią!? Z jakim szacunkiem, z jaką 
ostrożnością odnosiłbyś się do życia każdego człowieka. Jak bardzo nam nie 
starcza sił, by kochać się nawzajem. Być może ten film jest płaczem nad światem 
bez miłości. Idea tego filmu to krzyk: ludzie, obudźcie się!

Te słowa Tengiz Abuładze napisał kilka lat przed wypadkiem w swym 
roboczym zeszycie podczas prac nad Drzewem pragnienia. Drugą ideę owego 



filmu sformułował następująco: „Zatrzymać tę śmiercionośną falę, która 
usadowiła się na powierzchni władzy, ukryła się za maską roztropności, 
obarczyła się świętą misją i niczym inkwizycja niszczy, dusi w zarodku 
możliwość lotu ludzkiej duszy tylko dlatego, że sama nie dosięga takich 
wyżyn i chce wszystkich zrównać ze swoim wzrostem”. Zastanawiał się 
wówczas, jak skończyć z faryzejstwem. 

Idea Pokuty powstała dawno, jak tylko dostępne stały się informacje i opowieści 
zrehabilitowanych, niewinnie skazanych i ocalałych ludzi. Te opowiadania były 
dla mnie wstrząsem. Wtedy zrobiłem film Modlitwa. Kiedy w społeczeństwie ginie 
to, co wysokie (a pod pojęciem tym rozumiem wielkość duchową, bo każda inna 
wielkość jest pozorna), a triumfuje to, co niskie – wtedy mamy do czynienia ze 
zwiastunem katastrofy. 

Gdy wyszedł ze szpitala, znów zaczął z uporem zbierać wspomnienia. 
Pewnego razu jeden ze znajomych opowiedział mu na ulicy zadziwiającą 
historię, jaka zdarzyła się w Mingrelii. W 1937 roku pewien czekista 
postanowił uczynić swoją nałożnicą żonę miejscowego księgowego. Wysłał jej 
męża z całą rodziną do łagru, a z niej zrobił swoją kochankę. Kiedy „działacz” 
ten umarł, ktoś wykopał z grobu ledwo pochowanego nieboszczyka i postawił 
go przed drzwiami domu, gdzie żyli jego krewni. Jak okazało się później, był 
to syn buchaltera. 

Zalążek akcji został znaleziony i praca nad scenariuszem nabrała tempa – 
w Gruzji nie było przecież rodziny, która by kogoś nie straciła. Im jaśniejszy 
stawał się jednak wydźwięk obrazu, tym bardziej oczywista była myśl, że 
nikt takiego filmu nie pozwoli nakręcić. Wtedy Tengiz zdecydował się na 
desperacki krok – przygotował scenariusz, opatrzył go mottem Breżniewa, 
że represje były „przeżytkiem epoki stalinowskiej” i zaniósł wszystko do 
Szewardnadzego. 

Na odpowiedź czeka kilka miesięcy. Szewardnadze znany był z tego, że 
cenił sztukę i często pomagał artystom. Dzięki niemu nakręcono Drzewo 
pragnienia, ale tym razem zadanie było trudne nawet dla pierwszego 
sekretarza komunistycznej partii Gruzji. Abuładze nie wytrzymał i poprosił, 
by przekazać informację, że jeśli Szewardnadze nie da rady, to on zajmie się 
innymi sprawami. Odpowiedź przyszła od razu. 

Spotkali się w Borżomi. Szewardnadze powiedział, że płakał, czytając 
scenariusz, że płakała jego żona, której w 1937 roku rozstrzelano ojca, i że 
film należy kręcić. „Tengiz, będziesz zbrodniarzem, jak nie zrobisz tego filmu”, 
powiedział polityk do reżysera.
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Okazało się, że przez ostatni czas Szewardnadze szukał możliwości, 
jak zrobić film. I znalazł sposób. Gruzińska telewizja mogła raz w roku 
poprosić w Moskwie o pieniądze na realizację dwugodzinnej produkcji 
bez konieczności składania szczegółowego wniosku. Wykorzystując swoje 
kontakty, Szewardnadze tak porozumiał się z Radiokomitetem, by wydzielono 
dla Abuładze 900 000 rubli bez przedkładania scenariusza.

Powiedzieliśmy im, że będziemy realizować obraz historyczny 
o tematyce moralno-etycznej. Gdzie dzieje się akcja? – zapytali. 
Nigdzie – odpowiedziałem. Nigdzie i wszędzie. Zło, które dochodzi 
do władzy, to droga donikąd. Czasy Warłama Arawidze (jednego 
z bohaterów Pokuty) są tak absurdalne, że oddać ich charakter 
można tylko za pomocą absurdalnych środków.

Jednym z ulubionych malarzy Abuładze był Hieronim Bosch, którego 
świat to antyutopia, apokaliptyczne królestwo zła, zaczynające torować sobie 
drogę już od momentu upadku w raju – od chwili dobrowolnego odstąpienia 
człowieka od Boga. W pierwszej wersji na sali sądowej znajdować się mieli 
Adam i Ewa. „Ich obecność – mówił Abuładze – powinna podkreślać, że 
dramaty i tragedie, które rozgrywają się w filmie, są odwieczne. Niestety, 
krótki metraż obrazu zmusił nas do wycięcia tej sceny”. 

Nazwisko „Arawidze” w Gruzji nie istnieje. Pochodzi ono od słowa 
„arawin”, czyli „nikt”. Warłam Nikt. Poczynając od Nerona, wszyscy 
dyktatorzy mogą pretendować do tego imienia. Natura ich władzy jest zawsze 
taka sama – diabeł pozostaje absolutnym beztalenciem. Pozbawiony jest 
jakiejkolwiek możliwości tworzenia, dlatego musi posługiwać się kimś, w kim 
świeci się iskra Boża.

Fragment z filmu Pokuta:
Warłam Arawidze: – Teraz właśnie tacy artyści, jak wy, powinni być 
z nami, a nie jacyś bezduszni rzemieślnicy. Mamy przed sobą wielką 
misję: musimy oświecić naród, podnieść jego poziom kultury.
Artysta: – Szanowny Warłamie! Czy ja ze swoimi obrazami albo wy 
ze swoimi staraniami możemy oświecić, tworząc „Jeźdźca w tygrysiej 
skórze”? Naród może oświecić tylko jego duchowy przewodnik, 
moralny bohater. 
Arawidze: – Skromność upiększa człowieka! Nie będziecie czekać 
długo... Czas urodzić bohatera! Być może bardzo szybko nadejdzie 
chwila próby – i dla was, i dla mnie.



KGB zaczęło od drobnych uciążliwości. Materiał zdjęciowy, który trafiał do 
wywoływania, nieustannie okazywał się wybrakowany. W czasie gdy Tengiz 
pojechał wyjaśniać sprawę do Tbilisi, w laboratorium zaginęło pięć tysięcy 
metrów taśmy filmowej. 

Potem nastąpiło kolejne nieszczęście. Grupa młodych ludzi, niemal prosto 
z wesela, porwała samolot i próbowała uprowadzić go do Turcji. Nastąpił 
szturm. Były ofiary. Porywaczy, którzy zostali przy życiu, aresztowano. Był 
wśród nich aktor, który grał Warłama. Wszystkie sceny z jego udziałem 
w jednej chwili okazały się niecenzuralne. Jakby tego było mało, podczas 
rewizji w jednym z domów odnaleziono scenariusz, z którym – co było 
niedopuszczalne – „kompetentne organy” zapoznały się po raz pierwszy. Do 
Komitetu Centralnego natychmiast trafiło służbowe pismo: „Abuładze kręci 
antysowiecki film; należy zniszczyć scenariusz, a cały nakręcony materiał 
spalić”.

W cierpieniach jest obecna nadzieja na ratunek. Ból rodzi współczucie, 
rodzi się religia, razem z nią pojawia się pragnienie zbawienia, przeżycia, 
zmartwychwstania. Nie można dozować miłości do Boga. Niemiłość mówi: „Boże! 
Boże! Za co mnie tak karzesz?”. A Miłość: „Boże, za co Ty mnie tak kochasz?” 
(z dziennika Tengiza Abuładze).

Dla rodziny Tengiza to był straszny czas. Zaczął stopniowo wynosić z domu 
książki i pomieszkiwać u krewnych. Każdej nocy oczekiwał aresztowania. 
W filmie występowała jego żona Mzija, która odegrała genialną scenę 
z pniami drzew. Córka, Ketewan, grała jedną z głównych ról – Nino Barateli. 
Synowa Nana była współautorką scenariusza. Nawet wnuk pojawił się na 
planie jako chłopiec wołający Nino na stancję. I oto Bóg dał im wszystkim 
możliwość przeżycia w takim świecie, jaki pokazany był w filmie.

Fragment z filmu Pokuta:
Dlaczego męczyli Chrystusa? Czym On zawinił?
Niczym. Za prawdę męczyli. Ale ty się nie bój. Chrystus nie 
umarł. On zmartwychwstał i, jak ptaszek, uleciał do nieba. Tam 
są tylko dobrzy ludzie. Zły tam trafić nie może.
Dlaczego 
Zły jest za ciężki.
Od czego ciężki?
Od grzechów. A dobry to czysta dusza. Dusza lekka jak ptaszek. 
Jej łatwo jest latać.
Nadszedł 31 stycznia 1984 roku – dzień 60. urodzin mistrza. 
Gazety pełne były życzeń pod jego adresem, co budziło pewną 
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nadzieję. Na urodziny przyszło pół miasta, co było aktem 
solidarności, dlatego że wszyscy wiedzieli, co się dzieje, i nie 
za bardzo wierzyli, że Szewardnadze ma takie wpływy, by 
powstrzymać KGB. I oto nagle w środku uroczystości przyszedł 
telegram od Szewardnadzego z życzeniami sukcesów w pracy. 
To było zielone światło. Podejrzewano, że Moskwa zadawała 
poważne pytania, ale w Gruzji odpowiadano: „Nie denerwujcie 
się, Abuładze to prawdziwy komunista”. 
Fragment z filmu „Pokuta”:
O co chodzi, synu?
Przyszedłem się wyspowiadać, ojcze. Grzeszny jestem. Dusza 
moja rozdwojona...
Człowiek jest rozdwojony od czasu, gdy skosztował zakazany 
owoc i poznał dobro oraz zło. To nie jest wielki grzech.
Nie, ja myślę o innym rozdwojeniu: moja świadomość się 
rozdwoiła, świadomość... Głoszę ateizm, ale sam noszę krzyż. 
Może i dlatego zagubiłem się w życiu... Już nie widzę różnicy 
między dobrem a złem. Wiarę straciłem, wiarę! 

Tengiz Abuładze nie głosił komunizmu. Wstąpił do partii jakby 
przypadkiem. Poprosili go na jakimś zebraniu, żeby zabrał głos, on zaś, który 
nie lubił występować publicznie, odmówił, tłumacząc, że nie jest przecież 
członkiem partii. Szybko więc go zapisali. I tak więc było rozdwojenie.

Uważam, że Awel jest straszny. Jest nawet niebezpieczniejszy od Warłama, 
ponieważ czyny tego ostatniego są diabelskie, dlatego można je choćby 
w minimalnym stopniu przewidzieć. Z Awelem natomiast nigdy nic nie wiadomo. 
On się niczym nie przejmuje. Tacy ludzie są bulionem do picia dla przyszłych 
Warłamów. Nic ich nie obchodzi, oni myślą: „Po nas choćby potop”. 

W wersji roboczej film nosił na początku tytuł Hiena, potem Pamięć, 
i dopiero podczas zdjęć przyjaciele zwrócili uwagę, że po Modlitwie i Drzewie 
pragnienia nazwa trzeciej części musi jakoś nawiązywać do poprzednich 
obrazów. Wtedy pojawiła się Pokuta. Ta zmiana tytułów pokazuje też ewolucję 
samego reżysera.

W grudniu 1984 roku film został ukończony, a w sali kameralnej studia 
„Gruzja-Film” odbył się zamknięty pokaz dla członków Biura Politycznego 
Komunistycznej Partii Gruzińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. 
Oglądali, milcząc. W napięciu. Kiedy zapalono światło, na sali panowała 



grobowa cisza. Wszyscy czekali, co powie Szewardnadze. Cisza się 
przedłużała. Abuładze miał wrażenie, jakby trwało to wieczność. W końcu 
Szewardnadze wstał i powiedział: „To bardzo potrzebny film. Jestem nim 
poruszony”. 

Mimo to, organy nadal trzymały twórców obrazu w strachu – do czasu, 
gdy Gorbaczow i Ligaczow, którego żona także była córką wroga narodu, 
osobiście zadecydowali o losie Pokuty. 

Swój triumf Abuładze przyjął ze spokojem. Film zdobył wiele nagród, 
obejrzała go astronomiczna liczba widzów, praktycznie zmienił on ustrój 
w Związku Sowieckim, a jednak... pozostał niezrozumiany. Co to za kraj? 
– dziwił się Abuładze. – Wyrzuciłem Lenina z grobu, a oni mi dali Nagrodę 
Leninowską. Wzywałem swój naród do Świątyni, a oni wybrali drogę do 
bunkra.

Mimo wszystko, był szczęśliwy. Choćby w małym stopniu, ale mógł 
uważać siebie za proroka. Choć może nie do końca świadomie – bo partię 
komunistyczną porzucił dopiero w 1990 roku – to jednak robił wszystko, co 
w jego mocy, by przygotować ludzi na spotkanie z Chrystusem, do którego 
powrócić bez pokuty nie można.

Tengiz był zadowolony, że w jego twórczości pozostała tajemnica – to 
znaczy, wyrwał się poza ramy czasu, zachowując przy tym w sekrecie udręki 
swojej duszy. 

Choć był ciężko chory, nadal pracował. Zachowała się po nim kartka 
papieru, zapisana od góry do dołu coraz bardziej rozchybotanym pismem. 
Przez całą długość powtarzało się tylko jedno zdanie: „Panie Jezu Chryste, 
Synu Boży, ulituj się nade mną grzesznikiem”. █



Fronda „Kaganek”. Wesprzyj akcję.  
Kwartalnik Fronda - dzięki prenumeratorom - trafił już m.in. do tych 
miejscowości:

• Sztum, woj. pomorskie (10 tys. mieszkańców)
• Sławno, woj. zachodniopomorskie (13 tys. mieszkańców)
• Bagno, woj. dolnośląskie (brak danych)
• Humniska, woj. podkarpackie (4,5 tys. mieszkańców)
• Dobrzyniewo Fabryczne, woj. podlaskie (brak danych)
• Ryki, woj. lubelskie (10 tys. mieszkańców)

Przypomnijmy: Fronda praktycznie nie dociera do miejscowości 
poniżej 100 tys. mieszkańców. Staramy się to zmieniać.
Jeśli czytasz nas regularnie lub popierasz dzieło Frondy - wciąż 
aktualna jest oferta prenumeraty, w której oprócz Frondy dla Ciebie, 
wysyłamy jeden numer kwartalnika pod wskazany przez Ciebie adres 
- GRATIS! 

Krok po kroku:

1) Wejdź na stronę www.pismofronda.pl, by zamówić prenumeratę. 
Zamówienie możesz również złożyć przesyłając dowód wpłaty 
(116zł 100zł za rok prenumeraty!) faksem (022 877 37 34) lub 
mailowo (prenumerata@fronda.pl) (dane do przelewu: strona 15)

2) Podaj swoje dane adresowe oraz numer kwartalnika, od którego 
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Gra hormonów w religii mormonów
Autor Autorski

Twórca mormonizmu Joseph Smith prakty-
kował wielożeństwo od roku 1831, gdy zro-
zumiał, że jest ono upragnione przez Boga. 
Ostateczne potwierdzenie tej „prawdy” 
miało się dokonać jednak dopiero w roku 
1845, kiedy „prorok”, jak i jedna z jego żon 
(wyjątkowo niezadowolona z poligamii 
męża) otrzymali zapewnienie, że wielożeń-
stwo jest nie tylko akceptowalne, ale wręcz 
polecane przez Boga.  
 
„Zaprawdę powiadam, aby moja służebni-
ca wybaczyła mojemu słudze Josephowi, 
a i jej będą wybaczone wykroczenia, który-
mi zgrzeszyła przeciwko Mnie. Niech moja 
służebnica Emma zaakceptuje wszystkie 
kobiety, jakie zostały dane mojemu słudze 
Josephowi, gdyż są one w moich oczach 
cnotliwe i czyste” – miał przemówić Bóg 
do żony Smitha. 

TOMASZ P. TERLIKOWSKI



Gra hormonów
w religii mormonów



Idea wolności sumienia i niedyskryminacji z powodu wyznania 
religijnego wydaje się jedną z najgłębiej zakorzenionych 
w demokracji. Polityk nie powinien być oceniany ze względu na to, do 
jakiego Kościoła czy związku wyznaniowego przynależy, ale ze względu na to, 
co robi i jaki program prezentuje. I choć na poziomie teorii trudno się z taką 
opinią nie zgodzić, to nie sposób nie stawiać pytania o to, czy utożsamienie 
się z określonymi systemami religijnymi nie stanowi przeszkody, jeśli nie do 
sprawowania niektórych urzędów, to przynajmniej do oddawania głosu przez 
chrześcijan na wiernych pewnych religii. 

Ten czysto teoretyczny w Polsce problem stać się może całkowicie realny 
w USA. Pierwsze miejsce w republikańskich prawyborach w stanach Iowa 
i New Hampshire, które zajął Mitt Romney, sprawia bowiem, że wielu 
z amerykańskich chrześcijan (zarówno ewangelikałów, jak i katolików) 
będzie musiało sobie zadać pytanie, czy powinni zagłosować w wyborach 
na mormona, czyli wiernego Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach 
Ostatnich. I wbrew opiniom o amerykańskiej tolerancji czy pluralizmie 
religijnym wybór wcale nie musi być oczywisty. W 2005 roku, gdy Romney 
także prowadził szeroką kampanię na rzecz swojej kandydatury, aż 17 
proc. białych, konserwatywnych, ewangelikalnych protestantów poważnie 
zastanawiało się nad tym, czy mogą oddać głos na mormona. Przyczyną tego 
nie jest wcale protestancka fobia wobec inaczej wierzących. Z tych samych 
badań wynika, że swojego głosu na katolika czy na Żyda nie oddałoby mniej 
niż 5 proc. ewangelikałów.

Skąd zatem tak wysoki (choć w porównaniu z latami 60. o połowę 
niższy) poziom niechęci do mormonów i mormonizmu w amerykańskiej 
polityce? Odpowiedzi trzeba szukać nie tyle w poglądach społecznych 
czy ekonomicznych mormonów (te bowiem są w znacznym stopniu 
zbieżne z tym, co myślą i czego domagają się nawet najbardziej 
konserwatywni protestanci z „pasa biblijnego”), ale w ich historii, poglądach 
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teologiczno-dogmatycznych, teokratyzmie i rasizmie, które przez lata 
charakteryzowały to wyznanie, a także w niejasnych powiązaniach tego 
systemu religijnego z okultyzmem i masonerią, które leżą u podstaw 
powstania Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. I choć na 
pierwszy rzut oka wszystkie te kwestie powinny pozostać prywatną sprawą 
kandydata na prezydenta (i tak przedstawia je sam Romney), to jednak dla 
Amerykanów, a zwłaszcza zaangażowanych chrześcijan, każda z nich ma 
znaczenie i wymaga solidnej oceny, czy nie dyskwalifikuje ona polityka 
w pełnieniu pewnych funkcji. 

CO WIDAĆ NA PIERWSZY RZUT OKA?
Zacznijmy jednak od kilku faktów dotyczących skali zjawiska, jakim 

na świecie jest mormonizm. Według oficjalnych statystyk władz tej religii 
(bo nie wyznania, o czym dalej), na świecie żyje obecnie 17 milionów 
wiernych Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. W Stanach 
Zjednoczonych jest ich nieco ponad 6 milionów, z których większość 
nadal zamieszkuje stan Utah, stworzony przez nich i dla nich. Większość 
z dorosłych mormonów – przynajmniej na dwa lata – wyjeżdża na misje, 
by wytrwale głosić „prawdę” swojej religii. Z tymi misjonarzami spotkać się 
mogą także Polacy. Młodzi, sympatyczni mężczyźni, zawsze w krawatach, 
z niewielkimi plakietkami z danymi osobowymi, zaczepiają na ulicach 
i próbują przekonywać do swojej religii Polaków (ale także Kazachów, 
Ukraińców, Niemców czy Norwegów). W odróżnieniu od Świadków 
Jehowy nieczęsto się narzucają, a wrażenie, jakie sprawiają, zazwyczaj 
jest pozytywne. 

Jednak – jak wskazuje ks. Ernesto Bravo SJ – trudno z nimi nawiązać 
sensowny teologiczny dialog. „Na ogół grzeczni i delikatni, zewnętrznie 
prezentują się nienagannie. Nie mają jednak ani doświadczenia, ani 
nawet szczególnego wykształcenia. Nie znają dobrze Biblii ani historii 
chrześcijaństwa. Starają się zainteresować słuchaczy swoją religią, używając 
chwytliwych metod pedagogicznych, takich jak przyciągające uwagę obrazki 
czy czasopisma... Nie chcąc wzbudzać podejrzeń czy strachu u słuchaczy, 
umiejętnie przemilczają twierdzenia najbardziej obce chrześcijaństwu czy 
też nieprzyjemne wydarzenia z życia założyciela do czasu, kiedy nowi adepci 
nie staną się pełnoprawnymi członkami ich Kościoła”1 – wskazuje jezuita. 

1  E. Bravo SJ, Mormoni, w: Wspólnoty kościelne, niezależne grupy religijne, sekty na przykładzie Ameryki Łacińskiej, 



A jego opinia i tak jest bardzo łagodna. W istocie bowiem mormonizm nie 
dopracował się spójnej teologii (jest raczej religią prawa), a w jego doktrynę 
wpisane jest zatajanie pewnych elementów tej religii nie tylko przed 
niewiernymi, ale także przed członkami owej wspólnoty, którzy nie osiągnęli 
odpowiedniego stopnia wtajemniczenia. 

Ocena ta nie zmienia jednak faktu, że z perspektywy społecznej czy nawet 
socjologicznej mormoni prezentują się bardzo pozytywnie. 82 proc. z nich 
– co pokazuje najnowszy raport Mormons in America ze stycznia 2012 roku, 
przygotowany przez Pew Forum on Religion and Public Life – deklaruje, że 
religia odgrywa bardzo ważną rolę w ich życiu. Dla porównania: podobną 
deklarację składa 56 proc. amerykańskich katolików i 45 proc. białych 
protestantów należących do wspólnot głównego nurtu (Amerykanie określają 
ich mianem mailine – w odróżnieniu od ewangelikałów). 83 proc. mormonów 
modli się przynajmniej raz dziennie (odpowiednio deklarację o codziennej 
modlitwie składa 58 proc. katolików i 48 proc. protestantów głównego nurtu), 
77 proc. uczestniczy w cotygodniowym nabożeństwie w swojej lokalnej 
kongregacji (wśród katolików – 41 proc.), zaś 67 proc. zapewnia, że jest 
bardzo aktywna w życiu swojej wspólnoty2. Wszystkie te dane sprawiają, że 
mormoni w USA znajdują się w najściślejszej czołówce, jeśli chodzi o poziom 
praktyk religijnych. 

Wyraźną bliskość między chrześcijanami ewangelikalnymi a mormonami 
widać w kwestiach społecznych i politycznych. Zdecydowana większość 
przedstawicieli tych dwóch religii deklaruje konserwatywne poglądy 
polityczne (66 proc. mormonów i 61 proc. białych ewangelikałów), zaś 
zdecydowana mniejszość ma poglądy postępowe (8 proc. mormonów i 9 proc. 
ewangelikalnych)3. Wierni Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach 
Ostatnich są także bardziej dzietni niż przeciętni Amerykanie (2,6 dziecka na 
parę w porównaniu do 1,9 w całej populacji USA), a także przywiązują o wiele 
większą wagę do znaczenia rodziny niż przeciętny mieszkaniec ich kraju. 
Bycie dobrym rodzicem jest jednym z najważniejszych celów życiowych dla 
81 proc. mormonów i tylko dla 50 proc. pozostałych Amerykanów. 73 proc. 
mormonów za życiowy sukces uznaje udane małżeństwo, wśród pozostałych 
Amerykanów odsetek ten wynosi zaledwie 34 proc4. Zaskoczeniem może 
być jednak – przy tak wysokich wskaźnikach deklaracji moralnych – że 
aż 46 proc. mormonów nie uznaje rozwodu za wydarzenie o znaczeniu 

tłum. A. Kajzerek, Warszawa 1994, s. 61. 
2  Mormons in America. Certain in Their Beliefs, Uncertain of Their Place in Society, January 2012, s. 35-36.
3  Tamże, s. 56. 
4  Tamże, s. 51.
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moralnym, a tylko 25 proc. uznaje go 
za zło (dla porównania: wśród białych 
protestantów odsetek ten wynosi 
45 proc.)5.

Gdyby do oceny prawdziwości 
wyznań religijnych stosować 
kryteria ekonomiczne, to Kościół 
Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach 
Ostatnich też nie miałby się czego 
wstydzić. Od samego początku 
istnienia tego wyznania kwestie 
finansowe odgrywały istotną rolę, 
a obecnie pomyślnością ekonomiczną cieszy się nie tylko sama wspólnota, 
ale też wielu jej członków. Według ostrożnych szacunków tygodnika „Time”, 
władze mormońskie rocznie w różne inwestycje lokują ok. 6 miliardów 
dolarów. Większość z nich trafia zresztą do będących własnością wspólnoty 
firm: rolniczych, ubezpieczeniowych, budowlanych czy działających na rynku 
nieruchomości. Wartość posiadanych aktywów w tych firmach wynosi ok. 11 
miliardów dolarów, a przynoszą one rocznie 600 milionów czystego zysku6. 
Pieniądze te są inwestowane w budowę gigantycznych świątyń mormońskich, 
instytucji charytatywnych, a także w rozwój ekonomiczny wyznania, 
które – nie bez racji – określane jest przez część dziennikarzy mianem 
„Mormons, Inc”. 

LITURGIA SPRAWOWANA W TAJEMNICY
Wszystkie te pozytywne zjawiska nie powinny jednak przesłaniać innych 

związanych z mormonizmem problemów. Najpoważniejszym jest fakt, że 
część ich doktryny, a także większość z „liturgii” pozostaje otoczona subtelną, 
ale bardzo nieprzenikliwą mgiełką tajemnicy. Do mormońskich świątyń 
(istnieje ich obecnie na świecie tylko 136, a kolejnych 14 jest w budowie) 
wstęp mają wyłącznie wierni Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach 
Ostatnich, a i to nie wszyscy, a jedynie ci, którzy otrzymają specjalne 
przepustki od swoich przełożonych kościelnych. Liturgie sprawowane 
w „świątyniach” także otoczone są tajemnicą, a wierni zobowiązują się, że nie 

5  Tamże, s. 65. 
6  D. van Biema, Kingdom Come, „Time” nr 5/1997.

Mormonizm to 
wyznanie, które – nie 
bez racji – określane 
jest przez część 
dziennikarzy mianem 
„Mormons, Inc”.



będą opowiadać na zewnątrz o ich „zawartości”. Wiadomo jednak (a dotyczy 
to zarówno liturgii sprzed roku 1990, jak i zrewidowanej po nim), że wierni 
w czasie wizyt w „świątyniach” uczą się tajemnych symboli i znaków, które 
mają umożliwić im wejście do Królestwa Bożego. Każdy z owych znaków czy 
symboli ma być zachowany w ścisłej tajemnicy przed innymi. 

Tajemnica strzeżona jest już na poziomie lokalnych zborów. To one 
decydują, czy dany wierny jest wystarczająco prawowierny, by dostąpić 
zaszczytu uczestniczenia w ceremoniach. Jeśli tak jest, wówczas wydaje 
mu się specjalny certyfikat, który umożliwia mu wstęp do „świątyni”. Pobyt 
w niej rozpoczyna się od specjalnego obrzędu „oczyszczenia i namaszczenia”, 
po którym wierni przebierają się w białe szaty, a mężczyźni otrzymują – 
w zależności od stopnia zaawansowania – odpowiednie szaty kapłańskie. 
Krótko potem wierni dostają nowe imiona (pochodzące ze świętych ksiąg 
mormońskich), które także zachowane powinny być w tajemnicy, a którymi 
posługiwać się będą podczas zmartwychwstania. Mąż może wówczas 
wskrzesić i przywołać swoją żonę, tylko posługując się tym „nowym” 
imieniem. Kolejnym elementem jest „ufundowanie wiernych”, swoista 
inicjacja, którą sam Joseph Smith (założyciel wspólnoty) zaczerpnąć miał 
z kultów masońskich. 

Wierni uczestniczą też w specjalnych „przedstawieniach”, które 
prezentują – jak w teatrze – dzieje historii zbawienia. W obrazowy sposób 
przedstawione są w nich gnostyckie poglądy na świat, w których Lucyfer 
uznawany jest za brata Boga, a upadek ludzi za konieczną drogę do 
zbawienia (w niektórych interpretacjach to sam Adam jest bogiem). Wierni 

składają też specjalne przysięgi 
podporządkowania się rozmaitym 
poziomom Prawa (żony natomiast 
przysięgają podporządkować się 
głównemu źródła Prawa, jakim jest 
dla nich mąż), są także pouczani 
o karach, jakie spadną na nich, gdy 
zdradzą tajemnice świątyni czy 
własnego kapłaństwa7. To ostatnie 
jest zresztą udzielane według 
niezwykle skomplikowanych reguł 
– w dwóch niejako typach – jako 
kapłaństwo Aaronowe (odnoszące 

7  B. McKeever, The LDS Temple Ceremony, www.mrm.org/temple-ceremony (data dostępu 19.01.2012)

Lucyfer uznawany 
jest za brata Boga, 
a upadek ludzi za 
konieczną drogę do 
zbawienia.
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się do doczesnych spraw wspólnoty) i kapłaństwo Melchizedekowe (mające 
znaczenie duchowe). Kapłaństwo Aarona obejmuje biskupów, kapłanów, 
instruktorów i diakonów, zaś kapłaństwo Melchizedeka – kolegium Dwunastu 
Apostołów, grono siedemdziesięciu dwóch, patriarchów, a także przywódców 
wspólnot lokalnych8. 

Wreszcie ostatnim obrządkiem, w jakim uczestniczą mormoni w swoich 
świątyniach, jest chrzest zmarłych. Jego istotą jest uznanie, że nawet 
jeśli ktoś umarł jako grzesznik czy osoba niewierząca (czyli nie będąca 
mormonem), to i tak może osiągnąć zbawienie, dzięki przyjęciu za nią 
chrztu przez kogoś innego (najlepiej członka rodziny). Doktrynę tę mormoni 
wyprowadzają z niejasnego, także dla egzegetów, fragmentu 1 Listu św. 
Pawła do Koryntian („A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy 
i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg 
był wszystkim we wszystkich. Bo inaczej czegoż dokonają ci, co przyjmują 
chrzest za zmarłych? Jeżeli umarli w ogóle nie zmartwychwstają, to czemuż 
za nich chrzest przyjmują?” – 1Kor 15,28-30)9. W tym celu przygotowują 
gigantyczne archiwa genealogiczne, dzięki którym mogą chrzcić miliony 
nieżyjących już chrześcijan, Żydów czy wyznawców hinduizmu. I choć 
większości ludzi to nie przeszkadza, to jednak przeciwko praktyce tej ostro 
i jednoznacznie protestują Żydzi, którzy stwierdzili, że w świątyniach 
mormońskich masowo chrzci się ofiary Holokaustu, a także prominentnych, 
nieżyjących przedstawicieli judaizmu. Na listach ochrzczonych znajdują się 
m.in. David Ben-Gurion, Teodor Herzl, Anna Frank oraz Albert Einstein. 

BÓG ROZPUSTNIKÓW
Liturgie świątynne, według mormonów, są oczywiście objawione 

przez Boga i jako takie winny być niezmienne. W niczym nie zmienia to 
jednak faktu, że się zmieniają, podobnie zresztą jak objawiana przez Boga, 
także niezmienna, doktryna. I nie chodzi tu wcale o rozwój doktrynalny, 
który występuje w chrześcijaństwie, ale o radykalne kwestionowanie 
poszczególnych, czasem wyróżniających elementów doktrynalnych. Tak 
było zarówno z wielożeństwem, jak i motywowanym religijnie rasizmem, 
które zniknęły w pewnym momencie z oficjalnego nauczania Kościoła Jezusa 
Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. 

8  E. Bravo SJ, dz. cyt., s. 82.
9  A. Wójtowicz, Bóg mormonów, Kraków 2003, s. 134. 



Problem poligamii jest zresztą jeszcze bardziej skomplikowany, bowiem 
w pierwszym wydaniu jednej z obecnych mormońskich ksiąg objawionych – 
Naukach i Przymierzu z 1835 roku – zawarty jest zapis całkowicie zakazujący 
poligamii i podkreślający, że jeden mężczyzna może posiadać tylko jedną 
żonę. Nie przeszkadzało to jednak twórcy mormonizmu, Josephowi Smithowi, 
w praktykowaniu wielożeństwa i to od roku 1831 (wtedy, zdaniem jednego 
z jego potomków, historyka mormonizmu Josepha F. Smitha, „prorok” 
miał po raz pierwszy zrozumieć, że wielożeństwo jest upragnione przez 
Boga). Ostateczne potwierdzenie tej „prawdy” miało się jednak dokonać 
dopiero w roku 1845, kiedy „prorok”, jak i jedna z jego żon (wyjątkowo 
niezadowolona z poligamii męża) otrzymali zapewnienie, że wielożeństwo 
jest nie tylko akceptowalne, ale wręcz polecane przez Boga10. 

„Zaprawdę powiadam, aby moja służebnica wybaczyła mojemu słudze 
Josephowi, a i jej będą wybaczone wykroczenia, którymi zgrzeszyła przeciwko 
Mnie. Niech moja służebnica Emma zaakceptuje wszystkie kobiety, jakie 
zostały dane mojemu słudze Josephowi, gdyż są one w moich oczach cnotliwe 
i czyste” – miał przemówić Bóg do żony Smitha. A z tego szczegółowego 
„objawienia” wyprowadzona została zasada ogólna: „Jeśli mężczyzna pojmuje 
dziewczynę za żonę, a następnie pragnie poślubić jeszcze inną i pierwsza 
żona zgadza się, aby i drugą pojął za żonę – pod warunkiem, że w czasie 
zaślubin obie były dziewicami i nie zostały przyrzeczone innemu mężczyźnie 
– jest usprawiedliwiony. I jeśli to samo prawo daje mu dziesięć dziewic, 
nie popełnia cudzołóstwa, ponieważ wszystkie zostały mu dane i do niego 
należą” (Doctrine and Covenants 132, 61-62)11.

„Objawienie” to sprawiło, że Smith przestał się już ukrywać ze swoimi 
żonami. W momencie śmierci miał od 29 do 33 żon (źródła nie są tu 
jednoznaczne), siedem z nich zaś w momencie zawierania z nim małżeństwa 
nie było pełnoletnich. Część historyków kwestionuje jednak te wyliczenia 
i przekonuje, że liczba żon „proroka” mogła sięgnąć nawet ponad setki (z 
tym, że część zmarła przed jego śmiercią). Wszystkie one jednak zasiadać 
będą w Królestwie Bożym u boku Smitha, bowiem poślubiał on je wszystkie 
„na wieki”. Jego następca Brigham Young poszedł jednak jeszcze dalej 
i miał – według oficjalnej listy – 56 żon (nieoficjalnie też mówiło się nawet 
o 150 żonach), zastrzegając jednak, że tylko część z nich była poślubiona „na 
wieczność”, a część jedynie czasowo. 

10  J. i S. Tanner,  J. i S. Tanner, The Changing World of Mormonism, 1981, s. 204-207. 
11  Cyt za: E. Bravo SJ, dz. cyt., s. 78.
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Stosunek „proroka” (nazywanego Mojżeszem) do własnych żon trudno 
przy tym uznać za szczególnie ewangeliczny czy chrześcijański. Young 
w rozmowach z przyjaciółmi podkreślał, że przynajmniej połowy ze swoich 
żon nie poznałby, gdyby podeszły do niego na ulicy12. „Prorok” zupełnie 
nie przejmował się przy tym statusem osobistym swoich żon – sześć 
z nich miało na przykład żyjących mężów i nie rozwiodło się z nimi, co 
zupełnie nie przeszkadzało Youngowi we włączeniu ich do swojego haremu. 
Usprawiedliwieniem tego stylu życia miało być „osobiście przekazane mu 
słowo Boga”, a także obrona społeczeństwa przed prostytucją, której źródłem 
była – zdaniem Younga – monogamia. 

W poszukiwaniu religijnych usprawiedliwień dla rozpusty „teologowie” 
mormońscy posunęli się nawet do uznania, że Jezus Chrystus także miał kilka 
żon. Jeddediah M. Grant, jeden z najbliższych współpracowników Younga, 
wprost stwierdzał, że Jezus został ukrzyżowany za to, że miał kilka żon 
(Elżbietę, Marię i inne). Apostoł Orson Hyde zapewniał zaś, że żonami Jezusa 
były Maria i Marta, a także Maria Magdalena13. Ta część doktryny – o czym 
też warto pamiętać – wcale się nie zmieniła. W 1961 roku John J. Stewart 
zapewniał, że w Królestwie Niebieskim wielożeństwo powróci, bowiem jest 
ono typowe dla Ludu Wybranego, do którego zaliczają się także żony Jezusa 
– Marta, Maria, Maria Magdalena14. Poligamia dopuszczalna jest oczywiście 
tylko dla mężczyzn, ale – wedle doktryny mormońskiej – była jedna kobieta, 
która miała dwóch mężów. Była 
nią Maria, której mężami byli Bóg 
Ojciec i Józef15.

Nie ma jednak co udawać, że 
Bóg Smitha był jakoś szczególnie 
przywiązany do swoich poleceń. 
Dość szybko zmienił On zdanie 
i już pod koniec XIX wieku kolejny 
„prorok” Wilford Woodruff zakazał 
– także powołując się na głos 
Boży – wielożeństwa na terenie 
Stanów Zjednoczonych. W niczym 

12 J. i S. Tanner, dz. cyt., s. 233. 
13  Tamże, s. 249. 
14  Tamże, s. 254. 
15  A. Wójtowicz, dz. cyt., s. 79. 
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nie przeszkadzało to jednak ani „apostołom” (czyli członkom najwyższych 
władz wspólnoty), ani nawet kolejnym „prorokom” w posiadaniu kilku 
żon. Najlepszym przykładem jest kolejny z proroków Joseph F. Smith, który 
ponownie zakazał wielożeństwa, ale sam miał pięć żon. W tej chwili, 
w głównym nurcie mormonizmu amerykańskiego, wielożeństwo pozostaje 
zakazane. Ale... tam, gdzie jest ono legalne, mormoni nadal mogą mieć wiele 
żon, a każdego z nich zapewnia się także o tym, że w Królestwie Niebieskim 
również oczekuje go możliwość posiadania bardzo wielu żon.

PREEGZYSTENCJA I WYKLUCZENIE CZARNYCH
Równie radykalnej zmiany doktryny Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych 

w Dniach Ostatnich dokonano w latach 70. minionego wieku. To właśnie 
wtedy kolejni prorocy zrezygnowali z głęboko wpisanego w doktrynę 
mormońską rasizmu. Od czasów Josepha Smitha aż do roku 1978 władze 
i kolejni prorocy głosili niezmiennie, że osoby o ciemnym kolorze skóry (a 
dotyczyło to nie tylko Murzynów, lecz także Indian i Mulatów) nie mogą być 
dopuszczone do kapłaństwa (ani Aaronowego, ani Melchizedeka), ani zawierać 
małżeństw na wieczność. Jeszcze w latach 60. władze tego wyznania głosiły, 
że segregacja rasowa jest upragniona przez Boga, a pomysł, by ją znieść, 
pochodzi od złego. Ale to i tak nic w porównaniu z „doktrynami” głoszonym 
przez Younga, który przekonywał, że każdy odstępca od mormonizmu miał się 
stać „ciemnowłosy, pomarszczony i czarny jak diabeł”, zaś biały, który poślubił 
Murzynkę, musi zostać zamordowany. Powód był prosty: krew Chrystusa 
nie jest w stanie zmyć tak wielkiego grzechu, dlatego konieczna jest krew 
samego grzesznika16. 

Nie ma wątpliwości, że rasistowskie elementy wyrastają z ksiąg 
objawionych mormonizmu. „Skóra Lamanitów była ciemna – piętno ich ojców 
będące przekleństwem za występki i powstanie przeciw swym braciom” – 
można przeczytać w Księdze Almy (3,6). Księga Mormona17 jednoznacznie 
wskazuje, że ciemny kolor skóry jest karą za grzechy. 

Jak jednak wyjaśnić, że wszyscy czarni są ukarani? Odpowiedzi trzeba 
szukać w antropologii mormońskiej. Wyznanie to uznaje mianowicie 
preegzystencję dusz, które dopiero z czasem wcielają się w ludzi. Najlepsze, 
najbardziej zasłużone, najbliższe Bogu dusze wybierają sobie ciała 
mormonów w Stanach Zjednoczonych, najgorsze – czyli splamione zdradą 
Boga, grzechem Kaina – wcielają się w czarnych, którzy już tylko z tego 

16  Tamże, s. 55. 
17  Księga Mormona. Jeszcze Jedno Świadectwo o Jezusie Chrystusie, bdw, bmw, s. 184.
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powodu są gorsi niż biali. Właśnie dlatego przez całe pokolenia, aż do 1978 
roku, Murzyni, nawet najwierniejsi mormonizmowi, nie tylko nie mogli 
przyjmować „święceń”, zostawać kapłanami, ale nawet mieli zakazany – jako 
niegodni – wstęp do „świątyń”. Jedyną drogą do zbawienia było więc dla nich 
pokorne przyjęcie swojej sytuacji. I dokładnie tak samo, jak w przypadku 
zniesienia wielożeństwa, argumentem za zmianą wcześniejszej nauki stały się 
nowe objawienia, jakie otrzymać miał prorok. Problem polega tylko na tym, 
że owych „objawień”, inaczej niż za czasów Smitha czy Younga, nikt już nie 
ogłasza. Prezydent/prorok (oba określenia funkcjonują zamiennie) zwyczajnie 
zmienia doktrynę i obowiązkiem mormonów jest w nią uwierzyć. Przeciwnicy 
rasizmu, którym jeszcze w latach 60. odmawiano wstępu do świątyń (bo nie 
uważali, że ciemny kolor skóry jest dowodem na upadek duszy w czasie jej 
preegzystencji), teraz już mają do tego prawo. A wszystko dlatego, że Bóg 
zmienił zdanie i objawił to nowemu prorokowi. 

Co ciekawe, nikt – poza odstępcami – nie stawia pytania, co stało się 
z teologicznym usprawiedliwieniem rasizmu. Czy pozostaje ono nadal 
aktualne? Czy przywołany powyżej fragment z Księgi Mormona ma jeszcze 
znaczenie doktrynalne, czy je utracił? Co zrobić z nauczaniem poprzednich 
proroków? I wreszcie ostatnie, ale najbardziej fundamentalne pytanie: czy 
rzeczywiście Bóg może w tak istotnej sprawie, jaką było usprawiedliwienie 
rasizmu, tak głęboko zmienić zdanie? Trudno też nie dostrzec, że nowe 
objawienie Boga w sprawie rasizmu zbiegło się z budową świątyni w Brazylii, 
czyli w miejscu, gdzie trudno byłoby znaleźć wiernych mogących do niej 
wejść, gdyby zachowano regułę białej skóry18.

PARODIA PAPIESTWA
Takich pytań w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 

się nie zadaje. A powód jest niezmiernie prosty. Prezydent tego Kościoła jest 
zawsze jednocześnie prorokiem, który przekazywać ma swoim wiernym „wolę 
Boga”. Tak było od czasów Josepha Smitha, który nie tylko miał otrzymywać 
przez całe swoje życie obowiązujące wszystkich jego wyznawców przekazy 
od Boga, ale również „otrzymał” i „przetłumaczył” za pośrednictwem 
dwóch kamieni Księgę Mormona, która jest podstawowym świętym tekstem 
mormonizmu. Gdy w roku 1830 w Nowym Jorku rejestrowano nowe 
wyznanie, którego podstawą miała być właśnie Księga Mormona, Smith 

18  J. i S. Tanner, dz. cyt., s. 322-323. 



przekazał swoim sześciu (wówczas) wyznawcom, iż otrzymał objawienie, 
w którym Bóg poleca nazywać go „Widzącym, Tłumaczem, Prorokiem, 
Apostołem Jezusa Chrystusa i Starszym Kościoła z woli oraz łaski Boga i Pana 
naszego Jezusa Chrystusa”. Nie mniej istotne dla nowej wspólnoty były 
jednak dalsze jego słowa, z których wynikało, że mormoni mają „słuchać 
wszystkich jego słów i nakazów cierpliwie i z wiarą, tak jakby wyszły one 
z ust Bożych”19. 

Opinie takie wypowiadał o sobie człowiek, który nie tylko z trudem 
czytał (jego rodzeństwo uważało go za analfabetę), ale też od lat trudnił się 
oszustwem, wróżbiarstwem czy poszukiwaniem skarbów (nieskutecznie). 
A jednak uwierzono mu, a jego wyznawcy wędrowali z nim z miejsca 
w miejsce, z których każde miało być Nową Jerozolimą, gdzie Bóg pozwoli 
wybudować mu wielką świątynię. Spory z mieszkańcami, oskarżenia 
o niemoralne prowadzenie, a także ostre ataki na chrześcijaństwo sprawiały, 
że niewielka (ale wciąż powiększająca się) grupka mormonów musiała wciąż 
wędrować. Na dłużej zatrzymano się w Nauvoo, które miało stać się „nowym 
Syjonem”. Tam towarzyszyło prorokowi już 20 tysięcy osób (Chicago było 
wtedy mniejsze). Smith stworzył z nich zdyscyplinowaną armię, której został 
generałem. Aby odpowiednio się prezentować, nie tylko zaprojektował 
odpowiedni mundur, w którym nieodmiennie się pokazywał, ale też mianował 
swoich współpracowników na oficerów20. 

W 1941 roku rozpoczął budowę wielkiej świątyni, w której miał być 
sprawowany wymyślony przez niego kult (choć w istocie jego elementy 
przejęte zostały z wolnomularstwa). Jego powodzenie nie trwało jednak 
długo. Okoliczna ludność nie była w stanie zaakceptować teokratycznego 
dyktatora, który prowadził niemoralne życie (poligamia nie była akceptowalna 
– na tym etapie – nawet wewnątrz jego wspólnoty). Ściągnięto więc oddziały 
wojska i zaatakowano miasto. Prorok, wbrew oczekiwaniom swoich wiernych, 
wcale nie miał ochoty się bronić i wybrał ucieczkę, w której przeszkodzili 
mu inni mormoni. Ostatecznie Smith został wzięty do niewoli i osadzony 
w więzieniu w Carthage razem ze swoim bratem Hyrumem i pozostałymi 
członkami kierownictwa Kościoła. 27 czerwca 1844 roku do więzienia wdarli 
się pragnący go zlinczować mieszkańcy okolicznych miejscowości. Smith miał 
jednak broń, z której zastrzelił kilku napastników. Sam stracił życie, uciekając 
przez więzienne podwórko21.

19  E. Bravo SJ, dz. cyt., s. 65.
20  J. i S. Tanner, dz. cyt., s. 453-455.
21  E. Bravo SJ, dz. cyt., s. 67. 



205 

Gra hormonów w religii mormonów

Jego następcą został Brigham Young, nazywany przez mormonów 
„Mojżeszem Nowego Wyjścia”. To on zmusił wiernych Smitha do opuszczenia 
Nauvoo i trwającej półtora roku wędrówki, która zdziesiątkowała nowe 
wyznanie, a wreszcie do założenia nowej stolicy na terenie stanu Utah. To 
tam w nowo zbudowanym przez niego mieście Salt Lake City wzniesiono 
największą świątynię, ukonstytuowano zarząd nowego wyznania, a także 
ponownie zdefiniowano rolę przywódcy religijnego. Young – powołując 
się na objawienia Boże i polecenia pochodzące od Smitha – oznajmił, że 
jest prezydentem Kościoła, a przysługują mu tytuły „Proroka, Widzącego, 
Objawiciela”. „Wszystkie jego nakazy i rozkazy, wszystkie nauki 
przekazywane wiernym, miały być przyjmowane jako słowo samego Boga 
i jako takie domagały się szacunku i całkowitego posłuszeństwa”22 – podkreśla 
ks. Bravo. 

Od tego momentu wszyscy kolejni prorocy/prezydenci dysponują podobną 
władzą i uważają się za przekazicieli woli Bożej. Jedyną zmianą w tej 
doktrynie jest to, że ich XX-wieczni następcy nie przekazują już „spisanych 
objawień”, a jedynie oznajmiają swoim wiernym wolę Bożą własnymi 
słowami. Nie zmienia to jednak faktu, że uznawani są oni za autentycznych 
proroków, którzy kontynuują „wciąż trwający proces objawienia”. Nie jest 

jednak jasne, jak pogodzić tak wielką ich rolę z uznaniem, iż prorocy nie są 
nieomylni i mogą radykalnie zmieniać doktrynę.

Najbliższe prawdy wydaje się uznanie, że urząd prezydenta jest swoistą 
parodią urzędu papieskiego. Do takiego wniosku uprawnia także fakt, że 
każdorazowy prorok wybierany jest spośród „kolegium/kworum Dwunastu 
Apostołów”, tak jak papież wybierany jest podczas konklawe przez 

22  Tamże, s. 69. 

W kwestiach Boga oraz deifikacji 
człowieczeństwa mormonom bliżej jest 
do wolnomularzy czy satanistów niż do 
jakichkolwiek chrześcijan. 



kardynałów. Rola papieża i proroka jest jednak zupełnie inna. Papieżowi 
przysługuje atrybut nieomylności, ale nie oznacza to, że może robić 
z doktryną czy Kościołem wszystko, co zechce. Inaczej jest z prorokiem. 
Ten, choć wyznawcy zapewniają, że jest omylny, ostatecznie może nie tylko 
skierować Kościół na zupełnie nowe tory, ale nawet całkowicie zmienić jego 
doktrynę czy rzekomo objawioną przez Boga „liturgię”. Różnica jest więc 
zasadnicza, i to nawet z czysto ludzkiego punktu widzenia. Biskup Rzymu jest 
zawsze sługą Kościoła i prawdy, zaś prorok/prezydent mormonów pozostaje 
religijnym dyktatorem, który może wszystko, i którego ostatecznie nikt nie 
kontroluje. 

POLITEIZM DLA POLIGAMISTÓW
Wybory proroka, wielożeństwo czy nawet absurdalne i niczym 

nieuzasadnione przekonanie, że Jezus Chrystus przybył po zmartwychwstaniu 
na kontynent amerykański, by objawić się zamieszkującym go białym ludom 
(dowodów na istnienie białej ludności w prekolumbijskiej Ameryce nie ma, ale 
nie przeszkadza to wcale mormonom uznawać Księgę Mormona za literalnie 
prawdziwą) – nie są jednak najbardziej dziwacznymi elementami doktryny 
mormonizmu. Tych trzeba szukać w teologii, a zwłaszcza koncepcji boskości. 
W Księdze Mormona jest ona jeszcze monoteistyczna23, ale już w późniejszych 
pismach Josepha Smitha staje się ewidentnie politeistyczna, a z czasem 
przeradza się w doktrynę człowieka-boga. Już w 1844 roku Smith oznajmił, że 
Bóg jest zwyczajnym człowiekiem, który został wyniesiony do godności Boga, 
i że każdy z mormonów może także stać się bogiem (nie chodzi tu bynajmniej 
o chrześcijańskie usynowienie, wyniesienie do godności „stworzonych 
bogów”, lecz o koncepcję, w której Bóg jest zwyczajną istotą ludzką, która się 
rozwija do coraz wyższych poziomów). Bóg Ojciec Smitha i jego następców 
nie jest ani pierwszą zasadą, ani przyczyną rzeczywistości, ponieważ sam 
ma Ojca, który też miał Ojca – i tak w nieskończoność. Zaskakująca jest 
również doktryna rozwoju mocy Boga, wedle której „kiedyś moc boskości 
była o wiele mniejsza niż jest obecnie” (co podkreśla Milton R. Hunter), gdyż 
wiedza i moc Boga wciąż się rozwijają24. Opinia ta związana jest z innym 
„przypuszczeniem” części mormońskich teologów, którzy zastanawiają się, 
czy Bóg Ojciec nie był zwykłym człowiekiem, który przeżył mormońskie życie 
w jakimś innym świecie i za to został wywyższony do poziomu Boga, który 

23  „I Zeezrom zapytał go: Mówisz więc, że istnieje prawdziwy i żywy Bóg? I Amulek odpowiedział: Tak, ist‑
nieje prawdziwy i żywy Bóg. Wtedy Zeezrom zapytał: czy istnieje więcej jak jeden Bóg. I Amulek odpowiedział: 
Nie” (Alma 11, 26-29). Księga Mormona, s. 203.  

24  J. i S. Tanner, dz. cyt., s. 174-175.
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nadal podlega jednak rozwojowi. W myśl takiej doktryny każdy z nas mógłby 
zostać Bogiem dla jakiegoś innego świata. 

Cielesne ujmowanie boskości oznacza jednak, że jeśli istnieje cały ciąg 
bogów, to poza ojcami muszą istnieć także boginie matki. I w doktrynie 
mormońskiej istnieją, choć nie oddaje im się kultu. Apostoł (czyli jeden 
z członków najwyższych władz wspólnoty) Abraham H. Cannon w 1890 
roku w swoim dzienniku zapisywał, że Smith miał nawet wizję „wiecznej 
matki”, prorok Joseph F. Smith zapewniał zaś, że tego typu bogini istnieje, 
a nie jest wspomniana w świętych mormońskich pismach tylko dlatego, że 
dla każdego powinno być oczywiste, że jeśli są dzieci i jest ojciec, to musi być 
również matka25. 

Wszystkie te terminy są rozumiane absolutnie dosłownie. Bóg Ojciec 
zwyczajnie poczyna dzieci z Wieczną Matką, a Bóg Ojciec (albo wedle innych 
przekazów Duch Święty) staje się absolutnie dosłownie ojcem Jezusa, 
zapładnia Maryję, która – jak to już zostało wspomniane – miała dwóch 
mężów. „Jezus jest... Jedyny Zrodzony Syn... Ojca... Każde słowo musi być 
rozumiane dosłownie: (...) zrodzony znaczy ZRODZONY, Syn znaczy SYN. 
Chrystus został spłodzony przez nieśmiertelnego Ojca, tak samo jak zwykli 
ludzie są płodzeni przez zwykłych ojców”26 – zapewniał Bruce McConkie, 
jeden z członków Kworum Dwunastu Apostołów i autor najbardziej 
autorytatywnego wykładu doktryny mormońskiej. Takie pochodzenie 
sprawia, że Jezus – w wymiarze cielesnym – jest pół-bogiem, pół-człowiekiem, 
ale w swej boskiej naturze pozostaje tożsamy z Bogiem Ojcem. Jeszcze 
więcej kłopotów sprawia zewnętrznemu obserwatorowi przedstawienie 
mormońskiej koncepcji Ducha Świętego. Jest on, zdaniem teologów tej grupy, 
jednym z wielu synów Boga Ojca (innym jest Lucyfer), jednak w odróżnieniu 
od Syna Bożego nie ma ciała, ale jest męskim duchem. Duchowość jest jednak 
w doktrynie mormońskiej jedynie „uszlachetnioną materią”27, stąd trudno 
uznać prawdziwość tezy, że jest on bytem niecielesnym. 

Na tę niezwykle skomplikowaną teologię nakłada się jeszcze doktryna 
Boga Adama, którą głosił prorok Young. Według niej, Adam i Ewa byli 
ostatecznie Bogiem Ojcem i Boginią Matką. Ich pochodzenie jest niejasne. 
W jednych pismach Young twierdził, że Bóg wcielił się w Adama, a w innych, 

25  Tamże, s. 178-179. 
26  A. Wójtowicz, dz. cyt., s. 79. 
27  Tamże, s. 94. 



że Adam stworzył sam siebie, był zatem bogiem samostworzycielem28. 
Z czasem mormoni odeszli od tej koncepcji, ale nadal przypisują Adamowi 
ogromną rolę w procesie zbawienia. Przekroczenie nakazu boskiego, jakiego 
dopuszczają się Adam i Ewa, nie jest dla nich grzechem pierworodnym, 
ale konieczną w historii zbawienia transgresją, którą określić trzeba 
błogosławieństwem. Adam w bardziej nowoczesnych doktrynach pozostaje 
wcielonym Michałem Archaniołem, a niekiedy wciela się w niego sam Syn 
Boży, który po śmierci Adama powraca do Ojca i czeka na kolejny moment 
inkarnacji... 

Ale i ta doktryna nie jest oczywista, jak zresztą żadna w myśli 
mormońskiej. I właśnie to stanowi chyba największy kłopot z Kościołem 
Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Jego doktryna jest 
niewątpliwie niechrześcijańska i nie do pogodzenia z nawet najbardziej 
liberalnie traktowaną ortodoksją ewangeliczną (czego dowodem jest 
odmowa uznania mormońskiego chrztu nie tylko przez Kościół katolicki, 
ale także przez liczne wspólnoty protestanckie). To możemy powiedzieć bez 
najmniejszych wątpliwości. Ustalenie jednak, jaka jest rzeczywista doktryna 
mormońska, pozostaje o wiele trudniejsze. Każdy mormoński prorok i niemal 
każdy teolog interpretuje bełkotliwe stwierdzenia Younga czy Smitha nieco 
inaczej, ale z każdej z tych interpretacji przebijają fałszywe pojęcia dotyczące 
Boga oraz deifikacja materii i człowieczeństwa. W obu tych kwestiach 
mormonom bliżej jest do wolnomularzy czy satanistów niż do jakichkolwiek 
chrześcijan. 

JAKIM MORMONEM JEST ROMNEY?
Sam Romney – by powrócić na koniec do republikańskiego kandydata 

w prawyborach prezydenckich – nigdy nie wypierał się swego mormonizmu. 
„Wierzę w moją mormońską wiarę i staram się według niej żyć. Moja 
wiara jest wiarą moich ojców”, podkreślał w jednym z przemówień. Te 
rodzinne, mormońskie korzenie Romneya są zresztą bardzo głębokie. Jest 
on potomkiem jednego z pierwszych apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa 
Świętych w Dniach Ostatnich – Parleya Pratta, który miał dwanaście żon. 
Inni jego przodkowie wyemigrowali ze Stanów Zjednoczonych do Meksyku, 
gdy te narzuciły mormonom zakaz poligamii. Jego ojciec był już jednak 
monogamistą, sprawującym nawet urząd gubernatora Michigan. Sam Romney 
był przez trzydzieści miesięcy misjonarzem we Francji, a później udało mu 
się przekonać narzeczoną, że jeśli ma zostać jego żoną, musi przyjąć wiarę, 

28  J. i S. Tanner, dz. cyt., s. 192. 
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która „jest dla niego najważniejsza w życiu”. Wiadomo też, że przez całe życie 
polityk hojnie wspierał swoje wyznanie. Od jakiegoś czasu jednak dyskretnie 
dystansuje się od mormonizmu i pomija w odpowiedziach na pytania o swoją 
wiarę wszystkie jej dogmaty niezgodne z chrześcijaństwem. 

Niezależnie jednak od osobistego wychłodzenia mormońskiej religijności 
(choć nie jest jasne, czy nie odbywa się to na potrzeby kampanii), trzeba 
zauważyć, że gdyby Romney został rzeczywiście prezydentem USA, to byłby 
pierwszym przywódcą Stanów Zjednoczonych otwarcie kwestionującym 
judeochrześcijańskie korzenie Stanów Zjednoczonych (politeistyczny 
mormonizm jest nie do pogodzenia z monoteizmem Biblii), a także osobową 
koncepcję Boga. To zaś stanowiłoby zmianę o wiele bardziej radykalną niż 
wybór na prezydenta lewicowego, ale jednak deklarującego chrześcijaństwo, 
Baracka Obamy. Jeżeli Romney uzyska nominację swej partii, to pod koniec 
roku Amerykanie będą musieli wybierać między nominalnym chrześcijaninem, 
który kwestionuje chrześcijańską moralność i promuje „cywilizację śmierci”, 
a poganinem i ezoterykiem. I pomyśleć, że ten drugi cieszy się poparciem 
establishmentu Partii Republikańskiej...█
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Europa czeka 
na dekolonizację

Kultura ludów skolonizowanych jest głęboko dualistyczna. Charak-
teryzuje się pęknięciem między kulturą własną, którą uważa się za 
gorszą, peryferyjną, anachroniczną, zaściankową, a kulturą domi-
nującą, uznawaną za wyższą, bardziej prestiżową, dającą awans to-
warzyski i społeczny. W związku z tym w ludach skolonizowanych 
rodzi się kompleks niższości. 



Proszę Państwa, Europa jest kolonią. Skolonizowana została przez 
cywilizację laicką, przez rozum sekularny. Co to znaczy? 

Europa jako kontynent geograficzny nie ma sensu. Gdyby zastosować do 
niej kategorie zaczerpnięte z geografii, Europa nie miałaby prawa istnieć, 
gdyż jest zaledwie kadłubkiem Eurazji, rozbudowanym półwyspem wielkiego 
lądu eurazjatyckiego. O jej odrębności zadecydowała więc nie natura, lecz 
kultura, nie geografia, lecz wspólna tożsamość cywilizacyjna zbudowana na 
religii chrześcijańskiej. Dlatego przez całe wieki mówiono nie o Europie, lecz 
o respublica christiana. Wielce wymowny jest fakt, że po raz pierwszy słowo 
„Europejczycy” (europeenses) pojawiło się na określenie chrześcijańskich 
wojowników w bitwie pod Poitiers, którzy bronili swych ziem przed ekspansją 
islamu. Jak udowodnił Arnold Toynbee, każda z cywilizacji, jakie pojawiły 
się w dziejach świata, zbudowana była wokół konkretnej religii – i poza nią 
traciła sens. Wydarzeniem, które dało początek cywilizacji europejskiej, było 
chrześcijaństwo. Bez chrześcijaństwa Europa traci sens. 

MENTALNOŚĆ SKOLONIZOWANA
Dziś mielibyśmy problem, by nazwać kulturę dominującą w Europie 

mianem chrześcijańskiej. Jest to kultura, którą można określić różnymi 
słowami: sekularna, liberalna, laicka, postoświeceniowa. Mniej ważna 
jest nazwa, ważniejsza jest istota. Chodzi mianowicie o kulturę, która 
odrzuca niemal wszystkie istotne elementy nauczania chrześcijańskiego: 
istnienie osobowego Boga, wcielenie Syna Bożego, grzech pierworodny, 
zmartwychwstanie ciał, możliwość wiecznego potępienia itd. Kultura ta 
promuje zarazem taki styl życia, „jakby Boga nie było”. 

Ta właśnie kultura sekularna stała się dziś dominująca w Europie nie 
tylko wśród ludzi niewierzących, lecz także wśród tych, którzy sami siebie 

Tekst wystąpienia wygłoszonego 19 listopada 2011 
roku w Budapeszcie podczas odbierania Medalu 
Europejskiego przyznanego przez węgierską 
Wszechnicę Wolnych Mediów.



nazywają chrześcijanami i przez fakt chrztu są włączeni do Kościoła. Doszło 
więc do skolonizowania mentalności współczesnych chrześcijan przez kulturę 
laicką. Powszechnym zjawiskiem jest to, że chrześcijanie myślą dziś o sobie 
i rozumieją samych siebie już nie w kategoriach swojej własnej religii, ale 
w kategoriach sekularnych, które pozostają obce ich tradycji. 

Podam przykład dotyczący, jak sądzę, większości chrześcijan 
w jakimkolwiek kraju Europy. Otóż kiedy słyszą oni w mediach, że Kościół 
powinien coś zrobić, to niemal automatycznie pojawia się myśl, iż adresatami 
tej uwagi są biskupi i księża. Kościół bowiem to „oni”, czyli duchowni, a nie 
„my”. Nie ma poczucia identyfikacji z Kościołem, który traktowany jest jako 
instytucja zewnętrzna. Tym samym chrześcijanie przejmują sekularny sposób 
widzenia, w którym religia jawi się jako rzeczywistość znajdująca się obok 
ich życia. 

Te same laickie kategorie myślenia obserwujemy, gdy czytamy, jak 
opisują współczesny Kościół nawet dziennikarze chrześcijańscy. Używają oni 
często określeń „liberalne skrzydło Kościoła” lub „frakcja konserwatywna 
w Kościele”, przenosząc do opisu chrześcijaństwa pojęcia zaczerpnięte 
z nowożytnej polityki.

Proces ten zaszedł tak daleko, że wielu chrześcijan nie ma dziś nawet 
pojęcia, iż myśląc o swojej własnej religii, posługują się obcymi im 
kategoriami. Tam jednak, gdzie funkcjonują obok siebie dwie kultury 
oparte na radykalnie odmiennej antropologii, musi dochodzić do napięcia 
między nimi. Na przestrzeni wieków ludzie różnie radzili sobie z tego typu 
napięciami. Wydaje się, że dziś większość nominalnych chrześcijan w Europie 
przyjęła, często nieświadomie, strategię charakteryzującą plemiona podbite 
kulturowo. Lud Boży stał się ludem skolonizowanym.

KOMPLEKS NIŻSZOŚCI
Kultura ludów skolonizowanych jest głęboko dualistyczna. Charakteryzuje 

się pęknięciem między kulturą własną, którą uważa się za gorszą, 
peryferyjną, anachroniczną, zaściankową, a kulturą dominującą, uznawaną 
za wyższą, bardziej prestiżową, dającą awans towarzyski i społeczny. 
W związku z tym w ludach skolonizowanych rodzi się kompleks niższości 
– wstydzimy się własnej kultury, z której nie do końca możemy się wyrwać, 
ale możemy przynajmniej ją zmieniać tak, by jak najbardziej upodobnić ją do 
kultury dominującej. 

W tym momencie przypomina mi się historia, z którą zetknąłem się 
podczas pobytu na Białorusi. Dwóch białoruskich chłopów szło na piechotę 
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ze wsi do miasta. Po drodze rozmawiali ze sobą po białorusku. W momencie, 
gdy tylko przekroczyli granicę miasta, natychmiast przeszli na język rosyjski, 
chociaż do ich rozmowy nie przyłączyła się żadna nowa osoba. Pytani, 
dlaczego tak zrobili, odpowiedzieli: „Po białorusku to my możemy sobie 
rozmawiać u siebie na wsi, a w mieście trzeba rozmawiać po miastowemu, to 
znaczy po rosyjsku”. Nic więc dziwnego, że w stolicy Białorusi – Mińsku mówi 
dziś na co dzień po białorusku zaledwie kilka procent mieszkańców. 

I my, chrześcijanie, przypominamy tych białoruskich chłopów. 
Gdy wkraczamy w przestrzeń publiczną, porzucamy sposób myślenia 
i postępowania charakterystyczny dla naszej własnej religii i przejmujemy 
obce wzorce. Mało tego: jesteśmy z tego dumni. Wybrana niedawno 
marszałkiem Sejmu Ewa Kopacz chwaliła się przecież, że zostawia swoje 
chrześcijaństwo, gdy tylko przekracza próg urzędu, w którym pracuje. 
To właśnie przykład skolonizowanej mentalności chrześcijańskiej, 
przypominającej zrusyfikowanych chłopów białoruskich. Tego typu postawa, 
wypychająca religię ze sfery publicznej w prywatność, sprawia, że w Europie 
przeważają co prawda ludzie, którzy nazywają się chrześcijanami, ale gdy 
przychodzi do realnego dawania świadectwa swojej wierze – pozostaje 
ich niewielu.

W sytuacji konfliktu chrześcijanie często opowiadają się dziś za 
wskazaniami kultury dominującej a nie za wymogami własnej religii. 
Najczęściej, tłumacząc swój wybór, bagatelizują jego wagę i zacierają 
ostrość. Ich argumentacja jako żywo przypomina podszytą kompleksem 
niższości retorykę przedstawicieli ludów skolonizowanych. Kryje się za tym 
przyjęcie jako swoje obcego spojrzenia na własną tradycję, która jawi się 
jako niepełnowartościowa, drugorzędna, archaiczna. W takich sytuacjach 
ujawnia się zarazem brak oparcia w rodzimej argumentacji, symbolice 
i kodzie kulturowym. 

Jednym z najczęstszych argumentów, mających usprawiedliwić 
defensywną postawę katolików w życiu publicznym, jest powtarzane przez 
wielu zastrzeżenie, że nie chcą narzucać swoich przekonań innym. Tym 
samym rezygnują jednak nie tyle z narzucania, ile w ogóle z prezentowania 
wiary oraz dawania jej świadectwa. Ta postawa potrafi być tak głęboko 
uwewnętrzniona, że blokuje wyrażanie wiary nie tylko w sferze publicznej, 
lecz nawet w życiu osobistym. Jeden z byłych liderów kontrkultury w Polsce 
opowiadał mi, że kiedy nawrócił się na katolicyzm, to miał duże opory, żeby 



sam u siebie w domu modlić się na kolanach, gdyż nawet przed sobą samym 
wstydził się takich gestów i uważał je za żenujące. 

MOMENT SPRAWDZIANU
Jeżeli sekularyzacja stanowi rodzaj mentalnej kolonizacji, warto 

prześledzić stosunek kolonizatorów do ludów podbitych. Niemiecki historyk 
Andreas Kappeler, w swej pracy o Ukraińcach w imperium rosyjskim, 
wyróżniał trzy kategorie, w jakich Rosjanie opisywali etnos ukraiński: 
małorusów, mazepińców i chochłów. Małorusów hołubiono, gdyż byli 
lojalni wobec caratu i uważali się za część wielkiego narodu rosyjskiego, 
a ich ukraińskość ograniczała się do pewnego rodzaju lokalnego kolorytu. 
Mazepińców (czyli symbolicznych zwolenników hetmana Mazepy) 
nienawidzono, gdyż opowiadali się na niepodległością Ukrainy i występowali 
przeciwko imperialnym zakusom Wielkorusów. Chochłami natomiast 
gardzono jako nieuświadomionym chłopskim bydłem. 

Analogiczny jest stosunek współczesnej kultury sekularnej do 
chrześcijaństwa. W roli małorusów występują tzw. chrześcijanie postępowi, 
którzy uznają dogmaty świata laickiego za swoje własne. Z tego powodu są 
akceptowani i chwaleni przez mainstream, a religia w ich wydaniu staje się 
tylko jednym z wielu folklorystycznych odcieni na pluralistycznym rynku 
idei (innymi słowy: chrześcijaństwo staje się jedną z wielu równorzędnych 
dróg do zbawienia, ani gorszą, ani lepszą od pozostałych). Odpowiednikami 
mazepińców są chrześcijanie integralni i ortodoksyjni, którzy nie dają 
narzucić sobie obcych wzorców myślenia i postępowania. Dlatego 
przeciwko nim kieruje się furia kolonizatorów, którzy wysuwają oskarżenia 
o fundamentalizm, nietolerancję czy ksenofobię. Chochłami są natomiast 
rzesze przeciętnych chrześcijan, traktowanych z poczuciem wyższości 
i politowaniem jako nieuświadomione masy tkwiące w zabobonie. 

Tymczasem sytuacja konfliktu pomiędzy wartościami chrześcijańskimi 
a laickimi jest zawsze momentem sprawdzianu. To chwila próby, w której 
człowiek w praktyce zmuszony jest do odpowiedzi na pytanie: „Która kultura 
jest wyższa? Której kulturze się podporządkujesz?”. Przekładając to na język 
religii: „Któremu Panu służysz?”.

Niech nie zwiodą nas pozory. To, co nazywamy dominującą kulturą laicką, 
jest w gruncie rzeczy propozycją religijną. Zwrócił na to uwagę Alasdair 
MacIntyre, który precyzyjnie wykazał, że myśl filozoficzna oświecenia ma 
tak naprawdę charakter quasi-religijny, jest teologią alternatywną wobec 
tradycji chrześcijańskiej. W tej wizji człowiek obdarzony jest prerogatywami 
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„Punktem zwrotnym historii [cesarstwa 
rzymskiego] był moment, w którym 
ludzie dobrej woli zarzucili próby ocalenia 
imperium rzymskiego i przestali utożsamiać 
już obyczajowość i wspólnotę moralną 
z zachowaniem imperium. Zamiast tego 
postawili sobie – nie zawsze zdając sobie 
z tego w pełni sprawę – zadanie budowy 
nowych form wspólnoty, w ramach której 
moralność i dobre obyczaje mogłyby 
przetrwać nadchodzące wieki barbarzyństwa 
i ciemnoty”.
Alasdair MacIntyre

przysługującymi samemu Bogu – to on ma moc tworzenia norm moralnych 
i orzekania, co jest dobre a co złe. Jego koniec nie ma już jednak nic 
z boskości. W perspektywie sekularnej przeznaczeniem tak wyniosłej istoty 
jak człowiek jest zgnić w ziemi i stać się pokarmem dla robaków. 

W chrześcijaństwie – w odróżnieniu od koncepcji laickich – człowiek 
akceptuje prawo natury, zachowuje pokorę wobec tajemnicy, nie uważa się 
za demiurga. Wierzy jednak, że jego przeznaczeniem jest wieczne szczęście 
i miłość bez końca.

Fakt, że tak wielu chrześcijan nie wie dziś, czym tak naprawdę jest 
chrześcijaństwo, to najbardziej wymowny dowód skolonizowania Kościoła. 
Chrześcijaństwo traktowane jest często jako rodzaj pewnego kodeksu 



moralnego, przestarzały system nakazów i zakazów etycznych, uzupełniony 
określonym sposobem przeżywania swojej duchowości. Tymczasem 
w centrum chrześcijaństwa znajduje się zawsze osobowa relacja z Bogiem. 
Bez tej intymnej więzi łączącej nas z Chrystusem chrześcijaństwo zamienia 
się w jakąś karykaturę. 

ENKLAWY POZA ENTROPIĄ
Chrześcijanin w chwili próby pyta sam siebie: „Jak na moim miejscu 

postąpiłby Jezus Chrystus?”. Czy Jezus mógłby zostawić swoją wiarę 
na zewnątrz z chwilą przestąpienia progu rzymskiego urzędu? Pierwsi 
chrześcijanie odpowiadali na to pytanie, oddając własne życie. Dzisiaj nikt 
nie wymaga w Europie od wyznawców Chrystusa takiej ofiary. Dziś nie boimy 
się wyroku śmierci, ale czyjegoś zmarszczenia brwi, uśmieszku pod nosem, 
drwiny kolegów, przygany szefa, krytyki w prasie.

Sądzę, że zadaniem chrześcijan na naszym kontynencie jest obecnie 
przede wszystkim zrzucenie stanu mentalnej kolonizacji i powrót do 
własnej samoświadomości. Potrzebujemy jednak nie tylko odbudowania 
europejskiego stylu myślenia – to zbyt mało – ale i odnowienia stylu życia. 
W tym kontekście wspomniany już Alasdair MacIntyre pisze o pewnych 
paralelach łączących nasze czasy z okresem schyłku cesarstwa rzymskiego: 
„Punktem zwrotnym tamtej historii był moment, w którym ludzie dobrej 
woli zarzucili próby ocalenia imperium rzymskiego i przestali utożsamiać już 
obyczajowość i wspólnotę moralną z zachowaniem imperium. Zamiast tego 
postawili sobie – nie zawsze zdając sobie z tego w pełni sprawę – zadanie 
budowy nowych form wspólnoty, w ramach której moralność i dobre obyczaje 
mogłyby przetrwać nadchodzące wieki barbarzyństwa i ciemnoty. Jeżeli 
moja interpretacja naszych warunków moralnych jest słuszna, należy także 
wyciągnąć wniosek, że my również już jakiś czas temu osiągnęliśmy podobny 
punkt zwrotny. Na obecnym etapie sprawą zasadniczą jest budowa lokalnych 
form wspólnotowych, w których możliwe byłoby zachowanie dobrych 
obyczajów oraz życia intelektualnego i moralnego w obliczu epoki nowego 
barbarzyństwa, które już nadchodzi (...) Tym razem jednak barbarzyńcy 
nie gromadzą się u naszych granic; oni od jakiegoś czasu już sprawują nad 
nami władzę. Fakt, że nie uświadamiamy sobie tego, stanowi element naszej 
skomplikowanej sytuacji. Nie czekamy na Godota, lecz na kogoś innego, na 
kolejnego – bez wątpienia bardzo odmiennego – świętego Benedykta”.

Europa jako rzeczywistość chrześcijańska nie powstała na skutek dekretu 
władz, lecz wyłoniła się z dziejów poprzez świadectwo życia wielu pokoleń 
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wyznawców Chrystusa, którzy tworzyli małe wspólnoty i promieniowali 
swoją wiarą na zewnątrz, przyciągając w ten sposób innych. Także dziś 
chrześcijanie powinni skupić się na tworzeniu takich enklaw poza entropią, 
na budowaniu Kościoła jako realnej społeczności, a nie ratowaniu cywilizacji 
europejskiej. Tak zrobili niegdyś benedyktyni i w ten sposób nie tylko 
przenieśli wiarę w przyszłe pokolenia, lecz także uratowali przed zalewem 
barbarii to, co najcenniejsze w cywilizacji rzymskiej. Jeśli chcemy uratować 
Europę, twórzmy Kościół. Bądźmy żywymi kamieniami tej świątyni. Budujmy 
sieć lokalnych wspólnot. Wracajmy do źródeł. Nie bójmy się. █
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Katoliku, 
nie idź drogą sekularyzmu.
Glossa do tekstu arcybiskupa Martíneza



Polska i  wierni Kościoła w  Polsce nie są 
wcale wyjęci spod płaszcza sekularyzmu, 
szczególnie w polityce. Posługując się du-
alistycznym myśleniem, sytuację polity-
ka katolickiego próbował jakiś czas temu 
zdefiniować Jarosław Gowin: „Przykro mi 
bardzo, ale polityk nie jest od tego, by zaj-
mować się teologią i  dawać świadectwo 
wierności swoim przekonaniom”.

I

We „Frondzie” (nr 61) ukazał się bardzo 
ważny esej arcybiskupa Granady Francisco 
Javiera Martíneza Przezwyciężyć rozum 
sekularny. Ponieważ dla myśli hiszpańskiego hierarchy 
szczególnie ważnym przewodnikiem wydaje się być 
Alasdair MacIntyre1, chciałbym przywołać na wstępie 
obszerny akapit zamykający najbardziej wpływowe 
z dzieł szkockiego filozofa, mianowicie Dziedzictwo 
cnoty. Skądinąd cytat ten często i afirmatywnie jest 
przywoływany przez licznych autorów chrześcijańskich 
wchodzących w problematykę postsekularyzmu i 
kolonizacji chrześcijaństwa (czynią to także publicyści 

1 J. Martínez, Przezwyciężyć rozum sekularny. Współczesne wyzwania dla życia 
i myśli Kościoła widziane z Zachodu, tłum. B. Jakubowski „Fronda” 61/2011.



Frondy - w książce Bitwa o Madryt T. Terlikowski Rewolucja Zapatero 
oraz A. Mrówczyński-Van Allen W objęciach państwa idola; w aktualnym 
numerze czyni to także G. Górny Europa czeka na dekolonizację). Chciałbym 
zaproponować nieco bardziej krytyczne jego odczytanie. Oto on: 

„Przeprowadzenie zbyt ścisłych paraleli pomiędzy dwoma różnymi 
okresami historycznymi zawsze jest niebezpieczne; do najbardziej mylących 
należą paralele pomiędzy naszą własną epoką w Europie i Ameryce Północnej 
a epoką historyczną, w której imperium rzymskie uległo przeobrażeniu 
w średniowieczny okres ciemnoty. Mimo to, pewne paralele dadzą się 
przeprowadzić. Punktem zwrotnym w tamtej historii był moment, w którym 
ludzie dobrej woli zarzucili próby ocalenia imperium rzymskiego i przestali 
utożsamiać już obyczajowość i wspólnotę moralną z zachowaniem tego 
imperium. Zamiast tego postawili sobie – nie zawsze zdając sobie w pełni 
z tego sprawę – zadanie budowy nowych form wspólnoty, w ramach 
której moralność i dobre obyczaje mogłyby przetrwać nadchodzące wieki 
barbarzyństwa i ciemnoty. Jeżeli moja interpretacja naszych warunków 
moralnych jest słuszna, należy także wyciągnąć wniosek, że my również już 
jakiś czas temu osiągnęliśmy taki sam punkt zwrotny. Na obecnym etapie 
sprawą zasadniczą jest budowa lokalnych form wspólnotowych, w których 
możliwe byłoby zachowanie dobrych obyczajów oraz życia intelektualnego 
i moralnego w obliczu epoki nowego barbarzyństwa, które już nadchodzi. 
A jeżeli tradycja cnót zdołała przetrwać okropność minionego okresu 
ciemnoty, nasze nadzieje nie są całkowicie bezpodstawne. Tym razem jednak 
barbarzyńcy nie gromadzą się u naszych granic; oni od pewnego już czasu 
sprawują nad nami władzę. Fakt, że nie uświadamiamy sobie tego, stanowi 
element naszej skomplikowanej sytuacji. Nie czekamy na Godota, lecz na 
kogoś innego, na kolejnego – bez wątpienia bardzo odmiennego – świętego 
Benedykta”2.

Najsilniej oddziałującym elementem powyższego podsumowania 
obszernego dzieła o przemianach myślenia i działania moralnego w dziejach 
cywilizacji europejskiej jest bez wątpienia wezwanie do tworzenia nowych 
form wspólnotowości, które pozwoliłyby zachować trzon tradycji naszej 
kultury, obecny zarówno w antyku, jak i wiekach średnich, a ulegający 
erozji w nowożytności. Niektórzy z myślicieli chrześcijańskich, w tym 
także arcybiskup Martínez, dołączają się do tego istotnego głosu, jakim 
niewątpliwie stał się w naszych intelektualnych sporach MacIntyre.

2 A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, tłum. A. Chmielewski, Warszawa 1996, s. 465-466.
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II

Inny hiszpański autor, wybitny matematyk Sebastián Montiel Gómez, 
w taki oto sposób rozwija myśl MacIntyre’a: „Przypominam sobie o końcu 
Imperium Rzymskiego i reakcji św. Benedykta. Nadszedł (...) moment, gdy 
chrześcijanie przestali się troszczyć o utrzymanie imperium. Przyszła chwila, 
że pogodzili się z upadkiem imperialnego systemu politycznego i poświęcili 
się życiu Kościoła. Tworzyli zakony, a zakonnicy szli z rodzinami żyć życiem 
Kościoła w małych wspólnotach. I stał się cud: z tego zapomnienia o imperium 
i poświęceniu się życiu Kościoła powstała nowa struktura polityczna, która 
zachowała to, co najlepsze z Rzymu, ale stworzyła nową Europę. Myślę, że być 
może dziś, my chrześcijanie jesteśmy wzywani w ten sposób do odzyskania 
bardziej intensywnego życia Kościoła”3.

Perspektywa, jaką prezentuje nam Sebastián Montiel, jest niezwykle 
pociągająca, pomija jednak, przynajmniej w przytaczanej wypowiedzi, 
określone zagrożenia, na które zwraca uwagę sam MacIntyre. Analogie 
historyczne mają swoją chytrość i choć bywają pomocne w analizie 
rzeczywistości, równie, a może nawet jeszcze częściej, potrafią wprowadzać 
w błąd. Szczególnie jeśli zbyt szybko zadowolimy się pozornie z nich 
wynikającymi, oczekiwanymi przez nas wnioskami, zaniedbując analizę 
różnorodności przesłanek. 

Jeśli chodzi o analogię pomiędzy czasami współczesnymi a schyłkowym 
okresem istnienia Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie trzeba uwzględnić 
dwie sprawy. Pierwszą podejmuje autor Dziedzictwa cnoty, zauważając, 
że barbarzyńcy przychodzą do nas dziś nie z zewnątrz, ale z wewnątrz, 
a nawet mają nad nami (w domyśle chrześcijanami i ludźmi odwołującymi 
się do klasycznych tradycji) władzę. Jest jednak także druga trudność 
z utrzymaniem zasadności tej analogii. Wynika ona z zupełnie odmiennej 
kondycji, w jakiej znajduje się współczesna polityczność, odmiennej od tej, 
jaką widzieli ludzie u kresu starożytności. Antyczny Rzym rozpadał się na 
oczach jego obywateli, władza stawała się coraz słabsza, kontrola zanikała, 
a upadek etosu moralnego bywał postrzegany nie tylko przez chrześcijan, ale 
i pogan jako element ogólniejszego rozkładu rzeczywistości. Do tego trzeba 
dodać, że barbarzyńcy, którzy wnikali w Cesarstwo, dość szybko stawali się 

3 „Biesy” w  Madrycie. Rozmowa z  Sebstiánem Montielem, w: G. Górny, T.P. Terlikowski, Bitwa o  Madryt, 
Warszawa-Kraków 2010, s. 92-93.



chrześcijanami, widząc w chrześcijaństwie żywotną część wielkiej i potężnej 
kultury, która choć chwiała się i padała ich łupem, to jednak wywierała wciąż 
ogromne wrażenie. Sytuacja, w której możliwości techniczne władzy były 
mocno ograniczone, pozwalała chrześcijanom dość łatwo, jeśli chcieli, usuwać 
się poza obręb spraw publicznych bez konsekwencji karnych czy politycznych, 
by na tej bazie dokonać zasadniczej przebudowy cywilizacji. 

Nie możemy też zapominać, że Cesarstwo w chwili swojego upadku było 
chrześcijańskie i nie utrudniało katolikom życia religijnego. Równocześnie 
jednak upadek Rzymu można było interpretować jako dekadencję spuścizny 
pogańskiej, którą chrześcijaństwo przywdziało na moment, by teraz 
z łatwością ją zrzucić, organizując się wokół tego, co nowe, czyli choćby wokół 
ruchu monastycznego. Rodząca się nowa wspólnotowość chrześcijańska 
tworzyła się w pewnej mierze wobec coraz wyraźniejszej, jeśli nie pustki, to 
zamieszania politycznego i kulturowego. Nie należy też zapominać, że nigdy 
nie nastąpiło całkowite odsunięcie się chrześcijan od spraw politycznych 
i dbałości o porządek doczesny jako porządek chrześcijański. Ostatecznie 
pewną epokę w dziejach politycznych nieprzerwanie liczymy od czasów 
cesarza Konstantyna.

III

Dziś sytuacja wygląda jednak odmiennie. Państwo, choć wiele mówimy 
o jego słabości (co mogłoby się stać przedmiotem osobnych rozważań), 
wydaje się reprezentować potężną mechaniczną siłę, aparat przymusu 
uniemożliwiający osobom, obywatelom i wspólnotom prosty proces 
odwrócenia się plecami w kierunku tego, co uważają za nieprawomocne 
lub niewarte wsparcia. Do tego dochodzi ogólnoświatowe zespolenie sił 
różnorodnych korporacji i ideologii, które tylko wzmacniają ten obraz 
rzeczywistości. Łatwo zauważyć, że jeśli to, co nieludzkie, niemoralne staje 
się wyznacznikiem działania dla skutecznych mechanizmów politycznych, 
to jesteśmy o krok od tego, czym dla tradycji politycznej byłaby antyteza 
republiki. 

Choć nie zaniknęło zupełnie przekonanie o prostym przełożeniu 
pomiędzy rozkładem porządku moralnego i politycznego4, to jednak znacznie 
skrócił się okres zdolności do przetrwania osoby wobec nie-porządku 
przeciwstawiającego postawę dobrego obywatela i dobrego człowieka. 

4 Jako przykład mogą nam posłużyć rozważania trzech pierwszych rozdziałów książki Jana Pawła II, Pamięć 
i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005.
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Skrajnym, ale nie marginalnym przykładem nowoczesnej kondycji politycznej 
stały się państwa totalitarne, które choć obiektywnie istniały dość krótko, to 
jednak przy osiągniętej skuteczności w sprawowaniu władzy pokazały jak 
niewielkie znaczenie może mieć nie-działanie jednostek i grup pozbawionych 
politycznego oddziaływania lub chociaż możliwości publicznego określania 
swojej niezależności. Oczywiście nie chodzi tu o zwykłe moralizowanie, 
ale raczej o wykazanie, że polityka i działalność publiczna są koniecznym 
elementem chrześcijańskiej racjonalności.

IV

Nasze trudności polegają jeszcze na czymś innym. Kondycja, w jakiej 
żyjemy, wyrodziła się z samej kultury chrześcijańskiej, nawet jeśli ona sama 
zatraciła zasadnicze elementy, które rozpoznalibyśmy jako takie. W dalszym 
ciągu rządzą tą kulturą procesy zapoczątkowane w ramach średniowiecznej 
Christianitas i wczesnonowożytnego humanizmu. Co więcej, chrześcijaństwo 
nie sprawia już wrażenia witalnego i odrębnego. Dzieje się tak w znacznej 
mierze dlatego, że zagubiona została, o czym pisze także arcybiskup Martínez, 
właściwa mu racjonalność, ów sensus catholicus. Chrześcijańskimi nazywa się 
sposoby myślenia zupełnie obce Logosowi i traktujące religię jako moralny 
ornament, służący ostatecznie czemuś innemu niż był on przeznaczony 
integralnie w porządku teologicznym prawdziwej filozofii5. 

O nowożytnym i współczesnym dramacie, jaki wynika z wyrzucenia 
polityki z poznania teologicznego oraz oddania go w posiadanie świeckiemu 
rozumowi, trafnie pisał Thomas Molnar: „Wspólnota polityczna wyklucza 
wszystkie inne, a to, co nazywane jest duchowym, musi być określone 
i wyrażane przez władzę świecką. Jest to w gruncie rzeczy podstawa 
modernistycznej myśli politycznej, religii obywatelskiej, ideologii wspólnoty 
organizowanej przez i dla wspólnoty, wyparcia transcendencji”6.

Można odnieść wrażenie, że liczni teologowie chcieliby bardziej odnaleźć 
święty spokój niż Królestwo Boże, zrzekając się odrębności myślenia na rzecz 
analiz w duchu praw człowieka oraz osiągnięć nauk ścisłych i humanistycznych. 
Postawa ta jednak oznacza ni mniej ni więcej tylko koniec – anihilację tego, 
czym są Dobra Nowina i Kościół Chrystusa.

5 P. Kaznowski, Christianitas a kultura postchrześcijańska, „Christianitas”, nr 43/2009.
6 T. Molnar, Średniowieczne początki sekularyzacji politycznej, „Dialogi polityczne”, nr 8, grudzień 2007, s. 230.



V

Powyższe uwagi nakazują z dużą ostrożnością podchodzić do 
antycznej analogii, skłaniają zaś do przyjrzenia się procesom, jakie 
były i są udziałem epoki chrześcijańskiej. Nie unieważnia to oczywiście 
wezwania formułowanego przez arcybiskupa Javiera Martíneza do oparcia 
chrześcijańskiej egzystencji przede wszystkim na życiu samego Kościoła 
i Tradycji (w tym liturgii jako punktu odniesienia) jako źródłowej racjonalności 
czerpiącej z życia Trójcy Świętej, a szczególnie z ofiarowanego nam przez 
Boga Logosu, Słowa i Syna Bożego. 

Pozostaje inne pytanie, które trzeba zadać wobec rozważań MacIntyre’a, 
Martíneza i Montiela: czy w ogóle istnieje możliwość porzucenia przez 
katolików życia publicznego, rozumianego jako konieczność udzielania 
publicznego głosu własnej racjonalności, bez utraty życia? Jakie konsekwencje 
wywołałaby próba takiego porzucenia? Naszym szczególnym zadaniem 
wydaje się refleksja nad ewolucją myśli europejskiej, która od żywotności 
Christianitas, czyli cywilizacji stworzonej m.in. przez św. Benedykta, obsunęła 
się w zagrażający istnieniu chrześcijaństwa ateizm i sekularyzm. 

VI

Arcybiskupowi Martínezowi udało się w syntetyczny sposób ująć problem 
dziejów sekularyzacji, która dotknęła także Kościół katolicki7. Porzuca on proste 
wytłumaczenie wywodzące sekularyzację jedynie od Kartezjusza czy Lutra. 
Choć wpływy obu myślicieli i wytworzone przez nich prądy intelektualne 
w oczywisty sposób brały udział w procesie zeświecczenia, odwołuje się on 
także do myśli ważnej postaci kontrreformacji – Franciszka Suareza. 

Ordynariusz Granady dostrzega pewną zasadniczą trudność tkwiącą 
w niektórych ważnych wątkach samej teologii katolickiej: „Suarez dokonał 
rozszczepienia celu życia człowieka na dwa cele: naturalny i nadnaturalny. 
Celem naturalnym było szczęście, a nadnaturalnym uszczęśliwiająca wizja 
Boga. Przyjęcie takiego założenia oznaczało uznanie, że człowiek może 
wypełnić swoją naturę, nie potrzebując przy tym łaski Bożej. Jeżeli moim 
naturalnym celem jest szczęście i mogę osiągnąć je środkami wyłącznie 
przyrodzonymi, to wówczas Bóg, a zwłaszcza Jezus Chrystus, staje się 
nieuchronnie w moim życiu czymś zbytecznym. Staje się elementem, bez 

7 Oprócz przywoływanego już w  pierwszym przypisie eseju, bp J. Martínez rozwija swoją myśl także 
w  wywiadzie przeprowadzonym przez G. Górnego, który ukazał się we „Frondzie” nr 60/2011 pt. Kościół 
mentalnie skolonizowany.
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którego mogę się obejść, i nie pociąga to za sobą żadnych negatywnych 
konsekwencji dla mojego człowieczeństwa8.

Zdaniem arcybiskupa Martíneza konieczne rozróżnienie na naturę 
i łaskę u Suareza zostało doprowadzone do stanu, w którym łaska i natura 
zostały sobie przeciwstawione, a zatem życie duchowe i religijne przestało 
wiązać się ze sprawami tego świata. W teologii katolickiej związki natury 
i łaski są oczywiste – łaska nie może działać bez oparcia na naturze, ale 
i natura, skażona grzechem pierworodnym, bez łaski degraduje się i upada. 
Jednak myśl Suareza rozdzieliła to, co przynależne naturalnemu rozumowi 
i działaniu, od rozumności wiary. Ta ostatnia stała się jedynie swoistą 
mitologią, a przez to zagubiła rzeczywistość swojej nadprzyrodzoności9. 
Można powiedzieć więcej – taki jest los chrześcijaństwa, które przestaje być 
doczesną reprezentacją nadprzyrodzonego. 

Polityczne przeznaczenie mitologii jest dwojakiego rodzaju. Dopóki 
trwa ona podtrzymywana nawykowymi formami ludzkiej praktyki, staje się 
narzędziem w rękach władzy świeckiej – narzędziem mobilizacji politycznej, 
a także narzędziem moralnego nacisku. Mitologia bowiem nie ma już swojego 
intelektualnego modusu lub logosu – po oddzieleniu się od racjonalności, 
mającej źródła nadprzyrodzone, jedyne, co może zrobić, to przyjąć 
racjonalność z zewnątrz. W przypadku naszej cywilizacji tym zewnętrznym 
modusem wnikającym do religii jest rozum sekularny lub bardziej wąsko ujęty, 
rozum liberalny10. 

Ta perspektywa powinna pozwolić zrozumieć wierzącym chrześcijanom, 
że dzisiejsi barbarzyńcy nie są właściwie obcymi, ale nami samymi, 
tylko bez wiary, z zagubionym pośrednictwem rozumu pomiędzy 
Bogiem a doczesnością. Wszelkie wcielenie staje się bowiem przez Logos. 
Chrześcijaństwo pozbawione swojego własnego rozumu, pozbawione 

8 Tamże, s. 148.
9 H.U. von Balthsar zauważył, że metafizyka Suareza „anuluje doświadczenie rzeczywistości i zamyka myśl 

w sferze, którą charakteryzują puste, zasadnicze twierdzenia, gra analizy i syntezy pojęć”, za: F. Kerr, Katoliccy 
teolodzy XX wieku. Od neoscholastyki do mistyki oblubieńczej, Kraków 2011, s. 148; Wcześniej Kerr pisze: „Zdaniem 
Balthasara Suarez, podążając za Dunsem Szkotem, redukuje byt, rzeczywistość do jednej płaszczyzny, obawiając 
się, że jeśli pozwolimy, by pojęcie bytu funkcjonowało analogicznie, otworzymy drogę do niepewności, nie ma 
bowiem gwarancji, że pojęcie Boga ma w ogóle jakąkolwiek treść. Bez wyraźnie jednoznacznego pojęcia bytu, 
które obejmuje zarówno Boga, jak również anioły i wszystkie rzeczy materialne, Bóg umknąłby całkiem z zakresu 
naszego poznania, jakkolwiek moglibyśmy dalej twierdzić, że jest ono „negatywne”, „apofatyczne” itd. Ten 
rozkład rozprzestrzenia się na wyobrażenie związku pomiędzy boską i ludzką wolnością. Bóg i stworzenia mają 
ten sam rodzaj bytu – mówiąc ontologicznie, jesteśmy w całkowitej zgodności – a zatem można porównywać 
Boga i stworzenia”, s. 147.

10 Zob. bp J. Martinez, Przezwyciężyć rozum sekularny, s. 168-170.



zrozumienia o nierozłącznej więzi Boga i świata, traci swój nadprzyrodzony 
charakter i staje się jedynie cieniem tego świata. Traci zdolność osądzania 
filozofii, moralności, nauki, sztuki – jest tylko tym, czego chce od niego 
zeświecczony rozum, opierający się na ideologii lub subiektywnym poczuciu 
woli ludu.

Arcybiskup Martínez tak opisuje ten proces sekularyzacji chrześcijaństwa: 
„Dla religii nie istnieje rzeczywistość na marginesie, a w związku z tym nie 
może być ona rodzajem poznania, musi należeć do sfery czysto prywatnej 
i subiektywnej uczuć i upodobań. Jej sprawa, jeżeli przyjmuje się, że dotyczy 
czegoś rzeczywistego, musi być rzeczywistością z zupełnie innego świata. 
Zważywszy zaś, że ta rzeczywistość nie wejdzie w żadne relacje, ani nie 
będzie miała kontaktu z niczym z tego świata, ostatecznie nie będzie więc 
rzeczywista, poza czysto subiektywnym wyobrażeniem. (...) jak wskazał przed 
wieloma laty Henri de Lubac (...) ten inny świat właśnie dlatego, że musiał 
się narodzić w wyobraźni wierzącego podmiotu, nie może być rzeczywiście 
nadprzyrodzony, nie może wnosić żadnej nowości do życia, nie może być 
niczym więcej niż odpowiedzią tego świata, jego motywacji i jego struktur 
społecznych”11.

To znamienne, że tak opisana logika suarezjańska odpowiada w pewnych 
aspektach logice luterańskiej, która mówi, że nasz grzech wykopał 
nieprzekraczalną przepaść pomiędzy doczesnością a Bogiem (naturą i łaską), 
zatem zarówno rozum, jak i polityka leżą w domenie całkowicie świeckiej. 
W takim ujęciu bardziej świecka staje się także religia, o czym powiedzieliśmy 
już wcześniej. Analogicznie więc religijność, którą moglibyśmy obdarzyć 
etykietą protestanckiej, jest ostatecznie fantazyjna, subiektywistyczna 
i prywatna. Konsekwencją dualizmu byłoby zatem nic innego jak właśnie 
porzucenie uprawiania polityki (dla złudnej czystości religijnej) lub 
porzucenie jej katolickiej wizji (jako nierealnej w świecie demonów, jaką jest 
doczesność12, a będącej przecież odpowiedzią na działanie łaski, ratującej 
naszą upadłą naturę). Polityka nie ma przecież oparcia w dobrej naturze, 
a jedynie w naturze nadpsutej. Bez działania w niej ludzi łaski i elementów 
chrześcijańskiego polis (niekoniecznie nominalnego w duchu protestanckich 
państw wyznaniowych13, ale „rozpoznającego Boga”14) nieuchronnie osuwa 
się ona w ciemność.

11 Tamże, s. 177.
12 Por. M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie, Kraków 1998.
13 Ciekawy przykład działania takiego państwa daje E. Żochowska, Notatki z  państwa wyznaniowego. Mał-

żeństwa homoseksualistów, http://pismo.christianitas.pl/2011/12/zochowska-notatki-z-panstwa-wyznaniowego-
malzenstwa-homoseksualistow/, [dostęp 20.01.2012]

14 P. Milcarek, Do Unii non possumus, „Christianitas”, nr 15-16, s. 26-29.
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VII

Jeśli postulatem arcybiskupa Martíneza jest faktycznie przezwyciężenie 
dualizmu, który przez instrumentalizację religii czyni rozum samowolnym 
i niebezpiecznym dla człowieka, a jednocześnie z tego, co duchowe, czyni 
jedynie epifenomen15 rzeczywistości materialnych, to trzeba tu dostrzec 
być może pewną niespójność. Spójrzmy na zasadniczy postulat dotyczący 
teologii: „Teologia nie akceptuje ograniczania, a w związku z tym nie pozwala, 
żeby zamieniono ją w narzędzie innych dziedzin poznania albo żeby te inne 
dziedziny określały jej pozycję”16.

Dlaczego jednak ordynariusz Granady wydaje się nie być konsekwentny, 
jeśli chodzi o politykę, w której przypadku wypowiada się właśnie nieco 
defensywnie dualistycznie? Jeśli gdzieś można było znaleźć historyczne 
przejawy dualizmu, to w poreformacyjnych organizmach politycznych 
działających wedle zasady eius regio cuius religio. Zasada ta dobrze 
odzwierciedla odejście od Christianitas i wejście w modernistyczną, jak 
zauważył Molnar, zasadę dystrybucji duchowości przez władzę. Polityka to 
przecież jedna z dziedzin, w dodatku obecna w całym spektrum kultury, którą 
teologia ma kształtować, czy można ją więc odrzucić? 

Martínez konkluduje: „Nie wierzę, by jakakolwiek strategia zdobywania 
wpływu lub władzy w naszych społeczeństwach przyniosła jakąkolwiek 
korzyść Kościołowi albo sprawie chrześcijaństwa w jakimkolwiek sensie. 
Jako chrześcijanie nie możemy odczuwać żadnej nostalgii za czasami 
przeszłymi, a tym bardziej za tymi samymi warunkami, które doprowadziły 
do wynalezienia tego, co sekularne, jako reakcji przeciwko schyłkowemu i już 
zredukowanemu obrazowi chrześcijaństwa”.

15 Jan Paweł II, tamże, rozdział Ideologie zła.
16 J. Martínez, Przezwyciężyć rozum sekularny, s. 188.

Reprezentacje świeckiego rozumu 
pozwalają nam żyć lub nie o tyle, 
o ile mieścimy się w ramach pewnego 
pragmatycznego konsensusu.



Stanowisko arcybiskupa oznacza podjęcie ryzyka egzystencjalnego 
dla całej wspólnoty chrześcijańskiej żyjącej w świecie, gdzie dystrybucją 
duchowości i władzy zajmują się reprezentacje świeckiego rozumu. Pozwalają 
one nam żyć lub nie o tyle, o ile mieścimy się w ramach pewnego 
pragmatycznego konsensusu. O tym, że z tego konsensu można wypaść, 
przekonują się niejednokrotnie osoby nienarodzone czy upośledzone.

VIII

W zamian arcybiskup Martínez proponuje nam pietystyczne podejście do 
problemu polityczności, widoczne już na poziomie ortografii, gdzie słowo 
polityka jest wzięte w cudzysłów. Poniższy fragment jest niewątpliwie 
prawdziwy, jeśli chodzi o wewnętrzne życie Kościoła, natomiast łatwo 
dostrzec w nim dualistyczne oderwanie od polityki, która jest jednak 
niezwykle ważnym elementem reprezentacji duchowości: „[Jedyna «polityka»], 
jaka jest potrzebna w obecnej sytuacji, oraz jedyna jaka rzeczywiście może 
zaznaczyć różnice w świecie, polega na byciu ciałem Chrystusa, poprzez życie 
w komunii Ducha Świętego w tej konkretnej godzinie historii. Innymi słowy: 
«polityką», jakiej najbardziej potrzebujemy, jest nawrócenie, z nadzieją na 
zbudowanie Kościoła na nowo jako sztandaru między narodami, jako jednego 
narodu uczynionego ze wszystkich narodów”17. 

Powyższy obraz Kościoła z łatwością mógłby pasować do instytucji biernej, 
uległej laickiej rozumności sił politycznych lub nieangażującej się w zepsutą 
doczesność w duchu sekciarskim. Członkowie takiego Kościoła z zupełną 
dowolnością mogliby popierać programy polityczne od prawa do lewa lub – 
jeśli wolą – porzucać tę demoniczną sferę18, skupiając się przede wszystkim 
na osobistym nawróceniu. Postawa ta byłaby być może możliwa, gdyby 
analogia pomiędzy zmierzchającym antykiem a współczesnością okazała 
się prawdziwa. Tak jednak nie jest – nie oglądamy odczuwalnego rozkładu 
władzy, ale raczej jej totalizację.

Nieprzypadkowo cnoty polityczne stanowiły w klasycznej moralności 
szczyt cnót praktycznych. Polityka łączy bowiem rozproszone aspekty 
racjonalności i przede wszystkim nie powinna być separowana od religii. 
Trzeba zatem zapytać, czy chodzi nam, jak pisze Thomas Molnar, o „koncepcję 
Kościoła jako ciała wyłącznie mistycznego, co usprawiedliwia jego wyłączenie 

17 J. Martinez, Przezwyciężyć rozum sekularny, s. 174
18 P. Kaznowski, Między duchem a  literą: przypadek katolickiego myślenia o  polityczności, „Christianitas”, nr 

45-46/2011, s. 8.
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z życia civitas, życia politycznego. Większość systemów religijnych, które 
(...) sprzeniewierzyły się Kościołowi, przyjmowało w rzeczywistości, że ze 
względu na prawdziwe powołanie polityki Kościół powinien trzymać się od 
niej z dala, bowiem alternatywą jest bycie niemoralną, spragnioną władzy 
strukturą kościelną, polityczną grupą nacisku? [… Czy] Kościół ma być 
ograniczony do sfery prywatnych grup charyzmatycznych lub – jak to się 
określa we Francji – groupes de recherches19.

Autor kontynuuje: „Ogólną konsekwencją tych (...) stanowisk było 
zapełnienie przestrzeni politycznej, z której Kościół został wyłączony, poprzez 
państwową ideologię; państwo stało się substytutem Kościoła i w pewnych 
przypadkach, konsekwentnie, reżimem totalitarnym”20.

Nie takie są z pewnością intencje arcybiskupa Martíneza, na co wskazuje 
konsekwencja, z jaką stara się przywrócić wierze i teologii należne jej miejsce 
w Kościele, a także i świecie. Gdy podkreśla, że razem z doświadczeniem 
Chrystusa zmienia się sposób patrzenia na całą rzeczywistość, zmienia się 
źródło racjonalności i ludzkiej praktyki, to dobrze widzimy, że jego faktycznym 
dążeniem jest wyzwolenie człowieka z sekularyzmu ku Prawdzie. W czym 
zatem tkwi problemat eseju Javiera Martíneza?

 
IX

Na poziomie uniwersalnym wynika on z porażki pewnych interpretacji 
katolickości, jakie pojawiły się przed Soborem Watykańskim II, jak i po jego 
zakończeniu. Także, co ważne, z kompletnej porażki idei chadecji na poziomie 
politycznym. Inspiratorami XX-wiecznej chadecji byli w dużej mierze papież 
Paweł VI i francuski filozof Jacques Maritain21. Maritain uwierzył, że istnieje 
pewnego rodzaju jedność rozumu pomiędzy światem demokracji liberalnej 
i chrześcijaństwem, i że chrześcijanie powinni nasycać ten świat wartościami 
poprzez szeroki udział we władzy, rezygnując jednocześnie z postulatu 
państwa chrześcijańskiego. Skończyło się to całkowitą korupcją ideową partii 
chadeckich w całej Europie22, ponieważ w praktyce ważniejszy stał się dla 
nich udział we władzy i skuteczność niż agenda katolicka. 

19 T. Molnar, dz. cyt., s. 235.
20 Tamże.
21 O  ewolucji politycznej myśli Maritaina możemy przeczytać w  „Christianitas”, nr 46-47 na stronach 

377-452. Opracowanie zawiera teksty źródłowe i komentarze.
22 V. Palko, Pod złą gwiazdą chrześcijańskiej demokracji, „Fronda”, nr 59/2011.



We Włoszech chadecja rządziła pół wieku, opierając się na programie 
obrony państwa przed komunistami, ostatecznie sama wprowadziła ona 
rozwody i szeroki dostęp do aborcji. Dlaczego katolicy na to nie reagowali? 
Ponieważ uznali, że Kościół pobłogosławił liberalny modus sprawowania 
władzy i świecki porządek. Zrobił to ustami Ojców soborowych, swojego 
najwybitniejszego filozofia i autorytetem papieża. Kolejni następcy 
intelektualni Maritaina utwierdzali opinię publiczną w przekonaniu 
o słuszności nowych koncepcji. Symboliczną, finalną porażką złudzeń 
chadeckich było odrzucenie kandydatury Rocco Buttglionego23 na komisarza 
europejskiego. Okazało się, że polityczna skuteczność chadecji jest bliska 
zeru, jeśli naprawdę zamierza ona reprezentować cele chrześcijańskie. Modus 
polityczny dzisiejszej Europy, ów „błogosławiony” secular reason, pozytywnie 
wartościowany przez Maritaina jako autonomia czynnika doczesnego wobec 
prerogatyw nadprzyrodzonych24 traktuje chrześcijaństwo jedynie jako ozdobę 
i jedynie wtedy, kiedy we własnej logice go potrzebuje25.

Tego rodzaju logikę, jak się wydaje, piętnuje Javier Martínez, gdy pisze, 
że nie możemy pozwolić na „kupowanie znaczenia poprzez sprzedawanie 
tradycji, czyli nakazywanie tradycji mówienia tego, co rozum sekularny już 
mówi bez konieczności wiary”26.

Dualizm, w jaki popadł Maritain – uznając, że doczesność nie 
potrzebuje rządzić się zasadami łaski, a może mieć swój zupełnie odrębny, 
świecki porządek – zdominował katolickie myślenie o polityce, spychając 
w zapomnienie to, co pisano we wcześniejszych dokumentach Kościoła, 
choćby encyklikach Notre charge apostolique czy Immortale Dei. 

Po maritainowsku rozumiana polityka musi zostać odrzucona, jednak trzeba 
unikać prostych sądów na temat jej genezy, rozdzielających w czarno-białym 
planie tomizm, neotomizm, personalizm, szkołę rzymską czy nouvelle teologie. 
Błędy Maritaina i chadeków, a także przekonanie, że ich koncepcja polityki 
jest jedyną możliwą dla współczesnego katolika, stawiają świat katolicki 
wobec fałszywego wyboru akceptowania (z korupcją zasad) lub odrzucenia 

23 Neutralność komisji i radykalizm Buttiglionego [zapis przesłuchania], „Teologia Polityczna” 2/2004-2005.
24 Zob. J. Grzybowski, Jacques Maritain i  nowa cywilizacja chrześcijańska, Warszawa 2007, rozdział 

Doczesna misja chrześcijan. Uważna lektura monografii Grzybowskiego, szczególnie wskazanego rozdziału, 
z łatwością pozwoli wychwycić obecny u Maritaina dualizm, a także elementy jego, jak to określił G.J. McAleer, 
„lewicowo-chrześcijańskiej fantastyki społecznej”.

25 Dobrym przykładem mieszania religii w  interesy sekularyzmu może być list H. v. Rompuya, 
Przewodniczącego Rady Europy, do uczestników organizowanego przez wspólnotę braci z  Taizé Spotkania 
Młodych. Szczególnie jest to widoczne, gdy autor zauważa, że religia jest pewnego rodzaju dodatkiem, a Jezus 
Chrystus „synonimem” miłości. Chrześcijaństwo jest tu rzeczywistością pozbawioną własnego języka – przecież 
synonimem miłości może być równie dobrze Wenra/Afrodyta http://www.taize.fr/pl_article13385.html#CE

26 J. Martínez, Przezwyciężyć rozum sekularny, s. 187.
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(z marginalizacją racjonalności tradycji katolickiej) całej sfery polityki. 
Tymczasem potrzeba innego odniesienia dla myślenia politycznego, którym 
nie będzie autonomia świeckości od wiary, ale nade wszystko reprezentacja 
sensus catholicus także w wymiarze politycznym. Ta tożsamość reprezentacji 
musi być czymś pierwszorzędnym wobec pragmatycznie rozumianej 
skuteczności, wymagającej coraz dalej idących kompromisów także tam, 
gdzie toczą się bitwy o wartości nienegocjowane�. Tak rozumiana reprezentacja 
oznacza nacisk na konkretne zmiany w prawie czy w obyczaju zamiast jedynie 
nominalistycznych deklaracji niepopartych działaniem. Odbudowywanie 
cywilizacji chrześcijańskiej jest zawsze obowiązkiem katolika.

X

Przywołajmy raz jeszcze Thomasa Molnara, by dobrze dostrzec, o co toczy 
się polityczne zmaganie: „Państwo [nie] może istnieć jako uporządkowany 
podmiot bez władzy duchowej pełniącej w nim funkcję instytucjonalną”27. 
Duchowością jest zaś, klasycznie rzecz ujmując, racjonalność, a nie taka czy 
inna mitologiczna etykieta. Pozostaje więc katolikom oddanie państwa 
całkowicie we władzę świeckiego rozumu, który fundamentalnie jest 
antyludzki, lub zmaganie o nasycanie władzy elementami Logosu, jedynego 
źródła sprawiedliwych rządów. 

Ten dodatek interpretacyjny, jak sądzę, pozwala lepiej zrozumieć 
kapitalny esej arcybiskupa Francisco Javiera Martíneza. Jeśli przedrzemy 
się przez zamieszanie panujące we współczesnej katolickiej świadomości 
politycznej, jego myśl okaże się bardziej spójna. Nastąpi to jednak tylko 
wtedy, gdy porzucenie polityki zrozumiemy jako porzucenie pewnego stylu jej 
uprawiania, a nie odwrócenie się od spraw civitas. Tego rozróżnienia w tekście 
Przezwyciężyć rozum sekularny, moim skromnym zdaniem, zabrakło, a być 
może jest ono konieczne, by zachować życie. Niekoniecznie cielesne, ale 
własne, chrześcijańskie.

POST SCRIPTUM: SEKULARYZACJA POLITYKI 
A SPRAWA POLSKA 

Polska i wierni Kościoła w Polsce nie są wcale wyjęci spod płaszcza 
sekularyzmu, szczególnie w polityce. Posługując się dualistycznym 

27 T. Molnar, dz. cyt., s. 225.



myśleniem, sytuację polityka katolickiego próbował jakiś czas temu 
zdefiniować Jarosław Gowin: „Przykro mi bardzo, ale polityk nie jest od 
tego, by zajmować się teologią i dawać świadectwo wierności swoim 
przekonaniom”28. Wobec takich deklaracji wierzący coraz częściej nie mogą 
odnaleźć swojej reprezentacji wśród politycznego spektrum. Stan bezsiły, 
a także bezradności elit katolickich w Polsce, poza samą sceną rozgrywek 
partyjnych, najlepiej widać w przestrzeni intelektualnej. Wystarczy przyjrzeć 
się katolickiej prasie i publicystyce, by zauważyć, że nie tworzy ona prawie 
w ogóle odrębnej refleksji o polityce czy choćby metapolityce. Nawet jeśli się 
to zdarzy, w większości przypadków refleksja ta ma miejsce na tak wysokim 
poziomie abstrakcji i ogólności zasad, że tylko bardzo wyrobiony czytelnik 
potrafi powiązać te rozważania z rzeczywistością praktyki. Jak się ma do 
bieżącej polityki kategoria mesjanizmu, proroka czy nawet dobra wspólnego? 

Co więcej, ogólność prezentowanych zasad sprawia często, że niemal 
wszyscy się z nimi zgadzają, a także z szeregiem innych wypowiedzi. Tak 
jest choćby z uwierzytelniającą mantrą coraz bardziej pustych sloganów: 
prawa człowieka, wolność, demokracja. Wiek dwudziesty, a jeszcze mocniej 
ostatnie lata przekonały nas, że mogą one znaczyć wszystko i nic. Powtarzanie 
ich dla uzasadnienia swojej postawy albo wskazuje na naiwność, albo też 
głęboki kompleks wynikający z wmawianego katolikom autorytaryzmu 
i rzekomo dominującego charakteru ich religii. Ostatecznie jednak tego 
typu poprawnościowa retoryka wpycha katolików w ślepy zaułek, który ma 
swoje typy istnienia i sposoby praktycznej realizacji w katolickiej produkcji 
intelektualnej. Oczywiście nie przekładają się one, bo i nie mogą, na żadną 
formę politycznego zaangażowania. Tym też kończy się przyjęcie wspomnianej 
retoryki – zanikiem publicznej, w znaczeniu politycznej, opinii katolickiej.

Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że przypadki refleksji politycznej stanowią 
i tak niewielką część intelektualnej treści, jaka powstaje w redakcjach czy 
opiniotwórczych gremiach katolickich. W większości przypadków spotykamy 
zwykle trzy strategie radzenia sobie z rzeczywistością polityki; są one 
wynikiem przyjęcia dominującego myślenia sekularnego. Według rozumu 
sekularnego samodzielna opinia katolicka o charakterze politycznym jest 
sprawą niebezpieczną, dlatego albo sfery religijna i polityczna muszą być 
separowane, albo pojawiać się na niekompatybilnych poziomach, albo też 
rola religii ma być służebna wobec świeckiego dyskursu politycznego i niejako 
ubezwłasnowolniona. 

28 Wypowiedź z „Dziennika”, 6 grudnia 2008, przytaczam za P. Kaznowski, Między duchem a literą: przypadek 

katolickiego myślenia o polityczności, s. 8.
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Katoliku, nie idź drogą sekularyzmu

Przyjrzyjmy się konkretnym strategiom. Pierwsza polega na zasadniczym 
braku zainteresowania politycznością, a więc na zamykaniu się w przestrzeni 
problemów sensu stricte religijnych w sposób, na jaki pozwala świecki mainstream, 
w sposób wymieniony w powyższych kryteriach. Religia istnieje tu jedynie 
w zredukowanym powiązaniu religijności z szeroko rozumianymi przestrzeniami 
kultury, psychologii, czasem także filozofii, dla których jest narzędziem. 

Druga strategia w swoim zasadniczym rysie polega na przyjmowaniu 
pozycji służebnej wobec wybranego stanowiska politycznego funkcjonującego 
w głównym nurcie życia politycznego, które uznaje się za bardziej wartościowe 
od innych. Wartość ta zazwyczaj nie ma jednak bezpośredniego związku 
z główną agendą katolicką w polityce, nie mówiąc o szerszym rozumieniu, 
czym jest katolicka polityka. Praktyczną cechą tego stanowiska jest omijanie 
trudnych, z perspektywy nauczania Kościoła, wątków w programie swojej 
siły politycznej, przy podkreślaniu słabości oponentów. Przeważnie słabość 
ta polega na tak zwanym braku skuteczności lub niedostatecznym wyrobieniu 

Jeśli odrzucamy swój udział w polityce jako 
konsekwentni katolicy, to przyznajemy jedynie 
rację tym, którzy twierdzą, że religia jest 
naszą prywatną sprawą.



patriotycznym. Są to sprawy ważne, ale nie zasadnicze i wymagające odrębnego 
traktowania. 

Jest także trzecia postawa, która stara się przełamać owo désintéressement 
pierwszego i wtórne zaangażowanie drugiego. Czyni ona ze swoich łam 
otwarte forum, także metapolityczne, na którym religia występuje jako 
pewnego rodzaju specyficzny arbiter, niewydający jednak żadnych sądów 
o prezentowanych poglądach lub w zakamuflowany sposób skrycie 
wchodzący w strategię numer dwa. Często dzieje się to poprzez ucieczkę 
w polityczne didaskalia, takie jak estetyka wypowiedzi danej opcji, 
przynależność środowiskowa redaktorów czy uleganie ogólnemu nastawieniu 
emocjonalnemu wobec partii i polityków, rezygnując z oceny zasadniczych 
kwestii polityki katolickiej klarownie wyłożonych w dokumentach Kościoła. 
Zatem w każdej z tych strategii w konsekwencji chrześcijaństwo znika za 
horyzontem, a zajmuje je religijny i polityczny liberalizm lub ewentualnie 
pogańska religia polityczna. Tak się dzieje, gdy katolicy nie mają swojego 
zdania – usuwają się na bok, służą pomniejszym bożkom lub przejmują obce 
sobie idee. Jeśli tak jest faktycznie, mamy tu do czynienia z tragiczną pomyłką 
intelektualną.

Zbierając te propozycje, trzeba powiedzieć, że wszystkie one starają 
się ominąć zasadnicze zadanie myśli chrześcijańskiej w polityce, jakim 
jest głoszenie w porę i nie w porę sprawiedliwości, która swoje oparcie 
może znaleźć tylko w Bogu. Przypomniał o tym podczas swojej ostatniej 
pielgrzymki do Niemiec papież Benedykt XVI29. Dziś jednak wierzący 
coraz częściej utwierdzają się tylko w przekonaniu, że polityka została 
pozostawiona ich prywatnym oraz subiektywnym sądom i nie ma w niej 
miejsca na bardziej trwałe, zharmonizowane, rozumne zasady. Pozostaje 
równoważenie praktyki według własnego samopoczucia pomiędzy bliższymi 
i dalszymi opcjami istniejącymi na agorze, bez wnoszenia na nią tego, co 
odrębnie katolickie. Czy oznacza to, że Kościół i jego intelektualiści sprawy 
polityki, które mają charakter najbardziej publiczny, wyrzucili ze swoich 
rozważań w ramach rozdziału państwa od Kościoła? Jeśli odrzucamy swój 
udział w polityce jako konsekwentni katolicy, to przyznajemy jedynie rację 
tym, którzy twierdzą, że religia jest naszą prywatną sprawą – kwestią 
upodobań i uczuć. 

Słabość chrześcijan wobec spraw publicznych widać także w sposobie, 
w jaki opisywane są próby chrześcijańskiej praktyki politycznej. Jeśli za 

29 Benedykt XVI, Przemówienie w Buhdestagu, http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?id=39463&s=o‑
poka, [dostęp, 20.01.2012]
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dwa sposoby chrześcijańskiego politykowania uznamy prawicę katolicką 
i chadecję, to ta pierwsza oskarżana jest o ideowy radykalizm i praktyczny 
idealizm, druga zaś o ideową korupcję zasad i praktyczny kwietyzm. Różnica 
w tych oskarżeniach jest tylko jedna, ale zasadnicza – zarzut wobec prawicy 
będzie wyprowadzony z perspektywy świeckiego rozumu, który kształtuje 
sposób myślenia wspomnianych powyżej katolickich twórców opinii. Porażkę 
chadecji, o czym była już mowa, można zrozumieć jedynie z perspektywy 
Logosu zawartego w katolickim nauczaniu o państwie i polityce. 
Z perspektywy świeckiego rozumu chadecja pozostaje bez zarzutu, ponieważ 
nie przeciwstawia się pragmatyce władzy unikającej ingerencji jakichkolwiek 
zewnątrzsystemowych racjonalności. Widać to zresztą po jej liczebnej 
reprezentacji w parlamentach wielu europejskich państw. Równocześnie nie 
jest w stanie lub nawet już nie chce przeprowadzać chrześcijańskich spraw 
przez parlamenty, ponieważ sprywatyzowała swoje przesłanie i podmieniła 
wewnętrzny modus vivendi z tego, co nazywamy sensus catholicus, na secular 
reason. Tymczasem nurt, który określiliśmy mianem prawicy katolickiej, 
pomimo że wydaje się wierny katolickim prerogatywom, wegetuje jednak 
na marginesie polityki, nie znajdując także zbytniego poparcia w kręgach 
hierarchii kościelnej. Ta niejednokrotnie skłania się bądź ku chadecji, bądź 
ku którejś z dróg proponowanych mniej lub bardziej wprost przez większość 
publicystyki katolickiej i mainstreamowej. W obu przypadkach jest to 
oddanie spraw katolickich i samej sprawiedliwości pod panowanie laickiej 
skuteczności zawsze skłonnej do drastycznego oddzielania władzy i prawa od 
sprawiedliwości. 

Władza oparta na świeckim rozumie zainteresowana jest przede wszystkim 
zdobywaniem władzy i to całej władzy bez określania jej celu poza samym 
panowaniem. Także polski laicki mainstream nie potrzebuje realnego 
wpływu zasad katolickich na kształt prawa. Osiąganie takiego wpływu 
jest możliwe także wtedy, gdy dysponuje się mniejszą siłą. Znaczenie ma 
reprezentacja przekonań a nie tylko rozległość machiny operacyjnej, w której 
w nieunikniony sposób trwa zwykle osłabiająca gra sekularnych interesów. 
Taki kształt mogłaby przyjąć opinia katolicka w Polsce, gdyby nie zostało 
zaniedbane samodzielne myślenie o polityce i nie nastąpiła swego rodzaju 
polityczna kolonizacja. █
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Większość wydawców pośmiertnego dzieła Edmunda Husserla 
Kryzys nauki europejskiej a fenomenologia transcendentalna 
uzupełnia jego korpus znanym Wykładem Wiedeńskim, 
wygłoszonym w stolicy Austrii w maju 1935 roku. To sensowny 
dodatek, skoro jego tekst został napisany w tym samym, końcowym 
i fundamentalnym dla życia i myśli Husserla okresie, dostarczając w ten 
sposób istotnych wskazówek hermeneutycznych niezbędnych do wgłębienia 
się w zasadniczą część Kryzysu. W wykładzie tym, zatytułowanym Kryzys 
europejskiego człowieczeństwa a filozofia, jako główną przyczynę „kryzysu 
europejskiego sposobu istnienia” fryburski filozof wskazywał „pozorne fiasko 
racjonalizmu”1; fiasko, którego korzenie leżą nie w porażce wpisanej w istotę 
samego rozumu, lecz w szkodliwej dlań kulturowej asymilacji racjonalizmu 
jako „naturalizmu” czy „obiektywizmu”, a w konsekwencji w nieudanej 
próbie ufundowania obiektywnej nauki o duchu2. Zdaniem Husserla, 
oba te fakty wynikały z instrumentalnego sukcesu nauk przyrodniczych, 
a najbardziej prawdopodobnym finałem tego kryzysu, jaki sobie wyobrażał, 
był „upadek Europy przez wyobcowanie ze swego własnego racjonalnego 
sensu życiowego, popadnięcie we wrogość wobec ducha i barbarzyństwo”3. 
Jedyną ucieczkę od tej katastrofy dostrzegał zaś w „odrodzeniu Europy 
z ducha filozofii przez heroizm rozumu przezwyciężającego ostatecznie 

1  E. Husserl, Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia, III. [przyp. tłum.]
2  „Z całą powagą twierdzę: nigdy nie istniała i nigdy nie będzie istniała obiektywna nauka o duchu, obiek‑

tywna teoria psychiki – obiektywna w tym sensie, że przyznawałaby duszom i wspólnotom osobowym istnienie 
w formach czasoprzestrzeni”. [przyp. tłum.]

3  III. [przyp. tłum.]



naturalizm”4. Celem Husserlowskiego apelu o taki heroizm rozumu miał być 
powrót do przednaukowego „świata życia” (Lebenswelt), a jedynym środkiem, 
który to umożliwiał, miała być fenomenologia transcendentalna. 

Husserl nie był oczywiście pierwszy. Echa podobnego domagania się 
wzmocnienia rozumu (virtuous intensification of reason) można było słyszeć 
w Europie od połowy XIX wieku, a z początkiem XX stulecia stawały się 
one coraz częstsze. Mając zaledwie dwadzieścia cztery lata, francuski 
poeta Charles Péguy napisał: „W bolesnej dyskusji na temat rozumu 
i wiary, ateiści wszelkich bogów, jakimi jesteśmy, porzuciliśmy wiarę 
nie dla wiary w rozum, lecz dla racji rozumu (for the reason of reason)”. 
Poszukiwania owej racji rozumu (reason of reason), tej swoistej pętli rozumu 
do kwadratu, heroicznego rozumu, który słusznie i odważnie odmawia być 
wiarą w rozum, jak próby Barona Münchhausena wyciągającego samego 
siebie za włosy z bagna, odzwierciedlały odrazę, żywioną przez wolne 
umysły dla samookaleczenia się nowożytnego rozumu, nawet wówczas, 
gdy poszukiwania te były odrzucane w większości przez pozostałych jako 
„romantyzm”, „donkiszoteria”, „ahistoryczność” czy „etyczna odpowiedź 
niepasująca do ram społeczeństwa burżuazyjnego”. Ta sama większość 
przedstawiała następnie tragedię europejskiej historii – przed i po 1935 roku 
– jako dowód romantycznej naiwności Husserlowskiego postulatu ratowania 
rozumu przez niego samego, rozumu wysterylizowanego przez naukowy 
pozytywizm. Pomimo tych krytyk, apel o heroizm rozumu wciąż nawiedzał 
licznych myślicieli XX wieku jako alternatywa wobec napierającej akceptacji 
dla nihilistycznego załamania, na jakie wydawał się być skazany projekt 
rozumu oświeceniowego. Można tu wymienić m.in. romatycznych teologów 
z Tybingi; niektórych niedogmatycznych marksistów, jak Lukács; leninistów, 
jak Zelený; członków pierwszego pokolenia Szkoły Frankfurckiej, jak 
Horkheimer, Marcuse czy Adorno, a później ich uczniów, jak Habermas, oraz 
filozofów mniej lub bardziej zainspirowanych prądami egzystencjalistycznymi 
i fenomenologicznymi, jak Heidegger, Ortega czy Henry.

Zarówno poglądy Husserla i jego fenomenologiczna refleksja nad przyszłą 
ewolucją europejskiej kondycji, które powstały – jak twierdził – w reakcji na 
„obiektywizm” nauk, jak też późniejsze, różniące się między sobą diagnozy 
niemieckich teologów, dziedziczących ducha romantyzmu, niektórych 
marksistów oraz fenomenonologów, okazały się być prorocze, mimo iż ich 
wezwanie do odnowy rozumu trudno byłoby uznać za sukces. Naukowy 
światopogląd (Weltanschaaung) odsunął Europejczyka od jego duchowego 

4  Tamże. [przyp. tłum.]
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telosu, którym – jak uczył profesor z Fryburga – jest istniejący poza historią 
nieskończony ideał (ideal infinite), coś w rodzaju zanikającego punktu 
manifestującego się przed nami – musimy przyznać ze smutkiem, że naszym 
zdaniem na sposób kantowski – jako seria nieskończonych możliwych zadań 
oraz idei możliwych do zrealizowania i odkrycia przez człowieka. Próba 
postawienia tamy przez Husserlowski rozum heroiczny przeciw napierającym 
falom irracjonalizmu jednak zawiodła, jak pisze Habermas (ur. 1929) w eseju 
Knowledge and Human Interest: A General Perspective (1971)5, ponieważ 
fenomenologia transcendentalna nie jest zdolna zastosować „praw czystego 
rozumu” w obrębie praktycznego rozumu. Husserl nie uświadomił sobie, 
że „podzielał z pozytywizmem to samo założenie ontologiczne, mianowicie 
rozdział między świadomością a światem zewnętrznym (...) Czysta teoria, 

próbując wywieść wszystko z samej siebie, poddaje się nieuświadomionym 
warunkom zewnętrznym i staje się ideologiczna”. Krytyka, której Habermas 
poddał projekt Husserla, na pierwszy plan wyciąga kluczową rolę ontologii, 
jaką odgrywa ona w zderzeniu odnowionego rozumu z bieżącą zapaścią 
myślenia, niezależnie od tego, jakie byłyby jej przyczyny. Krytyka ta 
pozwala nam również powiedzieć parę słów o dwóch pierwszorzędnych 
myślicielach z pokolenia Habermasa, którzy z całym przekonaniem podzielają 
jego przekonanie pilnej konieczności oparcia się postmodernistycznej 
dekonstrukcji metafizyki. 

Pierwszym z nich jest prowokacyjnie nowatorski filozof francuski Alain 
Badiou (ur. 1937). Już na etapie swoich wczesnych prac oddał się badaniu 
chorób współczesnej filozofii w różnych jej wymiarach – hermeneutycznym 
(Heidegger i Gadamer), analitycznym (Wittgenstein i jego uczniowie) 
oraz kryjącym się pod płaszczykiem postmodernizmu (od Nietzschego do 

5  Autorzy cytują wydanie angielskie, niemiecki oryginał Erkenntnis und Interesse (Poznanie i zainteresowanie) 
ukazał się w 1968 r. [przyp. tłum.]

Badiou: „Któż mógłby zacytować choćby jedno 
twierdzenie filozoficzne, o którym można 
powiedzieć, że jest «prawdziwe»?”.



Foucaulta, Derridy, Deleuze’a i Lyotarda). Badiou wszystkich ich określa 
mianem „współczesnych sofistów”, zauważając, że pomimo różnic 
pomiędzy tymi trzema filozoficznymi nurtami, wszystkie z jednej strony 
zakładają koniec metafizyki, co oznacza koniec troski o prawdę, z drugiej 
zaś – przyjmują język jako „zasadnicze umiejscowienie myśli”, co w obu 
przypadkach jest jego zdaniem katastrofalne. 

Zdaniem Badiou, jeśli filozofia nie „staje ponad wielością gier językowych”, 
jest martwa, a dopóki nie potrafi przyjąć pisanej wielką literą Prawdy, 
zamiast prawd pisanych małą literą, dopóty nie jest zdolna przeciwstawić 
się „monetarnemu uniformizmowi narzuconemu przez globalny kapitalizm”. 
Nie produkując bowiem prawd, filozofia posługuje się jedynie kategorią 
„prawdy”, lecz nie wypełnia jej żadną treścią. Jak mówi Badiou: „Któż 
mógłby zacytować choćby jedno twierdzenie filozoficzne, o którym można 
powiedzieć, że jest «prawdziwe»?”. Filozofia musi ograniczyć się do 
identyfikowania i przyjmowania prawd produkowanych przez sztukę, naukę, 
politykę i miłość, które są czterema „warunkami” możliwości prawdy oraz 
jej jedynymi wytwórcami. Filozofia powinna obracać się pomiędzy ontologią, 
nowożytnymi teoriami podmiotu oraz własną historią. Przeciwko „sofistom” 
Badiou występuje jako platonik, przynajmniej „formalnie” (in form), 
utrzymując wbrew Heideggerowi, że Platon nie dał początku zapomnienia 
o Bycie. Przeciwnie, dopiero u Platona Byt osiąga godność Idei. 

Francuz wprost umieszcza siebie wewnątrz tzw. wielkiego stylu myślenia, 
który – ponownie wracamy do Husserla – nie umniejsza czynów heroicznych. 
Badiou formułuje swój projekt następująco6: „Przywdziewając jak zbroję 
współczesną metheme (...) podjąłem się, zrazu samotnie, zadania odkręcenia 
katastrofalnych konsekwencji «lingwistycznego zwrotu» filozofii; odróżnienia 
filozofii od fenomenologicznej religijności; przywrócenia metafizycznej triady 
bytu, zdarzenia i podmiotu; stanąłem przeciwko poetyckiemu profetyzmowi; 
począłem identyfikować rodzajową wielość jako ontologiczną formę 
prawdy; wyznaczyłem miejsca dla Lacanowskiego formalizmu; a ostatnio 
również sformułowałem logikę zdarzenia (logic of appearing)”. I faktycznie 
Badiou postanowił wypełnić stawiane przez siebie postulaty. Pozostaje więc 
pytanie, czy ów „błędny rycerz” zdołał zabić smoka irracjonalizmu swoim 
matematycznym mieczem.

Drugim myślicielem, którego określiliśmy jako bohatera rozumu, jest 
prowokacyjnie nowatorski niemiecki papież Benedykt XVI. Podobnie jak 
Badiou, określa się jako platonik, jednak nie formalny, lecz platonik „do 

6  Tłum. wg Theoretical Writings, New York 2006, s. 17.
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pewnego stopnia (augustyński)”7. Platonizm ten nie jest ugruntowany, jak 
u francuskiego myśliciela, na przezwyciężeniu „poezji” sofistów milczącą 
aksjomatyką matheme, lecz raczej na reakcji przeciwko pewnej interpretacji 
św. Tomasza z Akwinu – czytanego przez pryzmat swoistego ujęcia 
Arystotelesa, dominującej wśród przedsoborowych tomistów, zasiadających 
na kościelnych uczelniach. Interpretacja ta doprowadziła do uznania 
filozofii i teologii za dwie zupełnie odrębne dyscypliny, w taki sposób, który 
umożliwiał przedstawianie wiary katolickiej jako czegoś zgodnego z rozumem 
naukowym tak, jakby taka zgodność była czymś fundamentalnym dla takiej 
wiary. Joseph Ratzinger stwierdził8: „Wyłączenie ontologii z teologii nie 
emancypuje myślenia filozoficznego, lecz przeciwnie, paraliżuje je. Zanik 
ontologii w sferze filozofii, będąc dalekim od oczyszczenia teologii, faktycznie 
pozbawia ją solidnego fundamentu. Wbrew powszechnej wrogości względem 
ontologii – będącej obecnie, jak się zdaje, jedynym łącznikiem pomiędzy 
współczesnymi filozofami i teologami – utrzymujemy, iż obie dyscypliny 
potrzebują tego wymiaru myślenia i tylko dzięki niemu mogą odkryć, że są 
nierozerwalnie połączone”. 

Oprócz zainteresowania ontologią, papież Benedykt dzieli z Badiou 
również specjalną troskę o prawdę. Zauważa, że starożytna filozofia grecka, 
niszcząc mit, paradoksalnie odnowiła go jako religię polityczną9, dlatego 
starożytna religia musiała zajmować się prawami, a nie prawdą. Mając to na 
uwadze, Tertulian wyraźnie sformułował stanowisko Kościoła, przypominając, 
iż Chrystus powiedział o sobie, że jest Prawdą, a nie Zwyczajem. Dlatego 
też Augustyn umieścił chrześcijaństwo w przestrzeni [pogańskiej] teologii 
„fizycznej” czy „naturalnej”, uznając je za kontynuację filozoficznej 
racjonalności, a nie mitycznego kultu, którego ostatecznym uzasadnieniem 
było utrzymanie władzy. 

Przy wielu okazjach papież Benedykt podkreślał, że filozoficzne 
oświecenie, stając się częścią chrześcijaństwa, nie było odtąd jego 
przeciwnikiem10. Egzystencja chrześcijańska oznacza życie zgodne z logosem, 
to dlatego chrześcijanie są prawdziwymi filozofami, a życie chrześcijańskie 
to prawdziwa filozofia11. Wynika stąd, że uniwersalność chrześcijaństwa 

7  Tłum. wg Salt of Earth, San Francisco, s. 41 (wyd. polskie J. Ratzinger, Peter Seewald, Sól ziemi, Kraków 2005). 
8  Tłum. wg The Nature and Mission of Theology, San Francisco 1993, s. 22. 
9  Tłum. wg Introduction to Christianity, s. 140-141 (wyd. polskie Wprowadzenie w  chrześcijaństwo, Kraków 

1971/1994/2006).
10  Tłum. wg Truth and Tolerance, San Francisco 2004, s. 170 (wyd. polskie Wiara, prawda, tolerancja, 2006).
11   The Nature and Mission of Theology, s. 15.



pochodzi z jego poglądu na siebie jako „prawdy, która czyni iluzję czymś 
zbędnym”12, nie zaś na jakiejś formie „wierności” bezrefleksyjnego podmiotu 
względem pustego zdarzenia-prawdy, jak twierdzi Badiou w swojej książce 
Św. Paweł. Ustanowienie uniwersalizmu (1997)13, wydanej dwa lata przed 
wizytą Papieża na Sorbonie, gdzie Badiou wykładał, a Benedykt XVI wygłosił 
te słowa.

Wiemy już, że obaj kandydaci do tytułu „Husserliańskiego Bohatera 
Rozumu” są przekonani o współczesnym upadku rozumu i zgadzają się co 
do pilnej potrzeby wykonania platońskiego gestu. To doprawdy ekscytujące 
– móc zobaczyć, jak obydwaj ośmielają się wypowiadać słowa takie, 
jak „prawda”, „ontologia” czy „podmiot”; jak ośmielają się wypowiadać 
twierdzenia substancjalne podparte argumentami i jak żądają argumentów od 
innych! Zachęca nas to do wiary, że ponownie możliwe stało się myślenie oraz 
zajmowanie się czymś innym niż tylko komentarz.

Wróćmy do Badiou. Swoje pierwsze opus magnum14 zaczyna od 
postawienia wiecznego problemu: jak możliwe jest pomyślenie wielości, skoro 
metafizyka uczy, że „to, co nie jest jednym bytem, nie jest bytem” (Leibniz)? 
Pomimo niechęci wobec, jak ich zazwyczaj określa, „współczesnych sofistów”, 
Badiou rozpoczyna swoją podróż wstecz, do Platona, zapożyczając swoje 
centralne twierdzenie od starożytnych sofistów: „Wielość jest, a Jedności nie 
ma”. Ów niebyt Jedności Badiou tłumaczy jako „decyzję aksjomatyczną”15, 
wynikającą jakoby z zasady niesprzeczności, i trzyma się jej nawet pomimo 
wyboru precyzyjnej drogi wyjścia z tego starożytnego dylematu pomiędzy 
faktem istnienia Jedności, a tym, że wielość nie posiada, jak mówi, żadnej 
„możliwej do pomyślenia określoności” (thinkable determination). Innymi 
słowy, Badiou przyznaje poniekąd, że w wymiarze naukowej czy filozoficznej 
racjonalności kwestia poprawności podstawowej decyzji, na której opiera się 
jego system, nie ma wystarczającego uzasadnienia. 

Z tej „aksjomatycznej decyzji” wynika zaś z kolei, że ontologia rozumiana 
tradycyjnie, według definicji Arystotelesa, czyli jako nauka o bycie-jako-bycie, 
musi być utożsamiona z matematyką, ponieważ teoria mnogości jest jedynym 
„wysiłkiem intelektualnym” („intellectual effort”), który umożliwił człowiekowi 
pojęcie „czystej doktryny wielości”. Istnieją oczywiście różne teorie mnogości, 
w zależności od podejścia do zbiorów nieskończonych. Preferencja Badiou na 

12   The Sorbonne Millenium Address: 2000 Years after What?, Paris, November 27, 1999 (wyd. polskie J. Ratzinger, 
Prawdziwość chrześcijaństwa, tłum. ks. Dariusz J. Olewiński, w: „Christianitas” 3/4(2000), s. 11-23). 

13  Wyd. polskie Warszawa 2007. [przyp. tłum.]
14  L’Être et l’Événement, Paris1988 (wyd. polskie Byt i zdarzenie, Kraków 2010) [przyp. tłum.]
15  Tłum. wg  Tłum. wg Being and Event, New York 2007, s. 26.
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rzecz teorii Zermelo-Fraenkela nie jest wcale wyborem niewinnym, nawet jeśli 
sam przedstawia tę konkretną teorię aksjomatyczną jako modelową. Faktycznie 
zaś wybór ten nie jest niczym innym, jak tylko kolejną (lecz tym razem 
ukrytą) „decyzją aksjomatyczną”. 

W teorii Zermelo-Fraenkela zbiory czy wielości (multiplicities) nie muszą 
(nie mogą) podlegać definicji. Definicje łączyłyby Byt ze Słowem, a w 
ten sposób czyniłyby Słowo stwórcą Bytu, wprowadzając w ten sposób 
możliwość samoodniesień (self-reference), które zarazem słyną z generowania 
paradoksalnych i za dużych zbiorów (jak na przykład zbiór wszystkich 
zbiorów) oraz są najbardziej znanymi generatorami zbawienia (jak 
[wyrażenie] „Jestem, Który Jestem”). Warto tu wspomnieć na marginesie, że 
dla katolika Georga Cantora istnienie tych nieskończonych zbiorów nigdy 
nie stanowiło poważnego problemu. Dopiero prymat zasady niesprzeczności 
nad słowem oraz intuicją wprowadzony przez Fregego, Russella i innych 
spowodował, że matematycy aksjomatyzowali teorie mnogości tak, aby 
dopuszczalne były jedynie rozstrzygalne zbiory nieskończone (tractable infinite 
sets). Oczywiście Wittgenstein nie pozwoliłby sobie nawet na to. W każdym 
razie aksjomaty teorii Zermelo-Fraenkela jako jedyną relację pomiędzy 
nieokreślonymi wielościami dopuszczają relację „należenia”. Relacja ta nie 
odróżnia logicznie zbiorów (pojemników) od elementów (zawartości), a przez 
to uniemożliwia ustanawianie ontologicznych hierarchii. Innymi słowy, byt 
jako byt składa się z wielości wielości wielości... i tak dalej w odmęty otchłani, 
której głębiny mogłyby być w zasadzie (in principle) nieskończone. 

Tak jednak nie jest, ponieważ jeden z aksjomatów zakłada „istnienie” 
„zbioru pustego”, który jest wielością niczego (multiple of nothing). Znaczy to, 
że teoria mnogości, albo jej metaontologiczna interpretacja sformułowana 
przez Badiou, pozwala nicość liczyć-jako-jedność (count-as-one nothing). 
W ten sposób tworzy się punkt zatrzymania (point of arrest) wielości wielości 
wielości... Na dnie otchłani wielości bytu leży zatem nicość. Stąd, jak dowodzi 
Badiou, „nicość jest właściwym imieniem Bytu”. Jednakże, wbrew Kantowi, 
zawsze mamy dostęp – dostęp matematyczny – do owej zawrotnej nicości 
bytu jako bytu. W myśli Badiou przedmiotem badania nie jest wyłącznie 
ontologia, lecz ponadto ukazywanie się, zdarzenie, prawda oraz podmiot. Dla 
Badiou wszystko, co jawi się (lub jest doświadczane) jako jedno, nie istnieje, 
jedność bowiem nie istnieje. To nie-istniejące jedno ukazuje się jako jedno 
wyłącznie w rezultacie przed-podmiotowej operacji liczenia-jako-jedno 



(count-as-one) wielości bytu. W pewnym sensie operacja ta ukrywa wielość 
wielości należących do wielości, która liczona jest jako jedna (counted-as-one). 

Nie zwódźmy się jednak! Nie ma nikogo ani niczego, choćby jakiegoś 
transcendentalnego podmiotu, który dokonywałby tej operacji. A zatem – 
kto lub co liczy-jako-jedno? Otóż są to aksjomaty! Od tego momentu Badiou 
będzie uporczywie powtarzał, że byt i myśl są tożsame. Nie mówimy tu 
o arystotelesowsko-platońskiej tajemniczej proporcji albo tożsamości między 

rzeczami jako istniejącymi oraz rzeczami jako poznanymi, ponieważ myśl 
Badiou nie dotyczy tu ani prawdy, ani podmiotu. Twierdzi natomiast, że 
bezrefleksyjne i puste podmioty powstają w procesie „wierności” prawdzie, 
będącej z kolei radykalnie nieodróżnialną od zdarzenia – wielości, która nie 
może być liczona-jako-jedno. Zdarzenie jest więc czymś, co nie jest bytem 
jako bytem, a „ontologia nie ma nic do powiedzenia ani o zdarzeniu, ani 
o prawdzie”. Niemożliwe jest zatem usłyszenie sformułowania: „Ja jestem 
Prawdą”.

Mimo to uważamy, iż Badiou zasługuje na honory „Bohatera Rozumu”. 
Francuski myśliciel podjął bowiem wezwanie Husserla, aby powrócić do 
przedpostmodernistycznego rozumu heroicznego i wypełnił to zadanie 
w wyjątkowej tour de force. Wracając do Heideggerowskiej metafizyki 
systemowej, zamienił poemat na matheme, a w ten sposób zniszczył 
hermeneutykę, unikając ontoteologicznego Heideggerowskiego „szaleństwa 
próby ratowania Boga”. Jako jedyne kryterium racjonalności Badiou uznał 
racjonalność matematyczną – będącą według Husserla powodem załamania 
rozumu filozoficznego – aby następnie przezwyciężyć filozofię analityczną, 
starannie separując logikę od matematyki. W ten sposób Badiou odzyskał 
kartezjański podmiot, pozbawiając go jakichkolwiek śladów refleksyjności, 
w której mogłaby być ugruntowana prawda. Byt jako byt jest poznawalny 
matematycznie oraz paradygmatycznie, prawda zaś jest niedostrzegalna i nie 
jest Bytem, lecz jego modyfikacją. Czas natomiast został podporządkowany 

Pytanie „Czy Jedno istnieje?” jest pytaniem 
założycielskim filozofii, lecz odpowiedź 
na to pytanie zawsze będzie odpowiedzią 
teologiczną.
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przestrzeni (spacialized), nie ma więc Historii. Wynika stąd w końcu, że Bóg 
jest naprawdę martwy, skoro Nietzscheańska poezja jako jedyna mogła zabić 
teodyceę. Ostatecznym ciosem myśliciela była sekularyzacja Nieskończoności, 
będąca największym osiągnięciem teorii mnogości. Nawet Śmierć nie 
przetrwała w systemie Badiou, który zabił nawet naszą Śmierć. Lecz 
ostrożnie! Nie czynimy tu ukrytej aluzji do Chrystusa. Odnosimy się raczej 
wprost do opowieści o Achillesie, bohaterze par excellence, oraz ciele Hektora.

Ten z konieczności krótki przegląd heroicznej ontologii Badiou oraz jej 
oczywistej soteriologicznej porażki wyjaśnia, dlaczego możemy uważać 
Husserlowe wołanie o rozum heroiczny, jako ukryte pragnienie racjonalnej 
świętości. Porażka heroizmu rozumu jest dokładnie tym, co sprawia, że 
możliwe jest [tylko] zwycięstwo rozumu świętości. Ożywiające wzmocnienie 
rozumu nie może przyjść bowiem ani z uznania, że rozum wyłonił się 
z irracjonalnej próżni, ponieważ w konsekwencji sam byłby irracjonalny 
i próżny, ani z wysiłku heroicznej woli, nie istniejącej po prostu w upadłym 
człowieku, lecz pochodzącej jedynie od Stwórczego Logosu, który objawił 
się w ukrzyżowanym Bogu jako uświęcająca Miłość dająca siebie nam, 
antybohaterom. Badiou automatycznie wykluczył Stwórczy Logos swoją 
„decyzją aksjomatyczną”, według której „Jedno nie istnieje”; decyzją, do 
której doprowadziła go rewerencja dla logicznej zasady niesprzeczności, 
z której wynika z kolei, pomimo Arystotelesowi, że skończony albo 
rozstrzygalny nieskończony byt jako byt, mógłby nie istnieć. 

Tymczasem papież Benedykt w niemal każdym swoim tekście przekonuje 
o stworzonej naturze rzeczywistości, przyjmując w ten sposób, że zarówno 
Jedno istnieje, jak i wielość istnieje, nawet „istnieje” za każdym razem ma 
tu inne znaczenie. Jest to zaproszenie do uznania, iż rzeczywistość objawia 
się jako kontradyktoryjna tajemnica, a zarazem do porzucenia naszej 
ulubionej starożytnej zasady logicznej nie kontradykcji i przyjęcia nowej, 
„przemienionej” zasady niesprzeczności, którą można by nazwać „zasadą 
chalcedońską”: po Wcieleniu Syna, jedynym sposobem dostępu do pełni 
rzeczywistości jest Ciało Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości obecne są więc 
„dwie natury, bez zmieszania, bez zmiany, bez rozdzielania i rozłączania; 
nigdy nie zanikły różnice natur przez ich zjednoczenie, ale została zachowana 
właściwość obu, tworzących jedną hipostazę”16; dwie natury, które stanowią 
o skończonym charakterze rzeczy stworzonych oraz ich partycypacji 

16  Por. formuła chrystologiczna chalcedonu, za Breviarium Fidei, VI,8. [przyp. tłum.]



w absolutnej Nieskończoności Stwórcy. Ukazuje się nam w ten sposób również 
pewna podstawowa zasada relacji między teologią a filozofią: pytanie „Czy 
Jedno istnieje?” jest pytaniem założycielskim filozofii, lecz odpowiedź 
na to pytanie zawsze będzie odpowiedzią teologiczną, a chrześcijańskim 
przezwyciężeniem zasady niesprzeczności (między jednością a wielością, 
między skończonością a nieskończonością, między tym co naturalne 
a nadnaturalne) jest Dogmat Chalcedoński i zawarta w nim Prawda. 

Konkludując to, co już powiedzieliśmy, możemy postawić sobie 
następujące pytania: Czy ontologiczna dyskusja między obu kandydatami do 
tytułu „Bohatera Rozumu” nie jest w konsekwencji ukrytą debatą teologiczną, 
chrystologiczną? Czy Badiou nie jest tu „aksjomatycznym” arianinem, 
a przedstawiona przez niego filozofia nie jest w gruncie rzeczy kolejną 
sekularną „teologią”? 

Na końcu należy zauważyć, że wszystkie chrystologiczne kontrowersje 
miały specyficzne konsekwencje polityczne, których skala zawsze była 
trudna do przewidzenia. Dotychczasowym przykładem praktycznej wykładni 
filozofii Alaina Badiou jest zaś fakt, że był on jednym z najbardziej znanych 
zwolenników ludobójczego reżimu Pol Pota i Czerwonych Khmerów w latach 
70. XX wieku. Tak, zarówno Alain Badiou, jak i Joseph Ratzinger podjęli 
wyzwanie rzucone przez Husserla, świadomi jego wagi. Jak różne są jednak 
rezultaty ich wysiłku, jak różny jest „heroizm rozumu” od „rozumu świętości”. 
Być może najwymowniejszym obrazem pokazującym tę dramatyczną różnicę 
jest scena, gdy Benedykt XVI, podobnie jak Jan Paweł II, przechodził wzdłuż 
słów wyrytych w licznych językach dla uczczenia ofiar Auschwitz: napisów 
w języku białoruskim, czeskim, niemieckim, francuskim, greckim, hebrajskim, 
chorwackim, włoskim, jidysz, węgierskim, holenderskim, norweskim, 
polskim, rosyjskim, romskim, rumuńskim, słowackim, serbskim, ukraińskim, 
judeo-hiszpańskim oraz angielskim. Słowa te mówią o ludzkim cierpieniu, 
ukazując ostateczną naturę „heroizmu rozumu”, który patrząc na człowieka, 
nie dostrzega w nim obrazu Boga, nie dostrzega człowieka jako żywego znaku 
przezwyciężenia zasady niesprzeczności, Rozumu Świętości. █
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Ciąża jest barbarzyńska, 
czyli nadchodzi czas 
sztucznych macic

„Fakt, że kobiety zachodzą w ciążę i  rodzą dzieci, 
by je posiadać, a mężczyźni tego nie robią, jest nie-
sprawiedliwością, która powinna zostać przezwy-
ciężona przez ektogenezę”, uważa dr Anna Smajdor 
z University of East England, która znajduje coraz 
więcej zwolenników.



„Koniec ciąży” – ogłosił w styczniu 2012 roku znany 
amerykański ekonomista i politolog Jeremy Rifikin. „Za życia 
jednego pokolenia będziemy prawdopodobnie mieć do czynienia z masowym 
zastosowaniem sztucznych macic do rozwoju dzieci”1 – przekonywał Rifkin. 

Niezależnie od tego, czy uważa się go za ekonomicznego i naukowego 
szarlatana, czy też jest się jego wielbicielem, trudno niestety odmówić 
mu racji przynajmniej w kwestii tego, że za kilka, kilkanaście lat sztuczne 
macice rzeczywiście staną się rzeczywistością, a znając nastawienie 
współczesnych społeczeństw Zachodu – mogą stać się raczej normą niż 
wyjątkiem. I niewątpliwie pojawi się masa bioetyków, prawników i polityków, 
którzy zapewniać będą, że sztuczne macice i rodzenie w nich dzieci to nie 
tylko niechętnie akceptowalna w pewnych sytuacjach konieczność, ale 
wręcz  największe odkrycie nauki, z którym każdy normalny człowiek musi 
się pogodzić. 

Na takie tezy nie trzeba zresztą czekać aż do momentu, gdy pojawią 
się realnie działające maszyny do „rozwijania dzieci”. One są już teraz. 
Nikki Olson i Hankl Pellisier, dziennikarze specjalizujący się w nowych 
technologiach i zwolennicy transhumanizmu, już teraz przekonują, że 

1   J. Rifkin, The End of Pregnancy, „The Guardian of London”, 17 stycznia 2012. 



ektogeneza (tak określa się rozwijanie dzieci w sztucznych macicach) będzie 
wielkim przełomem, który całkowicie zmieni naszą cywilizację. Dzięki 
niej kobiety i embriony będą bezpieczniejsze; każdy – także geje, lesbijki, 
transseksualiści czy zwyczajni onaniści – będzie mógł mieć dziecko; kariery 
zawodowe kobiet nie będą już blokowane przez ciąże i porody; znikną różnice 
między rolami ojca i matki; ułatwione zostaną terapie genetyczne (chodzi 
o to, że prościej będzie rodzić dzieci-leki); a „życie seksualne przestanie być 
rujnowane przez groźbę ciąży”2. 

Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, opinia ta wcale nie jest żartem. 
Coraz więcej ekspertów zaczyna bronić takiej możliwości, a nawet głosić jej 
całkowitą i bezwarunkową pochwałę, w imię walki – jak to określiła jedna 
z prekursorek radykalnego, marksistowskiego feminizmu Shulamith Firestone 
– z „barbarzyńską ciążą”, z którą nowoczesne społeczeństwa będą musiały 
skończyć, tak jak skończyły z walką klas3.

KRÓTKA HISTORIA PEWNEGO MARZENIA
Sztuczne macice po raz pierwszy pojawiły się nie w twórczości feministek, 

ale u Aldousa Huxleya. W Nowym wspaniałym świecie przedstawił on 
wizję, w której dzieci pochodzić miały ze specjalnych ośrodków „Rozrodu 
i warunkowania”, gdzie powstawać mieli nowi obywatele. „Pan Foster 
rzetelnie im wszystko mówił. Mówił im o rozwoju embriona w jego łożysku 
z otrzewnej. Nakłonił ich do skosztowania wzbogaconego surogatu krwi, 
którym embrion jest karmiony. Wyjaśnił, dlaczego musi się go stymulować 
placetyną i tyroksyną. Mówił o wyciągu z corpus luteum. Pokazał strzykawki, 
które rozstawione co dwanaście metrów, od zera do 2040, robiły embrionowi 
automatyczne zastrzyki. Mówił o owych stopniowo wzrastających dawkach 
śluzu, jakie stosowano na ostatnich sześciu metrach trasy. Opisał sztuczny 
krwiobieg macierzyński umieszczony na każdej butli na sto dwunastym 
piętrze (...) Zademonstrował im prosty przyrząd, za pomocą którego podczas 
ostatnich dwóch spośród każdych ośmiu metrów ruchu wszystkie embriony 
są równocześnie potrząsane, by oswoić je z ruchem (...) Zatarł ręce. Oni 
rzecz jasna nie zadowalają się zwykłą pracą nad rozwojem embrionów: 
byle krowa to umie. – My ponadto przeznaczamy i warunkujemy. Nasze 
niemowlęta wybutlowujemy w postaci uspołecznionych istot ludzkich, 
w postaci alf lub epsilonów, w postaci przyszłych krawców lub... – chciał 

2  N. Olson, H. Pellisier, Artificial Wombs Will Spawn Nowe Freedoms, Intitute for Ethics and Emergiong Technologies, 
www.ieet.org/index.php/IEET/IEETblog (data dostępu 27 stycznia 2012).

3  S. Firestone, Dialectic of Sex, http://www.marxists.org/subject/women/authors/firestone-shulamith/dialectic-
sex.htm (data dostępu 27 stycznia 2012).
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powiedzieć «przyszłych zarządców świata», ale się powstrzymał i rzekł: – 
przyszłych dyrektorów ośrodków rozwoju”4 – opisywał Aldous Huxley wielką 
maszynę rozpłodową, z zawartą w niej sztuczną macicą. I choć szczegóły się 
różnią, to takie instytucje istnieją, a jedynym, co różni je od Huxleyowskiej 
wizji, jest fakt, że zazwyczaj nie są własnością państwa, lecz pozostają 
prywatną inicjatywą, w której każdy może „warunkować” swoje dzieci na 
własną modłę. 

Sztuczne macice pojawiły się także w twórczości Arthura C. Clarke’a, 
Philipa K. Dicka (w Bożej inwazji), Franka Herberta czy wreszcie 
w Epizodzie Drugim Gwiezdnych wojen. Od jakiegoś czasu nie są one już 
jednak tylko marzeniem (lub obawą) literatów, ale coraz bardziej realną 
rzeczywistością. Zespoły amerykańskie czy japońskie są coraz bliżej 
stworzenia „mechanizmów”, w których zarodek czy embrion mógłby się 
rozwijać aż do momentu osiągnięcia zdolności do samodzielnego przeżycia 
poza organizmem matki (mechanizmem sztucznej macicy). Problemem, 
z jakim (przynajmniej na razie) nie radzą sobie naukowcy, jest dostarczenie 
rozwijającemu się człowiekowi wystarczającej do rozwoju tkanki nerwowej 
ilości tlenu. Jednak zespół Thomasa Shaffera z Temple University w Filadelfii 
doprowadził już do narodzin jagniąt, które „hodowane” były w sztucznej 
jamie owodni zawierającej sztuczny płyn imitujący naturalne wody płodowe 
wzbogacone o nadfluorek węgla. Inną drogę wybrała dr Helen Hung-Ching 
Liu, która próbuje stworzyć sztuczne łono w oparciu o syntetyczny szkielet 
„wyścielony błoną śluzową pobraną z macicy kobiety, poddany następnie 
działaniu hormonów w celu wytworzenia naturalnych warstw, identycznych 
jak w żywym organizmie. Szkielet jest zbudowany z materiału, który z czasem 
ulega rozpuszczeniu, pozostawiając izolowaną macicę”5. Macice takie można 
by nie tylko wykorzystywać do „hodowania” dzieci, ale też przeszczepiać 
kobietom, które po rozmaitych operacjach nie posiadają takiego narządu. 
W podobnym kierunku zmierza też japoński zespół badawczy Juntendo 
University z Tokio, którego celem jest pomoc kobietom niemogącym urodzić 
dziecka z powodu zmian macicy, uniemożliwiających utrzymanie ciąży. 

Badania te – przynajmniej w części – niewiele mają zatem wspólnego 
z wizjami Huxleya czy Firestone. Ich celem jest raczej przeniesienie częściowo 
ukształtowanego już dziecka, w przypadku trudności z utrzymaniem ciąży, do 

4  A. Huxley, Nowy wspaniały świat, tłum. B. Baran, Warszawa 2000, s. 14. 
5  A. Muszala, Dylematy moralne związane z wykorzystaniem sztucznej macicy, w: Evangelium vitae – most ku 

przyszłości, red. J. Brusiło OFM Conv, ks. A. Świerczek, Kraków 2011, s. 40. 



innego środowiska i tam umożliwienie mu rozwoju. Z takim zastosowaniem 
sztucznych macic moglibyśmy mieć do czynienia w przypadku ciąży 
pozamacicznej. Ciąża taka nie może skończyć się narodzinami, a jeśli nie 
zabije się dziecka, to może umrzeć matka. W takiej sytuacji bioetycy, także 
część bioetyków katolickich, przyjmują zasadę podwójnego skutku i godzą się 
na wycięcie chorej części organizmu kobiety wraz z dzieckiem. Gdyby jednak 
powstały sztuczne macice, rozwijające się w nieprawidłowym miejscu dziecko 
można by przenieść do takiego urządzenia i tam pozwolić mu się narodzić. 
Inną sytuacją, w której pomóc mogłyby takie urządzenia, są rozmaite 
schorzenia nowotworowe niepozwalające kobiecie donosić ciąży i skazujące 
jej dziecko na śmierć6. 

Christopher Kaczor wskazuje z kolei, że sztuczne macice mogłyby 
zakończyć ostatecznie debatę na temat aborcji. Jeśli bowiem większość 
z jej zwolenników mówi wyłącznie o prawie kobiety do uwolnienia się 
od niechcianego zarodka, a nie o prawie do jego zabicia, to umożliwienie 
przeniesienia zarodka w którejś z faz jego rozwoju do sztucznej macicy 
powinno w istocie zakończyć jakąkolwiek dyskusję nad zabijaniem 
nienarodzonych7. Sztuczna macica bowiem pozwala zarówno zachować 
wolność kobiety od „niechcianej ciąży”, jak i zachować życie samego dziecka. 

Nie brak także innych argumentów na rzecz badań nad sztucznymi 
macicami. „Technologia ektogenezy służyć może jednak nie tylko jako 
zastępnik surogatek. Tworzy ona także istotne możliwości do zastosowania 
ektogenezy w chirurgii transplantacyjnej” – przekonuje Stephen Coleman. 
Wykorzystanie narządów pobieranych od ludzi wyhodowanych w sztucznych 
macicach mogłoby – jego zdaniem – rozwiązać wszystkie problemy związane 
z transplantologią. Nie byłoby już odrzutów, bowiem narządy byłyby 
hodowane z identycznych komórek, co u pacjenta, a samych narządów nigdy 
by nie brakowało8. 

Te ostatnie argumenty pokazują jednak, że w debacie nad sztuczną macicą 
nie można pominąć także innego jej typu, który miałby umożliwić nie tylko 
przeniesienie rozwijającego się już, a nie mogącego osiągnąć odpowiedniej 
dojrzałości człowieka, ale także pozwalałby „wyhodować” zarodki powstałe 
w wyniku zapłodnienia pozaustrojowego. I właśnie takie macice budzą 
największe nadzieje, ale też największe obawy we współczesnym świecie. Dla 

6  Tamże, s. 43. 
7  Ch. Kaczor, Could Artificial Wombs End the Abortion Debate?, „The National Catholic Bioethics Quarterly” 

Summer 2005, s. 287. 
8  S. Coleman, The Ethics of Artificial Uteruses. Implicantion for Reproduction and Abortion, Berlington, Aldershot 

2004, s. 152. 
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feministek i zwolenników rozmaitych teorii genderowych dają one nadzieję 
na całkowite przezwyciężenie natury. Chrześcijanom czy konserwatystom 
uświadamiają niezwykle boleśnie, że możliwa jest jeszcze większa 
dehumanizacja prokreacji niż ta, z którą mamy do czynienia w przypadku 
zapłodnienia pozaustrojowego. 

TECHNO-MACIERZYŃSTWO
Dla części radykalnych feministek ektogeneza oznacza ostateczne 

wyzwolenie się z – by zacytować ponownie Firestone – „tyranii reprodukcji”9. 
„Sztuczna macica może wyzwolić kobiety z niewoli ciąży. Choć wiele kobiet 
może niewątpliwie wybrać ciążę i może nawet celebrować swój wybór, jako 
lepszy dla ich embrionów, inne mogą wybrać inaczej (...) Niezależnie jednak 
od tej możliwości wyboru, trudno dostrzec argumenty, które przeczyłyby 
tezie, że powstanie sztucznych macic leży w najlepszym interesie kobiet. 
Oferując więcej wolności i wyboru, kiedy i czy w ogóle zajść w ciążę, daje 

ona kobietom, które często muszą balansować między wychowaniem 
dzieci, ciążą a własną karierą, większą elastyczność” – zachwala ektogenezę 
Gregory Pence. Jego zdaniem, zasadniczą zaletą tej formy rodzenia dzieci jest 
również to, że zdecydowanie wydłuża ona prokreacyjne zdolności kobiety. „W 
pewnych przypadkach może mieć to radykalne konsekwencje. Kiedy jedyne 
dziecko sześćdziesięcioletniej kobiety nagle zginie, mogłaby ona przenieść 
wcześniej zamrożony swój zarodek do takiej macicy”10 – zachwyca się 
amerykański bioetyk. 

Jednak najistotniejszym argumentem za sztucznymi macicami pozostaje 
dla zwolenników rozmaitych nurtów feministycznych jego „wyzwalająca 

9  N. Mahjouri, Techno-Maternity: Rethinking the Possibilities of Reproductive Technologies, „thirdspace” issue, 1/
November 2004, www.thirdspace.co/journal/article/viewArticle/236/157 (data dostępu 27 stycznia 2012).

10 G. Pence, What’s So Good About Natural Matherhood, w: Ectogenesis. Artificial Womb Technology and Future of 
Human Reproduction, ed. S. Glefand, J. R. Shook, Amsterdam-New York 2006, s. 83. 

Ektogeneza sprawia, że znika główna 
biologiczna, ale też społeczna różnica między 
kobietami a mężczyznami.



z płci” moc. Ektogeneza sprawia, że znika główna biologiczna, ale też 
społeczna różnica między kobietami a mężczyznami. Kobiety przestają 
być zdeterminowane biologicznie, a ciąża i rodzenie dzieci nie jest już ich 
wyłączną prerogatywą. W tej sytuacji macierzyństwo i ciąża przestają 
być cechą wyróżniającą kobiety, a męskość i kobiecość, szczególnie w ich 
wymiarze społecznym, radykalnie się do siebie upodabniają. Mężczyzna, jeśli 
z macierzyństwa wyjąć ciążę, może również stać się matką11. W tej wizji świata 
nie ma miejsca na męskość i kobiecość w ogóle, rodzina zaś powinna zostać 
zastąpiona, jako zagrożenie dla wolności, innymi stylami życia. Firestone, zanim 
postradała zmysły, sformułowała zresztą i taką opinię, postulując, by dzieci 
były wychowywane w kobiecych komunach, bez dostępu do mężczyzn12. Film 
Seksmisja miał, jak widać, godnych intelektualnych poprzedników.

Śmiech zamiera jednak na ustach, gdy uświadomimy sobie, że tego typu 
pomysły nadal są kolportowane, a przekonanie Firestone, iż „ciąża jest 
barbarzyństwem” wciąż inspiruje bioetyków do poszukiwań i stawiania 
wymogów współczesnemu państwu. Dr Anna Smajdor z University of East 
England wprost domaga się od współczesnych państw, by przekazywały 
więcej środków na badania nad sztuczną macicą. Dlaczego? Bowiem, zdaniem 
brytyjskiej bioetyk, ciąża i dolegliwości z nią związane są fundamentalną 
niesprawiedliwością, której naprawienia można i trzeba wymagać od państwa. 
„Fakt, że kobiety zachodzą w ciążę i rodzą dzieci, by je posiadać, a mężczyźni 
tego nie robią, jest niesprawiedliwością, która powinna zostać przezwyciężona 
przez ektogenezę”13 – oznajmia Smajdor. „Ciąża jest jak skok na bungee. 
Oczywiście kobiety zazwyczaj dobrowolnie podejmują decyzję o skoku, 
który pociąga za sobą określone ryzyko. Jednak istotowa niesprawiedliwość 
polega na tym, że kiedy mężczyzna decyduje się na skok – on jest w stanie 
wykonać go bez tego ryzyka, jakie jest związane z tą decyzją u kobiety. Kiedy 
mężczyzna chce mieć potomstwo, może to zrobić bez narażania swojej 
cielesnej integralności, zdrowia czy prywatności”14 – podkreśla Smajdor. I na 
tym właśnie polegać ma owa niesprawiedliwość, o której mowa. Połowa 
ludzkości wolna jest od bólu i cierpienia związanego z ciążą i rodzicielstwem, 
a także od społecznych jego konsekwencji. Jeśli zaś tak jest, to społeczeństwo 
ma obowiązek – jeżeli istnieją ku temu możliwości – przezwyciężenia owej 
fundamentalnej niesprawiedliwości. 

11  M. Sander-Staudt, Of Machine Born?, w: tamże, s. 111-112. 
12  J. Rich, An Introduction to Modern Feminist Theory, s. 19. 
13  A. Smajdor, The Moral Imperative for Ectogenesis, „Cambridge Quarterly of Healthecare Ethics” 16 (2007), 

s. 338. 
14  Tamże, s. 341. 
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Rozważania Smajdor doskonale pokazują, jakie są ideologiczne założenia 
feministycznych zwolenniczek ektogenezy. Nie próbują one nawet 
ukrywać, że ich celem jest nie tyle sprawiedliwość, ile absolutna równość 
w tożsamości kobiet i mężczyzn. Cechy wyróżniające kobiecość i męskość 
mają zostać unicestwione przez technikę czy biotechnologię. Różnorodność 
człowieczeństwa, której najbardziej widocznym przejawem jest właśnie 
podział na – uzupełniające się – kobiecość i męskość, ma zostać zniszczona 
i zastąpiona genderowym projektem bezpłciowej równości. I to – jak 
w przypadku Herbertowego Damastesa – bez względu na koszty. Smajdor 
i jej koleżanki (choć nie brak w tym gronie także mężczyzn) wymyśliły „łoże 
na miarę doskonałego człowieka” i chcą do niego „przyrównywać złapanych 
podróżnych”. A wszystko po to, by „ludzkości obrzydliwie różnorodnej (...) 
dać jeden kształt”15. I dokładnie, jak w wierszu Herberta, nie liczą się koszty 
ideologicznego projektu, a jedynie jego cel. 

MACIERZYŃSTWO POZBAWIONE JAKIEJKOLWIEK 
WARTOŚCI

Najlepszym tego dowodem jest fakt, że Smajdor w swoich dwóch 
programowych artykułach poświęconych „sztucznym macicom” nie 
dostrzega ani jednego korzystnego zjawiska związanego z ciążą i porodem. 
Są one jedynie przeszkodą, złem, które trzeba usunąć z drogi. „Piętnaście 
procent wszystkich kobiet w ciąży doświadcza potencjalnie zagrażających 
życiu komplikacji” – oznajmia Smajdor takim językiem, by jakakolwiek 
polemika z tak napisanymi opiniami stała się niemożliwa (cóż bowiem 
oznaczać mają „potencjalnie zagrażające życiu komplikacje”?). „W latach 
2000-2002 zmarło 13,1 kobiet na 100 tysięcy rodzących” – szokuje danymi 
bioetyk (warto zauważyć, że bardziej niebezpieczna niż ciąża i poród 
jest jazda samochodem). Wreszcie oznajmia: „Ciężarne kobiety zwykle 
cierpią z powodu takich problemów zdrowotnych, jak nawracające bóle, 
przemęczenie, dolegliwości jelitowe i urologiczne” oraz dodaje, że kobiety 
zanim zajdą w ciąże, powinny być ostrzegane o wszystkich tych zdrowotnych 
skutkach. Nie bez znaczenia jest także to, że w trakcie ciąży i po niej „stres 
poporodowy”, a także inne skutki zdrowotne mogą wpływać na sytuację 
kobiet w społeczeństwie16. 

15  Z. Herbert, Damastes z przydomkiem Prokrustes mówi, w: tenże, Wiersze wybrane, Kraków 2005, s. 270.
16  A. Smajdor, The Moral Imperative for Ectogenesis, s. 340.



Całe to zło nie jest równoważone jakimikolwiek korzyściami. Ciąża 
nie pomaga w nawiązaniu bliższej relacji z własnym dzieckiem, nie jest 
potrzebna, by psychologicznie oswoić się z nowymi wyzwaniami, nie ma 
też wagi emocjonalnej. Dlaczego? Bo gdyby miała, to zdaniem Smajdor, 
oznaczałoby to, że rodzice adopcyjni są gorszymi rodzicami niż naturalni. 
Innym, nie mniej absurdalnym argumentem, jest to, że gdyby ciąża miała 
znaczenie, to ojcowie nie mogliby kochać swoich dzieci17. 

Brytyjska bioetyczka nie jest w stanie zupełnie dostrzec, że rodzicielstwo 
adopcyjne czy ojcostwo są zwyczajnie innym rodzajem (w przypadku adopcji 
często trudniejszym) miłości. I że ta różnica nie odbiera wartości ani jednemu, 
ani drugiemu, pokazuje tylko różnorodność ludzkich zaangażowań i ludzkich 
relacji. Tak proste stwierdzenia są jednak ideolożce obce. Dla niej liczy się 
równość. Wszyscy mają być tacy sami, a jeśli coś jest inne, to należy to 
sprowadzić do tego, co sama już poznała, i co sama jest w stanie zrozumieć. 

Przesada? Otóż nie. Gdy inny bioetyk, Timothy Murphy, zwraca jej 
uwagę na fakt, że dla wielu kobiet ciąża jest ważnym i potrzebnym, a nawet 
wzbogacającym doświadczeniem, Smajdor odpowiada: „Jestem sceptyczna 
wobec wniosków, jakie mamy z tego wyciągać. Kobiety zazwyczaj przeżywają 
ciążę z wiedzą, że nie ma dla niej alternatywy, jeśli chce się mieć dziecko. 
Nie ma zatem powodów, by kwestionować wartość ciąży, jeśli chce się mieć 
dziecko. Moja argumentacja stanie się zrozumiała, gdy będzie można oddzielić 
od siebie ból i cierpienie ciąży od dobra, jakim jest posiadanie dziecka”18.

Zaskakujące jest także to, że Smajdor w swoich tekstach w ogóle nie 
bierze pod uwagę dobra dziecka pochodzącego ze sztucznej macicy. W jej 
pierwszym tekście z roku 2007 dziecko nie istnieje w ogóle, zaś w nowszym 
artykule z 2012 roku uwagi o ryzyku, jakie nieść może z sobą dla dziecka 
„wyhodowanie” w sztucznej macicy, zbywane są uwagami o tym, że każda 
metoda porodu ma jakieś wady. „Sugeruję, że ektogeneza może nie być 
doskonała. Ale ciąża też nie zawsze jest doskonała. Ona jest ryzykowna 
i traumatyczna dla kobiety i dla dziecka; część dzieci po porodzie jest 
uszkodzona, a część umiera. Istnieją także pewne korzyści z niewaginalnych 
narodzin”19 – przekonuje Smajdor. 

Problem polega tylko na tym, że w ten sposób pomija ona całkowicie 
pytania o psychoemocjonalny rozwój dziecka, który zapewnić może mu 

17  Tamże, s. 342. Podobne argumenty o tym, że gdyby ciąża miała znaczenie, to kochać dziecka nie mogliby 
ojcowie, ciocie i  dziadkowie znajduje się w  innym tekście Smajdor. A. Smajdor, In Defence of Ectogenesis, 
„Cambridge Quarterly of Healthecare Ethics” 21 (2012), s. 93. 

18  A. Smajdor, In Defence of Ectogenesis, s. 92-93.
19  Tamże, s. 96. 
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wyłącznie kontakt z żywą, a nie sztuczną matką. Brak w tekstach Smajdor 
zrozumienia, że dziecko ma także emocje, że jego pamięć sięga aż do 
życia płodowego, a emocje matki kształtują podejście do świata dziecka. 
„Emocje związane z łożyskiem, pierwszym obiektem płodu, są prekursorem 
podstawowych ludzkich odniesień do świata, a łożysko jako narząd 

dostarczający pokarmu i tlenu jest źródłem pozytywnych odczuć, które są 
prototypem uczuć dodatnich, np. miłości”20 – wskazuje Dorota Kornas-Biela. 
Ale na te argumenty, znane przecież każdemu psychologowi rozwojowemu, 
Smajdor pozostaje głucha. 

Nie jest ona wyjątkiem. George Pence na przykład wzywa do ogromnej 
ostrożności w samym stawianiu pytania o dobro dziecka. Dlaczego? 
Jego zdaniem bowiem argument ten zbyt często używany jest przez 
konserwatystów, którzy „dobro dziecka” utożsamiają z „heteroseksualną 
rodziną”. A dalej, zamiast zająć się realnymi zagrożeniami dla rozwoju 
psychoemocjonalnego rozwoju dziecka, wskazuje, że istnieją okoliczności, 
w których sztuczna macica może być lepsza niż matka. „Niektóre matki 
podczas ciąży używają alkoholu, kokainy, tytoniu i innych substancji mogących 
ranić płód (...) Dzięki umieszczeniu dziecka w środowisku wolnym od używek 
dziecko otrzymuje lepsze warunki rozwoju”21 – zachwala Pence. A dalej podaje 
kolejne argumenty za sztucznymi macicami: dzięki tym urządzeniom można 
uniknąć zakażenia dziecka wirusem HIV. A do tego dziecko będzie mogło być 
lepiej kontrolowane i przebadane. Słowem: same zalety, ani słowa o wadach 
takiego rozwiązania. Tak jakby one w ogóle nie istniały. 

Peter Singer zachowuje się podobnie, wyśmiewając argument 
nienaturalności takiej procedury i wskazując (nie bez racji), że gdyby chcieć 

20  D. Kornas-Biela, Rozwój dziecka nie narodzonego, w: W obronie poczętego, red. H. Krenczowski, Pelplin 1991, 
s. 37. 

21  G. Pence, What’s So Good About Natural Matherhood, s. 82. 

Kościół mógłby się zgodzić na stosowanie 
sztucznych macic wszczepianych do 
organizmów kobiet, które z jakichś powodów 
pozbawione są własnej macicy. 



go stosować, to zakazane powinno być także zapłodnienie in vitro22. Z tym 
ostatnim trudno się nie zgodzić, tyle że Singer wyciąga z tego wniosek, iż 
trzeba się zgodzić na sztuczne macice, a nie zakazać sztucznej prokreacji. 

MIĘDZY IDEOLOGIĄ A NAUKĄ
Symptomatyczne pominięcia argumentacyjne doskonale pokazują, że 

u podstaw ślepej akceptacji sztucznych macic leży nie tyle nauka czy tym 
bardziej refleksja etyczna, ile ideologia. Celem zwolenników ektogenezy 
pozostaje przemiana rzeczywistości ludzkiej, zniszczenie naturalnych 
różnic między kobiecością a męskością oraz zastąpienie ich kulturowym 
projektem genderowym. Kobiecość i męskość – jako kontinuum wybieranych, 
płynnych tożsamości – ma zastąpić zdefiniowaną biologicznie płeć. Ta 
ostatnia ma przestać się liczyć. Każdy ma wybierać, kim chce być, i jak sam 
będzie rozumiał swoją kobiecość czy męskość. Ograniczenia biologiczne 
właściwe kobiecości – przede wszystkim te związane z prokreacją – mają 
zostać zlikwidowane za pomocą techniki. W istocie projekt ten jest zatem 
swoistą kontynuacją marksizmu, bowiem jego celem jest stworzenie 
nowego człowieka, który zostałby wyzwolony z dotychczasowych zniewoleń 
(niegdyś klasowych, teraz biologicznych). Kobiety wyzwolone z biologii 
mogłyby lepiej planować swoje kariery i wreszcie uzyskałyby pełną równość 
z mężczyznami23.

Ideologia ta jest całkowicie nie do pogodzenia z chrześcijaństwem czy 
nawet szerzej z antropologiczną tradycją judeochrześcijaństwa, które opierają 
się na Księdze Rodzaju. Jan Paweł II – zarówno w Mężczyzną i niewiastą 
stworzył ich, jak i w Mulieris dignitatem – pokazuje, że męskość i kobiecość 
(jako dwa oblicza tego samego człowieczeństwa) nie tylko nie mogą, ale 
nawet nie powinny być sprowadzone do siebie. Różnica między mężczyzną 
a kobietą jest fundamentem daru, komunikatu, a wreszcie odkrywania siebie 
w potomstwie. „Wszak każde z dwojga, mężczyzna i kobieta, nie jest tylko 
przedmiotem biernie określonym przez swoje ciało i płeć, i w ten sposób 
«przyrodniczo» zdeterminowanym. Owszem, przez to, że każde z obojga 
jest mężczyzną lub kobietą, jest właśnie sobą i jest «dane» drugiemu jako 
jedyny i niepowtarzalny podmiot, jako «ja», jako osoba. Płeć stanowi nie tylko 
o somatycznej indywidualności człowieka, ale równocześnie określa jego 

22  P. Singer, D. Wells, Ectogenesis, w: „Ectogenesis. Artificial Womb Technology and Future of Human Reproduction, 
ed. S. Glefand, J.R. Shook, Amsterdam-New York 2006, s. 17-18. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że Singer, jako 
jeden z nielicznych, przyznaje jednak, że sprawdzenie, czy sztuczne macice są bezpieczne dla dziecka, wymagają 
wieloletnich badań, i to na żywych ludziach...

23  N. Olson, H. Pellisier, dz. cyt.
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osobową tożsamość i zarazem osobową konkretność. I właśnie w tej osobowej 
tożsamości i konkretności, jako niepowtarzalne «ja» kobiece/męskie zostaje 
człowiek «poznany»”24 – wskazuje Jan Paweł II. 

Podział płci nie jest zatem dla osoby akceptującej antropologię Księgi 
Rodzaju rzeczywistością uwarunkowaną kulturowo, ale zawsze odnosi nas 
do ontologii i, konsekwentnie, do stworzenia. Biologiczna specyfika męskości 
i kobiecości ma zatem znaczenie, jest istotna i jako taka nie powinna być 
zmieniana. Nie tylko dlatego, że ostatecznie jest to niemożliwe, ale również 
dlatego, że każda próba niszczenia zasad wpisanych w stworzenie kończy 
się nieszczęściem. Uznanie, że kobiety i mężczyźni są tacy sami, nie tylko nie 
pomaga kobietom, ale wciska je w schematy, którym nie powinny podlegać, 
a dodatkowo niszczy strukturę rodziny, która opiera się na różnicy płci, i bez 
niej zwyczajnie nie istnieje. 

W dynamikę męskości i kobiecości, stanowiących człowieczeństwo, 
wpisana jest także płodność, która jest nie tyle techniką prokreacji, ile 
zwieńczeniem daru, jaki stanowią dla siebie wzajemnie mężczyzna i kobieta. 
Biblijne „poznanie” mężczyzny przez kobietę i kobiety przez mężczyznę 
nieuchronnie przekracza tę relację i prowadzi ku trzeciemu, jakim jest 
dziecko. „Rodzenie sprawia, że «mężczyzna i kobieta (jego żona)» poznają się 
wzajemnie w tym «trzecim», który jest z nich obojga. W konsekwencji owo 
poznanie staje się odkryciem, poniekąd objawieniem w świecie widzialnym 
nowego człowieka, w którym tamci oboje: mężczyzna i kobieta rozpoznają 
na nowo siebie, swoje człowieczeństwo, swój żywy obraz”25 – wskazuje Jan 
Paweł II. Prokreacja, podobnie jak cała płciowość, nie jest zatem tylko metodą 
realizowania celu, jakim jest posiadanie potomstwa, ale stanowi element 
realizacji człowieczeństwa i uświęcenia małżonków. Bez tego duchowego 
wymiaru nie tylko traci ono sens, ale też pozbawione zostaje wymiaru 
podmiotowego, prowadząc do uprzedmiotowienia wszystkich uczestników 
tej relacji: mężczyzny, kobiety i dziecka. On staje się tylko narzędziem do 
osiągnięcia celu, jakim jest dziecko (lub w innej sytuacji przyjemności), ona 
podobnie, dziecko zaś staje się przedmiotem realizacji pragnień (ewentualnie 
przeszkodą w ich zaspokojeniu). 

Sprzeciw wobec takiego uprzedmiotowienia jest jedną z przyczyn, 
dla których Kościół radykalnie sprzeciwia się sztucznym metodom 

24  Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Watykan 1986, s. 82. 
25  Tamże, s. 86. 



zapłodnienia, rozrywającym jedność aktu małżeńskiego. „Życie ludzkie 
powinno być przekazywane poprzez rodzinę założoną przez małżeństwo, 
jedno i nierozerwalne, podniesione dla chrześcijan do godności sakramentu. 
Przekazywanie życia ludzkiego jest powierzone przez naturę aktowi 
osobowemu i świadomemu i jako takie jest poddane najmędrszym prawom 
Bożym, prawom niezłamalnym i niezmiennym, które wszyscy powinni przyjąć 
i zachowywać. Nie można więc używać środków ani iść metodami, które 
mogą być dozwolone w przekazywaniu życia roślin i zwierząt. Niech więc 
wszyscy uważają życie ludzkie za święte, a to dlatego, że od samego początku 
wymaga działania Boga Stwórcy. Ten więc, kto odstępuje od tych Bożych praw, 
nie tylko uwłacza Jego Majestatowi i okrywa hańbą siebie samego i rodzaj 
ludzki, lecz także podważa u samych podstaw siłę społeczności, do której 
należy”26 – pisał Jan XXIII. 

Kongregacja Nauki Wiary w Instrukcji Donum vitae rozwija tę myśl 
w odniesieniu do sztucznych metod zapłodnienia: „Przekazywanie życia 
nowej osobie, w którym mężczyzna i kobieta współpracują z mocą twórcy, 
powinno być owocem i znakiem wzajemnego oddania osobowego małżonków, 
ich miłości i wierności małżeńskiej”27. Już tylko samo to zdanie pozwala 
odrzucić postulaty tej części zwolenników sztucznych macic, którzy chcieliby 
dzięki nim doprowadzić do zastąpienia normalnej prokreacji. W Donum 
vitae nie brak jednak także innych, równie mocnych argumentów na rzecz 
odrzucenia ektogenezy. „Dziecko ma prawo do tego, by zostać poczętym, 
by być noszonym w łonie, narodzonym i wychowanym w małżeństwie”28 
– wskazuje Kongregacja Nauki Wiary. Do pomysłów ektogenezy odnieść 
można także zapisy potępiające „macierzyństwo zastępcze”, które zostaje 
odrzucone, bowiem „obraża ono godność i prawo dziecka do poczęcia, do 

26  Jan XXIII, Mater et magistra, par. 3B, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_xxiii/encykliki/mater_
magistra_15051961.html (data dostępu 28 stycznia 2012). 

27  Kongregacja Nauki Wiary, Donum vitae. Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności 
jego przekazywania, II, A, 1, W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, Tarnów 1998, s. 373. Dokładnie 
tak samo, choć w bardziej skondensowanym ujęciu, ujmuje rzecz późniejsza instrukcja Konregacji Nauki Wiary 
Dignitas personae. „Jeżeli chodzi o  leczenie bezpłodności, nowe techniki medyczne powinny uszanować trzy 
podstawowe dobra: a) prawo do życia i  do integralności fizycznej każdej istoty ludzkiej od poczęcia aż do 
naturalnej śmierci; b) jedność małżeństwa, pociągającą za sobą wzajemne poszanowanie prawa małżonków do 
stania się ojcem i matką wyłącznie dzięki sobie[19]; c) specyficznie ludzkie wartości płciowości, które «wymagają, 
by przekazanie życia osobie ludzkiej nastąpiło jako owoc właściwego aktu małżeńskiego, aktu miłości między 
małżonkami». Techniki przedstawiane jako pomoc do przekazywania życia «nie dlatego są do odrzucenia, że 
są sztuczne. Jako takie świadczą o możliwościach sztuki medycznej, jednak powinno się je oceniać pod kątem 
moralnym w odniesieniu do godności osoby ludzkiej, wezwanej do realizacji powołania Bożego, w darze miłości 
i  w  darze z  życia»” – można przeczytać w  instrukcji. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Dignitas personae 
dotycząca niektórych problemów bioetycznych, par. 12, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/
kdwiary/dignitas_personae_12122008.html#_ftn21

28  Tamże. 
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okresu ciąży i wychowania przez własnych rodziców”29. Dokładnie takie same 
zarzuty wytoczyć można przeciwko sztucznym macicom, z tą różnicą, że są 
one już całkowicie zdehumanizowane. Jeśli zatem macierzyństwo zastępcze 
przypomina w jakimś stopniu prostytucję, to powierzenie pełnej ciąży 
sztucznej macicy byłoby odpowiednikiem seksu z gumową lalką. 

ZAKŁAD ANTROPOLOGICZNY
Argumentacja przedstawiona przez Kościół zakłada oczywiście 

przyjęcie antropologicznej matrycy Księgi Rodzaju. Bez niej staje się ona 
niezrozumiała. Wydaje się jednak uprawnioną propozycja swoistego 
antropologiczno-etycznego zakładu Pascala, który jednak w odróżnieniu 
od swojego pierwowzoru miałby jedynie znaczenie doczesne. Polegałby 
on na przyjęciu – na próbę – założeń Kościoła i sprawdzenia (choćby przez 
czysto myślowe porównanie z argumentacją przeciwników), czy nie są one 
bezpieczniejsze zarówno dla społeczeństwa, jak i dla jednostek. W przypadku 
ektogenezy (czyli jednego z możliwych zastosowań sztucznej macicy) sprawa 
wydaje się dość oczywista. Zgoda na jej stosowanie oznacza przyzwolenie 
na całkowitą redefinicję macierzyństwa i ojcostwa, które utraciłyby swój 
biologiczny fundament, zburzenie biologicznych podstaw płci i zastąpienie 
ich płynnymi narracjami genderowymi, ale przede wszystkim wystawienie 
na ogromne niebezpieczeństwo ekto-dzieci, czyli ludzi, którzy pochodziliby 
ze sztucznych macic. Nikt nie jest przecież w stanie stwierdzić, jakie byłyby 
skutki – zarówno biologiczne, jak i psychiczne czy przede wszystkim 
emocjonalne – hodowania dzieci w sztucznych mechanizmach... Testowanie 
ich na żywych istotach jest niedopuszczalne z punktu widzenia każdego 
systemu etyki medycznej. Nawet Jan Hartman, choć w wielu kwestiach 
proponuje rozwiązania skrajnie niekorzystne dla życia i zdrowia, przyjmuje, 
że do przeprowadzania eksperymentów na żywych istotach ludzkich 
konieczne jest wykluczenie eksperymentów grożących uczestnikom śmiercią 
lub trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, a także świadoma zgoda uczestnika 
na eksperyment. Obu tych warunków nie da się spełnić w przypadku 
ekto‑dzieci30.

Warto też zadać sobie pytanie, jak wyglądałby świat zaludniony 
przez ludzi pozbawionych na najwcześniejszym etapie swojego rozwoju 

29  Donum vitae, I, A, 3. 
30  Por. J. Hartman, Bioetyka dla lekarzy, Warszawa 2009, s. 157. 



matczynego ciepła, akceptacji, miłości czy choćby dźwięku bicia serca? 
Obawiam się, że nie byłby to świat wymarzony do życia (wbrew temu, 
co twierdzi Smajdor, nawołująca do tego, by każdy odpowiedział sobie 
na pytanie, czy chciałby żyć w społeczeństwie A, w którym kobiety 
cierpią z powodu ciąży, czy w społeczeństwie B, w której nie cierpią31), 
a najbliższą mu rzeczywistością byłby obraz przedstawiony w powieści 
Michaela Houllebecqua Możliwości wyspy. Jej bohaterami są klony, które 
dzięki sztucznym technikom prokreacji zatraciły biologiczny wymiar 
człowieczeństwa, u których płeć (co przecież pozostaje marzeniem 
zarówno Smajdor, jak i Firestone czy Pence’a) przestała mieć jakiekolwiek 
determinujące znaczenie. Wraz z tym utracili oni jednak także zdolność do 
miłości, poświęcenia i szczęścia, które – w przypadku ludzi – niezmiennie 
związane jest zarówno z biologią, jak i zdolnością do ponoszenia ofiar. 
I choć owi wymyśleni neoludzie pochodzili z klonowania, to w istocie ich 
doświadczenie o wiele bliższe jest pomysłom zwolenników ektogenezy, którzy 
chcą hodować ludzi, tak jak hoduje się rośliny. 

Przyjęcie zakładu antropologicznego opartego o Księgę Rodzaju chroni 
przed takim niebezpieczeństwem, a wbrew częstym zarzutom, wcale nie 
blokuje rozwoju nauki. Jak wskazuje ks. dr Andrzej Muszala, choć katolicka 
bioetyka odrzuca pomysł ektogenezy, to dopuszczać może, w pewnych 
bardzo konkretnych sytuacjach, stosowanie sztucznej macicy. Moralnie 
godziwe byłoby na przykład przeniesienie do sztucznej macicy embrionu, 
który rozwijałby się w ciąży pozamacicznej (ekotopowej) czy w przypadku 
poważnego zagrożenia ciąży normalnej. „Należy dokonać rozróżnienia 
między przenoszeniem embrionu (embryo transfer – ET), a przenoszeniem 
płodu (foetus transfer – FT). Embryo transfer jest zwykle jednym z etapów 
sztucznego zapłodnienia (...), podczas gdy foetus transfer polega na wyjęciu 
i przemieszczeniu rozwijającego się w macicy płodu ludzkiego w jakimś 
późniejszym okresie. Takie przenoszenie płodu stosowane jest już z moralną 
aprobatą – także ze strony etyki personalistyczno-chrześcijańskiej – 
w niektórych klinicznych przypadkach, jak np. urodzenie niewłaściwie 
ułożonego dziecka przez zabieg cięcia cesarskiego, przeniesienie wcześniaka 
do inkubatora, usiłowania transferu ciąży ekotopowej do jamy macicy. 
Analogicznie zatem foetus transfer nie wzbudza moralnych zastrzeżeń, 
jeśli stosowany jest dla ratowania życia dziecka”32 – wskazuje ks. Muszala. 
W takiej sytuacji, choć oczywiście zabieg taki byłby eksperymentem na 

31  A. Smajdor, The Moral Imperative for Ectogenesis, s. 343. 
32  A. Muszala, dz. cyt., s. 48.
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żywym organizmie, można by go usprawiedliwić tym, że jest on jedyną, choć 
o nieznanej skuteczności, metodą ratowania życia.

Moralna zgoda na stosowanie sztucznych macic (w szczególnych – co 
trzeba podkreślić jeszcze raz – okolicznościach) nie ogranicza się przy 
tym tylko do późnych transferów. Zdaniem księdza Muszali, Kościół 
mógłby się też zgodzić na stosowanie sztucznych macic wszczepianych 
do organizmów kobiet, które z jakichś powodów pozbawione są własnej 
macicy. Nad takim rozwiązaniem pracuje zespół doktor Helen Hung-Ching 
Liu, chcącej – o czym była już mowa – wytwarzać sztuczne macice, które 
mogłyby być przeszczepiane, tak jak zastawki serca, kobietom. „Gdyby 
jego prace zakończyły się sukcesem, wówczas zarówno zapłodnienie, 
jak i cały prenatalny rozwój dziecka mógłby odbywać się wewnątrz 
organizmu matki. Mielibyśmy zatem do czynienia z zadziwiającą sytuacją 
zastosowania wczesnej sztucznej macicy bez ektogenezy! Ponieważ macica 
– w przeciwieństwie do jajników – należy do tzw. narządów funkcjonalnych, 
nie zaś decydujących o tożsamości osobowej, zatem taki zabieg jawiłby się 
jako moralnie akceptowalny”33 – wskazuje ks. Muszala. 

Te przykłady pokazują całkowicie jednoznacznie, że zakład 
antropologiczny Księgi Rodzaju, chroniąc godność człowieka i jego prokreacji, 
blokując możliwość nieprzewidywalnej transformacji społeczeństwa 
i człowieczeństwa, pozostawiałby jednocześnie ogromną przestrzeń 
badawczą dla nauk medycznych. Ograniczając je zewnętrznymi regułami 
moralnymi, pozwalałby zachować im jednak ludzki wymiar i chroniłby przed 
działaniami niebezpiecznymi, głupimi a niekiedy wprost zbrodniczymi. █

33  Tamże, s. 56. 
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U schyłku września Roku Pańskiego 1620 w Rzeczypospolitej 
zawrzało. Los niefortunnie rozpoczętej wyprawy hetmana Żółkiewskiego 
przypieczętowała bezprecedensowa klęska w okolicach mołdawskiego 
Mohylewa. Z miejsca stało się jasne, że na tym nie koniec problemów. 
Niebawem już bowiem Polska i Litwa stawić musiały czoła całej potędze 
Imperium Osmańskiego.

„Wojna z Turki nie igraszka”, miał ponoć mawiać wspomniany wódz. 
Ów doświadczony hetman, pogromca Szwedów, Moskwicinów, Mołdawian 
i Tatarów, wiedział, co mówi. Zresztą w swych ostrzeżeniach szczególnie 
oryginalny nie był. Wszak posiadające domeny na trzech kontynentach 
władztwo Turków Osmańskich uchodziło za pierwszą potęgę ówczesnego 
świata, wzbudzającą respekt nie tylko w Rzeczypospolitej, ale też na 
dworach całej niemal Europy. Prawie trzy stulecia nieustannej, z rzadka 
tylko przerywanej porażkami ekspansji wyrobiło sułtańskiej armii opinię 
niezwyciężonej. Nic zatem dziwnego, że mało kto wróżył Polakom i Litwinom 
sukces w niechybnie zbliżającej się próbie sił.

KU KONFRONTACJI
Jedną z żelaznych zasad polityki zagranicznej Rzeczypospolitej w XVI 

wieku było przekonanie o konieczności zachowania pokojowych relacji 
z Turcją. Szok wywołany upadkiem Węgier po feralnej bitwie pod Mohaczem 
(w sierpniu 1526 roku) na trwałe wpisał się w umysły szlacheckiej braci 
decydującej o biegu spraw zarówno w Koronie, jak i w Wielkim Księstwie 
Litewskim. Zresztą względna neutralność Istambułu nie tylko zabezpieczała 
południowo-wschodnie kresy, ale też stanowiła potencjalny „straszak” 
wzbudzający respekt przede wszystkim Moskwy. Stąd też zawarty w 1533 



roku traktat między Sulejmanem Wspaniałym a Zygmuntem Starym 
interpretowano jako niebagatelne osiągniecie polskiej dyplomacji i na nim 
właśnie oparto relacje z potężnym sąsiadem. Jak czas pokazał, ów „pokój 
wieczysty” z powodzeniem funkcjonował przez niemal dziewięćdziesiąt lat, 
co w zestawieniu z analogicznymi porozumieniami stanowiło zaskakująco 
trwały ewenement. 

Taki stan rzeczy miał trwać aż po schyłek wspomnianego stulecia, kiedy 
to przedstawiciele magnackich rodów Rzeczypospolitej (m.in. Koryccy) 
z coraz większą śmiałością zaczęli poczynać sobie na terytorium Mołdawii, 
pozostającej w zależności lennej od sułtana. Szczególnie problematycznie 
jawiły się rejzy podlegających polskiemu królowi Kozaków zaporoskich, 
bezlitośnie plądrujących anatolijskie posiadłości sułtana. Okoliczność, że 
krymscy Tatarzy (także lennicy Osmanów) dotkliwie dawali się we znaki 
mieszkańcom południowo-wschodnich kresów Rzeczypospolitej, dla 
tureckiego władcy nie stanowiła żadnego usprawiedliwienia. Przysłowiową 
iskrą na beczce prochu okazały się próby pełnego podporządkowania 
Mołdawii państwu polsko-litewskiemu. Na te zamiary Porta ani myślała 
spoglądać bezczynnie. Tym bardziej że wraz z rokiem 1618 tron w Istambule 
objął młody, a przy tym nad wyraz ambitny sułtan Osman II. 

RZECZPOSPOLITA NA KRAWĘDZI 
Jak powszechnie wiadomo, wyprawa mołdawska z roku 1620 zakończyła 

się kompletną katastrofą. Pod Cecorą (a właściwie w rejonie Mohylewa 
nieopodal granicy na Dniestrze) Turcy i Tatarzy położyli trupem przeszło 
dwa tysiące żołnierzy Armii Koronnej, co najmniej drugie tyle uprowadzając 
w jasyr (wśród nich m.in. hetmana polnego Stanisława Koniecpolskiego oraz 
być może także młodego Bohdana Chmielnickiego). Jedną z ofiar tragicznej 
w skutkach eskapady był również sędziwy hetman Stanisław Żółkiewski, 
zwycięzca spod Kłuszyna i zdobywca Moskwy, jeden z najwybitniejszych 
wodzów epoki staropolskiej. Liczący wówczas 73 lata bronił się do 
ostatka, o czym świadczyła rana cięta na jego skroni oraz odrąbana, wciąż 
jeszcze dzierżąca szablę ręka. Armia Koronna faktycznie przestała istnieć, 
a sąsiadujące z Mołdawią obszary Rzeczypospolitej doznały krwawego 
najazdu uchodzących za szczególnie nieokrzesanych Tatarów budziackich. 
Nikt nie miał złudzeń, że to nie finał problemów, dlatego też w pospiechu 
rozpoczęto formowanie nowej armii. Spodziewano się najgorszego.

Jak niemal stulecie wcześniej Sulejman Wspaniały podporządkował sobie 
znaczną część Węgier, tak teraz łupem młodego sułtana miał paść krnąbrny 
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Lechistan. Żądny podbojów Osman II korzystnie wyróżniał się na tle swych 
gnuśnych, skoncentrowanych na urokach życia w niewyobrażalnym luksusie 
poprzednikach. Górował też nad osobnikami ograniczonymi umysłowo, takimi 
jak np. jego stryj Mustafa I. Nie krył się wcale z zamiarami podbojów, które 
w niczym ustępować nie miały triumfom Selima I Groźnego czy jego syna, 
wspominanego już Sulejmana Wspaniałego, jacy rozsławili turecki oręż od 
Nilu i Eufratu po Dunaj i Dniestr. Wychowany na opowieściach o męstwie 
przodków oraz mitycznego Iskandera (czy może trafniej – Aleksandra 
Macedońskiego), widział siebie w roli zdobywcy licznych ziem, a razem 
krzewiciela mahometańskiej wiary. 

TEMPERAMENTNY HETMAN 
Mimo ogromu energii i niespożytej ambicji młody Osman II nie miał 

jednak należytego doświadczenia. To nie stanowiło zaś dobrej wróżby 
dla planowanego przedsięwzięcia. Tym bardziej że jego adwersarzem 
w zbliżających się zmaganiach miał być nie byle kto, bo sam Jan Karol 
Chodkiewicz, hetman wielki litewski, wsławiony imponującymi zwycięstwami 
odniesionymi nad Szwedami w Inflantach (m.in. pod Kokenhausen, Białym 
Kamieniem, a zwłaszcza Kircholmem). O wytrawności tegoż wodza boleśnie 
przekonali się również zbuntowani Kozacy zaporoscy podczas powstania 
Semena Nalewajki (w 1596 roku), Wołosi Michała Walecznego, a nawet brać 
szlachecka, która wszczęła rokosz (1606-1607) przeciw podejrzewanemu 
o absolutystyczne ciągoty Zygmuntowi III Wazie. Namawiany do wzięcia 
udziału w rebelii, hardo odrzekł, że „na pana ręki się nie podnosi” i – 
podobnie jak Żółkiewski – opowiedział się po stronie króla. To właśnie przy 
jego walnym udziale zwycięzcami w rozstrzygającej batalii pod Guzowem 
okazali się regaliści. 

Chodkiewicz słynął nie tylko z geniuszu wojskowego, ale też 
cholerycznego usposobienia, czemu niejednokrotnie dawał wyraz, rugając 
zarówno swych podkomendnych, jak i osobników znacznie wyższego stanu. 
Szczególnie wymowna pod tym względem scena miała miejsce podczas 
wyprawy królewicza Władysława na Moskwę u schyłku roku 1617. Właśnie 
wówczas doszło do spięcia pomiędzy Chodkiewiczem a bliskim przyjacielem 
młodego Wazy – Marcinem Kazanowskim. Ów potomek magnackiego rodu, 
pełniący wówczas funkcję regimentarza (a zatem nominalnego zastępcy 
hetmana), najwidoczniej nie przypadł do gustu krewkiemu Litwinowi. Bo 



jak napisał późniejszy kanclerz wielki koronny Jerzy Ossoliński, „z okrutną 
zapalczywością hetman z buzdyganem, którym nań cisnąwszy, po czapce 
go zajął i wielkim krzykiem od matki łając, dalej gonił”. Już zresztą podczas 
kampanii w Inflantach Chodkiewicz dał się poznać jako wódz znakomity, ale 
też niekiedy aż nazbyt wymagający. 

POD ZŁĄ GWIAZDĄ
Mimo leciwego wieku oraz trawiącej go choroby (efekt trudów 

żołnierskiego życia), litewski hetman jawił się jako przeciwnik, którego 
w żadnym wypadku nie należało lekceważyć. O sławie jego zwycięstw 
mówiono także na istambulskim dworze, zwłaszcza że sam sułtan 
Ahmed I przesłał mu gratulacje po spektakularnym rozgromieniu Szwedów 
pod Kircholmem. Tymczasem w otoczeniu Osmana II próżno było doszukiwać 
się równie doświadczonego wodza, na którego radach turecki władca 
mógłby się oprzeć. Spośród grona miernot płaszczących się przed sułtanem 
odosobnionym wyjątkiem był murza ord dobrudzkich i budziackich Kantymir, 
który niejednokrotnie dał się poznać nie tylko jako niestroniący od brawury 
dowódca, ale też zażarty nieprzyjaciel Polaków. 

Ekspedycja karna przeciw krnąbrnemu Lechistanowi od samego początku 
odbywała się w niesprzyjającej atmosferze. Kontyngenty z poszczególnych 
części osmańskiego imperium napływały opieszale, mimo że sułtan usilnie 
naciskał na dalszą koncentrację armii w Edirne (Adrianopolu). Jakby tego 
było mało, w dniu rozpoczęcia wyprawy – 29 kwietnia – miało miejsce 
zaćmienie księżyca, odczytane jednoznacznie jako złowróżbny omen. Z kolei 
w lipcu, tuż przed rozpoczęciem przeprawy przez Dunaj, jeden z derwiszów 
oznajmił, że w sennej wizji objawił mu się sam prorok Mahomet (pod postacią 
tarczy słonecznej), który ostrzegł go przed kontynuowaniem wyprawy. 
Rozwścieczony sułtan kazał natychmiast ściąć niefortunnego wizjonera.

Także w Rzeczypospolitej sytuacja daleka była od idealnej. Nie 
bagatelizowano zagrożenia; wręcz przeciwnie – nawet w tych częściach 
Korony, w których pożoga wojenna gościła po raz ostatni w czasach 
świetności Zakonu Krzyżackiego, z obawą wsłuchiwano się w wieści 
o nadciągających zagonach sułtana. Nieprzypadkowo zresztą to właśnie 
wówczas wzniesiono warszawski barbakan, wysadzony później przez 
Szwedów podczas pamiętnego „potopu”. Stołeczny gród nie był zresztą pod 
tym względem wyjątkiem, bo władze innych ośrodków również przypomniały 
sobie o konieczności wzniesienia bądź też wzmocnienia miejskich fortyfikacji. 
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Tymczasem na pośpiesznie zwołanym Sejmie usiłowano szukać 
optymalnych rozwiązań w tej arcytrudnej sytuacji. Wszak Rzeczypospolita 
stanęła przed koniecznością oparcia się nawale imperium uchodzącego za 
pierwszą potęgę ówczesnego świata. Nawet hiszpańscy Habsburgowie, 
o których mawiano, że nad ich posiadłościami nigdy nie zachodzi słońce, 
ze zgrozą spoglądali na wszelkie sygnały wzmożenia tureckiej ekspansji. 
W obliczu tak niebezpiecznego przeciwnika szlachecka republika pozostała 
zdana na samą siebie. Skoncentrowany na pacyfikowaniu pobitych rok 
wcześniej Czechów cesarz Ferdynand II ani myślał wspierać polskiego 
sojusznika, choć zaledwie dwa lata wcześniej dywersja lisowczyków na 
terenie Górnych Węgier (dzisiejszej Słowacji) walnie przyczyniła się do 
ocalenia obleganego wówczas przez Siedmiogrodzian Wiednia. Republika 
Wenecka była zbyt daleko, a Francja tradycyjnie sprzyjała Turcji. Jedyne realne 
wsparcie zaoferował ówczesny papież Paweł V (zrealizowane zresztą przez 
jego następcę – Grzegorza XV) w postaci subwencji finansowej. Jednak i te 
środki dotarły do polskiego króla już po zakończeniu działań wojennych. 

Ambitne memoranda (m.in. autorstwa braci Zbaraskich) przedłożone 
na zwołanym pospiesznie Sejmie zakładały wystawienie kontyngentów 
zbrojnych o niespotykanej dotąd liczebności. Prędko okazało się jednak, że 
niedowład systemu fiskalnego Rzeczypospolitej – słabości charakterystycznej 
dla szlacheckiej republiki aż do kresu jej istnienia – uniemożliwia mobilizację 
na planowaną skalę. Stąd zamiast 60-tysięcznego wojska Polacy i Litwini byli 
w stanie wystawić ok. 35 tysięcy żołnierzy, co i tak jak na ówczesne czasy było 
liczbą imponującą. Ale też i wyzwanie do zwyczajowych nie należało, bowiem 
ku polskim granicom zmierzała turecka armia licząca sobie co najmniej 
100 tysięcy wojaków. Już sama liczba użytych do transportu wyposażenia 
wielbłądów wyniosła ponoć 6 tysięcy. 

STARCIE TYTANÓW
Chodkiewicz, jak mało kto zorientowany w mankamentach systemu 

fiskalnego i rekrutacyjnego Rzeczypospolitej (w Inflantach niejednokrotnie 
zmuszony był opłacać podległe mu pułki z osobistej szkatuły), miał pełne 
prawo spodziewać się ślamazarnego gromadzenia wojska. I tak też sprawy się 
miały; stąd sędziwy wódz pokładał nadzieję przede wszystkim w Kozakach. Ci 
z kolei, mimo toczącego się wówczas w ich szeregach sporu o przywództwo – 
między przedstawicielem starszyzny Piotrem Konaszewiczem-Sahajdacznym 



a przywódcą tzw. czerni Jackiem Borodawką – ochoczo przystąpili do 
wspierania Rzeczypospolitej. Zaporożcy doskonale zdawali sobie sprawę 
z zamierzeń sułtana wobec Kozaczyzny: w przypadku klęski Polaków ich los 
byłby przesądzony. Nic zatem dziwnego, że z rzadko spotykaną gorliwością 
wypełniali hetmańskie instrukcje: pustoszyli rozległe obszary Mołdawii 
(pozbywając się tym samym furażu nadciągających Turków i Tatarów), ścierali 
się z tatarskimi zagonami, z powodzeniem opóźniali marsz tureckiej armii. 
Równocześnie nękali osmańską flotę na Morzu Czarnym, posyłając na dno 
liczne tureckie galery. Nie sposób przecenić wkładu i ofiarności Kozaków, 
zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę, że armia Rzeczypospolitej przybyła na 
miejsce przyszłej konfrontacji niemal w ostatniej chwili. 

W otoczeniu hetmana nie brakowało głosów na rzecz wdarcia się jak 
najdalej w głąb Mołdawii (niejako wzorcem Żółkiewskiego) i tam stawienia 
czoła najeźdźcom. Wódz zdecydował jednak założyć obóz w pobliżu 
przygranicznego zamku Chocim, w którym polska załoga stacjonowała już od 
roku 1615. Nieopodal ufortyfikowali się również Kozacy, co nastąpiło zaledwie 
w przeddzień pojawienia się tam tureckiej armii. Osman nie zamierzał tracić 
cennego czasu, dlatego tuż po przybyciu – 2 września – zarządził szturm na 
umocnienia „giaurów”. Pierwsza bezpośrednia konfrontacja, podczas której 
janczarzy oraz masy tureckiej konnicy usiłowały rozerwać tabor Zaporożców, 
zakończyła się dla strony atakującej nad wyraz boleśnie. Zażarcie broniący 
się Kozacy, wsparci m.in. przez jednostki zaciężnej piechoty (którą przywiódł 
m.in. z Prus Książęcych sam królewicz Władysław), zadały napastnikom 
znaczne straty. Orężnego dzieła dokończyły husarskie roty, kładąc trupem 
licznych muzułmańskich wojowników. 

Trudno przypuszczać, by wprawny dowódca pokroju Chodkiewicza 
dał się ponieść euforii pierwszego zwycięstwa. Niemniej za najbardziej 
rozsądne rozwiązanie uznał stoczenie następnego dnia rozstrzygającej 
batalii. Otoczenie hetmana (w tym także jego zastępca Stanisław Lubomirski 
– ojciec Jerzego, przyszłego rokoszanina), obawiając się ewentualnej klęski, 
w wyniku której Rzeczypospolita pozostałaby de facto bezbronna, skłaniało 
się ku defensywie. Stąd też konfrontacja prędko przyjęła formułę starcia 
pozycyjnego. Na nic zdały się ataki furii głównodowodzącego. Rada wojenna 
pozostała nieugięta, a wojacy Rzeczypospolitej pozostali na pozycjach 
obronnych. Ów krok wypada uznać za wyjątkowo ryzykowny, bowiem 
zaopatrzenie mozolnie formowanych sił Polski i Litwy pozostawiało wiele do 
życzenia – zarówno pod względem furażu, jak i niezbędnych do skutecznej 
obrony prochów. Zaniedbany cekhaus armii koronnej świecił pustkami, stąd 
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też działa pospiesznie ściągano aż z Gdańska i Smoleńska. Zacietrzewienie 
hetmana nie było zatem efektem kaprysu czy osobistej ambicji, lecz raczej 
wieloletniego doświadczenia w podobnego rodzaju przedsięwzięciach. Stąd 
pęd ku rozstrzygającej batalii był jak najbardziej uzasadniony, a zarazem 
w pełni zgodny z założeniami staropolskiej szkoły wojennej. Jak jednak 
wspomniano, przeważyła opcja defensywna. 

Jak czas pokazał, schorowanemu Chodkiewiczowi nie dane było doczekać 
fortunnego dla Rzeczypospolitej finału chocimskich zmagań. Litewski 
hetman wydał ostatnie tchnienie 24 września. Nie mogąc już nawet mówić, 
wskazał na swego następcę Lubomirskiego, który już wcześniej doskonale 
sprawdził się w powierzonej mu roli. I to właśnie on doprowadził wojska 
Rzeczypospolitej do zwycięstwa. Triumf nie przyszedł mu jednak łatwo, bo 
tylko determinacja obecnego w obozie królewicza Władysława sprawiła, że 
Litwini zgodzili się uznać jego komendę. Dodajmy do tego permanentny głód, 
a otrzymamy opłakany stan powierzonego mu wojska. Najbardziej dotkliwy 
wydawał się brak prochów i amunicji, co przejawiało się tym, że niektóre 
jednostki armii koronnej zmuszone były używać dla niepoznaki śrutu. 

Jednak i tureccy wojacy nie mieli się najlepiej. Braki w zaopatrzeniu 
były tak dotkliwe, że ceny żywności w obozie sił inwazyjnych osiągały 
krociowe sumy. Na masową skalę szerzyły się dezercje, których nie zdołano 
powstrzymać nawet bezwzględnymi represjami. Tym bardziej że kolejne, 
krwawo okupione szturmy obozów „giaurów” zdawały się nie przynosić tak 
pożądanych przez Osmana efektów. Polacy, Litwini i Kozacy twardo bronili 
swych pozycji. Turcy zdecydowali się więc na zawieszenie działań zbrojnych. 
Nie mieli pojęcia, że w tym właśnie momencie obrońcom Rzeczypospolitej 
pozostała zaledwie jedna baryłka prochu. W dniu 9 października obie strony 
sygnowały dokument finalizujący polsko-turecką wojnę z lat 1620-1621. 
Nazajutrz armia sułtana zwinęła obozowisko i się wycofała. 

DWIE STRONY ZWYCIĘSTWA
Fortunna dla Rzeczypospolitej konfrontacja odbiła się szerokim echem 

w całym niemal chrześcijańskim świecie. Stanowiła wzorcowy przykład 
skutecznego współdziałania wojsk koronnych i litewskich z zaporoskimi 
Kozakami. Zwycięskie odparcie muzułmańskiej armii miało jednak 
również negatywny rezonans. Nadarzającej się sposobności nie omieszkał 
wykorzystać bowiem „Lew Północy”, szwedzki monarcha Gustaw II 



Adolf. Widząc zaabsorbowanie Rzeczypospolitej na dalekim pograniczu 
mołdawskim, wtargnął na czele świeżo zreformowanej armii do Inflant, które 
stanowiły przedmiot jego zażartego sporu z Wielkim Księstwem Litewskim. 
Dysponujący nikłymi siłami (zaledwie sześciuset żołnierzy) hetman polny 
litewski Krzysztof II Radziwiłł nie zdołał powstrzymać kapitulacji Rygi, która 
na niemal stulecie znalazła się pod szwedzkim panowaniem. Tym samym 
sprawdziły się wcześniejsze zapowiedzi Chodkiewicza, że „Inflanty leżą już 
w śmiertelnej pościeli”. 

Upokorzony i rozwścieczony Osman II ustępował spod Chocimia 
z zamiarem rozprawienia się z tymi, którzy w jego mniemaniu doprowadzili 
do klęski. Na celowniku sułtana znaleźli się przede wszystkim janczarzy, 
na których wartości bojowej srodze się zawiódł. Wszczął przeciwko nim 
szykany, ale przeliczył się z siłami. W maju 1622 roku janczarzy wtargnęli do 
pałacu sułtana, a on sam skończył na szubienicy. Na tronie ponownie zasiadł 
niedorozwinięty Mustafa I i tym samym Imperium Otomańskie na kolejne 
kilka lat pogrążyło się w marazmie. 

Brać szlachecka do spółki z resztą chrześcijańskiej Europy mogła odetchnąć 
z ulgą, a nawet nieco poświętować. „Wojna światów” – muzułmańskiego 
z chrześcijańskim – Anno Domini 1621 dobiegła szczęśliwego końca. Już 
jednak w następnym pokoleniu Rzeczpospolita i Turcja ponownie zwarły się 
pod murami chocimskiego zamku. Ale to już zupełnie inna historia... █
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Michel Houellebecq, Mapa i terytorium,  
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Atrapa i prowizorium

OLGA KOEHLER

Houellebecq jakby sygnalizuje, że sztuka 
współczesna straciła rację bytu: bezsensowne 
wytwory zyskują dopiero wagę dzięki krytykom, 
którzy–w procesie interpretacji tworzą dzieło na 
nowo. Obiektywna wartość dzieła nie istnieje, 
dlatego też współczesnym artystą nie jest 
twórca, lecz krytyk. 



Lektura powieści Michela Houellebecqa jest trudna. Chociaż 
napisane są żywym językiem, czyta się je z pewnym zmieszaniem tudzież 
niepokojem. Prędzej czy później te uczucia zamieniają się w smutek. 

Mój pierwszy kontakt z Houellebecqiem miał miejsce jeszcze w liceum, 
sięgnęłam po niego, ponieważ stanowił owoc zakazany. Nie wydaje mi 
się, żebym wtedy zrozumiała cokolwiek. Houellebecq wydawał mi się 
buntownikiem, który za pomocą rozpasania kontestuje drobnomieszczańską 
rzeczywistość. Dopiero po jakimś czasie, po lekturze jeszcze innych jego 
powieści, mój stosunek do pisarza uległ zmianie. Przestał być owocem 
zakazanym. Stał się świadkiem, a jego powieści portretami: brutalnymi 
językowo, obscenicznymi i wulgarnymi literackimi zdjęciami rzeczywistości.

 Świat, który najpierw wyparł się Boga a później runął 
w pseudoafirmatywny bunt hipisów, stał się pustynią serc. Houellebecq 
z dystansem przygląda się tej rzeczywistości, analizuje związki 
międzyludzkie, sam jednak nie angażuje się, stoi z boku i z powagą daje 
świadectwo. Stąd też obsceniczność Houellebecqa: seks, odarty z wymiaru 
prokreacyjnego, odarty nawet z pożądania, wystawiony na sprzedaż 
i powszechnie reklamowany w kolorowych magazynach, stał się aktem 
czysto mechanicznym. Opisy, zawarte chociażby w Możliwościach wyspy, 
służą jedynie przedstawieniu czynności, co odróżnia je od pornografii. 
Jednocześnie ów akt jest jedyną formą interakcji między ludźmi. Rodzina 
rozpada się, więzi służą jedynie formie: forma jest wizerunkiem społecznym, 
stereotypem konstruującym pełną paradoksów codzienność. Postacie nie 
potrafią mówić: komunikują banały, ulegają jakimś podrygom, których nie 



można nawet nazwać emocjami. Każdy z bohaterów Houellebecqa jest 
samotny i zgorzkniały. Przeżywa życie mimochodem, świadomy bezcelowości, 
beznamiętnie czeka na śmierć, która nastąpi na łóżku szpitalnym, zapewne 
z powodu nowotworu. 

W pewnym momencie Houellebecq jednak się zapętlił. Opowiadał 
wciąż o tym samym, zmieniał jedynie aranżację. Dlatego też z pewną dozą 
ciekawości i niepokoju sięgnęłam po Mapę i terytorium. Mija drugi tydzień od 
dnia, w którym skończyłam ją czytać, i do tej pory nie wiem, co o niej myśleć. 
Bez wątpienia jest to najdziwniejsza powieść Houellebecqa. Skonstruowana 
niezmiernie statycznie, pozornie prowadzi czytelnika przez meandry sztuki 
współczesnej, a tak naprawdę przedstawia w sposób iście biograficzny życie 
artysty. Jed Martin, główny bohater, zyskuje sławę przez fotografowanie map 
Michelina. Po pewnym czasie zarzuca fotografię i zaczyna malować obrazy. 
Portretuje zawody: rzemieślników i przemysłowców. Dziełem wieńczącym 
serię jest portret pisarza: Michela Houellebecqa. 

Houellebecq, mistrz portretu społecznego, niczego ani nikogo w Mapie 
i terytorium nie przedstawia. Świat sztuki wydaje się pusty. Martin, 
zafascynowany wyrobami ludzkimi, bardziej przypomina wyrobnika niż 
artystę. Jego dzieła powstają wskutek jakiegoś beznamiętnego procesu 
utrwalania. Za pomocą najpierw aparatu a później pędzla rejestruje twory 
przemysłowe. Tworzy setki zdjęć przedmiotów. Dopiero krytyka przypisuje 
im większy sens i generalne przesłanie. Być może Houellebecq próbuje 
w ten sposób zasygnalizować, że sztuka współczesna straciła rację bytu: 
bezsensowne wytwory zyskują dopiero wagę dzięki krytykom, którzy – 
w procesie interpretacji – tworzą dzieło na nowo. Obiektywna wartość dzieła 
nie istnieje, dlatego też współczesnym artystą nie jest twórca, lecz krytyk. 

Jed Martin jest postacią problematyczną. Bohaterowie poprzednich 
powieści, mimo swoich rozlicznych wad, potrafili wywołać empatię. Czytelnik 
mógł zrozumieć ich uczucia, mógł też je współdzielić. Budzili obrzydzenie, 
wywoływali litość, czasami nawet stawali się sympatyczni. W pewnych 
punktach można było się z nimi utożsamić. Jed Martin, dla odmiany, jest 
postacią skrajnie nie-ludzką. Nie budzi to przerażenia. Martin nie jest ani 
zły, ani dobry, ani gorący, ani zimny. Po prostu nie wywołuje żadnych emocji, 
ponieważ sam nic nie czuje. Egzystuje z dnia na dzień, bezrefleksyjnie 
przeżywa swoje życie, a sztukę tworzy poniekąd mimochodem. Ludzi traktuje 
z obojętnością. Bez żalu rezygnuje z kobiety, z którą przez jakiś czas był. 
Podobnie beznamiętnie podchodzi do powolnej śmierci ojca. Jedyny wstrząs, 
jaki przeżywa, to śmierć Houellebecqa-postaci, ponieważ jest to jedyna istota, 
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z którą nawiązał jakąś więź. Trudno tę więź jednak określić. Pisarz i malarz 
są do siebie w jakimś stopniu podobni. Być może ich punktem wspólnym 
jest pustka. O ile jednak Houellebecq-postać posiada jakiś śladowo ludzki 
wymiar (niemalże acedyczną depresję), to Martin stanowi pustkę. Obcowanie 
z bohaterem to obcowanie z pustką, pustką, która jednak nie wywołuje grozy. 

Powieść jest trudna na poziomie fabularnym. Stosunkowo długa 
książka pozbawiona jest akcji. Przypomina raczej odartą z dat biografię. 
Czytelnik śledzi powolny rozwój kariery Martina. Dowiaduje się, że jego 
matka popełniła samobójstwo, a ojciec rzucił się w wir pracy. Zapoznaje się 
z technikami wykonawczymi i fotografii, i obrazów. Houellebecq skupia się 
na opisach metodologii. Starannie wykłada mechanikę procesu tworzenia 
fotografii. Przytacza fakty i liczby, dane statystyczne i parametry techniczne. 
Czasami również przytacza fikcyjne opinie i analizy krytyków. Ci przypisują 
Martinowi nostalgię za minionymi czasami. Zwieńczeniem kariery Martina są 
bajecznie drogie i wysoko oceniane obrazy. 

Jedyny większy zwrot akcji następuje w momencie morderstwa 
Houellebecqa-postaci. Ze względu na niezmiernie stonowany i spokojny tok 
narracji,i ten wątek pozbawiony zostaje dramatyzmu. Śledztwo policyjne 
natomiast jest już nieciekawe. Houellebecq wprowadza dość sztampową 
postać: starego oficera śledczego, tuż przed emeryturą. Przedstawia go 
dość zdawkowo, jako zmęczonego i wypalonego zawodowo człowieka. Cały 
ciężar narracji jednak i tutaj skupia się na metodyce działań. Staranny opis 
zmasakrowanych zwłok przypomina podręcznikową analizę kryminologiczną. 

Przez tego typu zabiegi najbardziej cierpi sama powieść. Niezależnie od 
tego, jak interesujące mogą być kwestie techniczne, najciekawsze są zawsze 
portrety ludzi. Do tej pory pisarz serwował nam pełnokrwiste, złożone 
i na swój sposób fascynujące opisy postaci. Bohaterowie z mieszaniną 
przenikliwości i goryczy przyglądali się innym ludziom, wyłapywali niuanse 
w ich zachowaniach i formułowali swoje – bardzo często okrutne – opinie. 
Do tej pory pamiętam opisy podstarzałych hipisek i ich desperacji z Cząstek 
elementarnych, z Mapy i terytorium w pamięci pozostaje niewiele.

Z drugiej jednak strony, ów niezwykły spokój książki nie świadczy wcale 
na jej niekorzyść. Jest to pierwsza powieść Houellebecqa, po lekturze której 
czytelnik nie odczuwa smutku – pozostają tylko spokój i akceptacja. Być 
może pisarz wyrzucił z siebie już całą złość. Możliwe też, że jako twórca 
przeżywa wypalenie, trudno powiedzieć. W porównaniu z poprzednimi 



(lepszymi) powieściami ta jest dojrzalsza. Śmierć, niezależnie od swojej 
formy, traci wymiar czegoś okropnego. Pisarz oswaja nowotwór za pomocą 
jego beznamiętnej akceptacji. Stonowany jest również język powieści. Znika 
graficzny seks czy cyniczne uwagi. Ton całości jest znacznie bardziej formalny. 
W trakcie lektury można wyobrazić sobie narratora, który tonem spikera 
w telewizji streszcza biografię słynnego artysty. Znikają też komentarze czy 
uwagi. Sporadyczne opisy zachowań innych ludzi służą raczej wzbogaceniu 
konkretnej sceny o dodatkowy wymiar niż analizie konkretnej – w tym 
przypadku artystycznej – grupy społecznej.

Nie potrafię jednoznacznie ocenić tej książki. Diametralnie różni się od 
poprzednich. Autoironiczny zwrot i kreacja siebie jako postaci nie są czymś 
nowatorskim. Sposób, w jaki Houellebecq przedstawił siebie, wywołuje nieco 
voyeurską ciekawość, a sama postać, która jest istnym strzępem człowieka, 
budzi na przemian współczucie i zażenowanie. Houellebecq-postać stanowi 
główny plus książki, ponieważ bawi się z mitem pisarza-wizjonera. Pisarz 
z lodowatą, iście podręcznikową, obojętnością opisuje jego nędzę. Mówi 
o smrodzie, który bije od Houellebcqa-postaci, opisuje jego pijaństwo 
i obskurny styl życia. Drugim biegunem jest Jed Martin. W tym przypadku 
tak poprowadzona narracja skazuje czytelnika na znudzenie. Świat sztuki nie 
zyskuje nowego wymiaru; powiedziałabym nawet – wbrew innym opiniom na 
temat książki – że w ogóle nie występuje w powieści. Cała fabuła sprowadza 
się do pustej i nieciekawej biografii człowieka prawdziwie pozbawionego 
właściwości. 

Podstawowym pytaniem, które warto zadać, jest pytanie o cel dzieła. 
Odpowiedź rozczarowuje. Nie sposób powiedzieć, po co powstała Mapa 
i terytorium, co próbuje przekazać i jaka głębsza myśl się za nią kryje. Być 
może jest to mocno sformalizowana próba zaprezentowania ziemi jałowej, 
jeżeli jednak taki był rzeczywisty zamiar pisarza, to rozbił się o język 
i narrację. W momencie, w którym Houellebecq z portrecisty i świadka czasów 
stał się analitykiem, stracił impet. Brawurowe ataki na odartą z sacrum 
rzeczywistość ustąpiły miejsca opisom mechaniki. Być może jest to naturalna 
kolej rzeczy: po agonii sensu zostają pustka i robotyzacja egzystencji. █
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Bogusław Chrabota, Mistyka pustyni, Narodowe 
Centrum Kultury, Warszawa 2011 plus CD.

Gorący dotyk 
tajemnicy

MICHAŁ BUCZKOWSKI

Wszelkie cywilizacje rodziły się przy rzekach, 
pustynia była miejscem strasznym, była 
jedynie terytorium podróży. Podróży, ale nie 
życia. I nagle tysiące ludzi zamieszkuje te 
niegościnne tereny.



Czym jest mistyka? Postawą, która przyjmuje, że można połączyć się 
z bóstwem? Chyba słownikowa definicja nie wyczerpuje sensów, jakie nadane 
są temu słowu. Choć wyraz „wyczerpuje” sugerowałoby jakąś nową głębię, 
jaka przypisywana jest słowu, a mamy do czynienia raczej ze spłycaniem. 
Mistyka to często po prostu metafizyka, albo – coś magicznego, lub też 
dotyczącego tajemnicy, wnętrza, duszy...

Czym jest pustynia? Obszarem bez ludzi, wody, o dużym nasłonecznieniu 
i dużych różnicach temperatur? Miejscem, gdzie nie tylko ludzkie, ale 
i wszelkie inne życie jest w zaniku? Ujęcie geograficzne nie wskazuje na to, co 
zbliżałoby pustynię do mistyki. A jednak łączenie mistyki i pustyni nie budzi 
chyba w nikim oporów – wydaje się naturalne. I te dwa słowa pojawiają się 
też w tytule publikacji Bogusława Chraboty.

Czym jest zatem książka Mistyka pustyni? Czym wychodzi poza stereotyp, 
w jakim zakresie jest odkrywcza? To przegrzebywanie się przez ziarnka i pyły 
– bibliotecznego kurzu i saharyjskiego piasku. Wszystko w poetyckiej, mocno 
literackiej formie, przywodzącej na myśli reportaż.

Jednak, pomimo reporterskiego zacięcia, mimo języka naocznego 
świadka – autor na pustyni bywa (i prowadzi nas tam) nie tylko osobiście. 
Chyba nawet ważniejsze jest dla niego bycie na pustyni dzięki kulturze, 
dzięki tekstom, książkom. Przeskakuje z tematu na temat, jego opowieść 
przypomina jakąś silva rerum (może trafniej było powiedzieć deserta 
rerum?). To jakby niedokończona monografia interdyscyplinarna. Krótkie 
szkice na temat pustyni – zarówno historyczne, jak i polityczne, literackie, 
religioznawcze czy geologiczne. To szerokie ujęcie, którego ramy wyznaczają 



zainteresowania i wiedza autora. Przeróżne wątki łączą się tu, tworząc spójny 
obraz, choć różne są od siebie jak kwarc, wapień i bazalt, składające się 
przecież na obraz pustyni.

Ale i niewiedza okazuje się niezwykle ważna dla tej opowieści. Już na 
początku pisarz (i dziennikarz) zaznacza, że będzie ona powracała jak refren. 
I tak jest w istocie. Mistyczność pustyni, jej tajemnica wynika w dużej 
mierze z tego, że jest ona po prostu ciągle nieodkryta. Dopiero w XIX 
wieku Europejczycy podejmowali nowożytne próby przejścia Sahary i jej 
zrozumienia.

Bogusław Chrabota próbuje wpisać się w ciąg nazwisk, w tradycję 
poznawania i zgłębiania tego, co przyciąga w to niegościnne miejsce. Wybiera 
przede wszystkim trzy postaci – Fredericka Hornemanna, który skończył życie 
na Saharze w sposób niewiadomy, Aleksandra Gordona Lainga, zabitego na 
pustyni przez towarzyszących mu w podróży, i Alexandrine Tinne, którą zabili 
na pustyni Tuaregowie.

Choć szczegóły ich śmierci nie są znane, przeczytamy o nich u Chraboty. 
I przeczytamy opisy przekonujące. Wybrał sobie jako bohaterów tych, 
których „czuł”, których droga była mu bliska. To wszystko romantyczne 
żywoty – krótkie, intensywne, oparte na przygodzie i poznawaniu nieznanego 
– pustyni, która była dla Europejczyków białą plamą żółtego – i nie tylko 
żółtego – piasku (hic sunt leones).

Ale choć przyznaje się głównie do tych poprzedników i oni stanowią dla 
niego wielką inspirację – sam podąża innym śladem. A właściwie mnogością 
śladów. Zaraz po zapoznaniu z romantyczną grand tour – przechodzimy 
do pierwszych wieków chrześcijaństwa i pustyni, która niewiele ma 
wspólnego z fascynującą zmiennością awanturniczych żywotów, niewiele 
w niej intensywnego przeżycia przygody, choć również przynosi odkrycia. 
Przechodzimy do pustyni anachoretów...

Chrabota analizuje fenomen: wszelkie cywilizacje rodziły się przy rzekach, 
pustynia była miejscem strasznym, była jedynie terytorium podróży. Podróży, 
ale nie życia. I nagle tysiące ludzi zamieszkuje te niegościnne tereny. Ujęcie 
jest oryginalne – ciekawe, ani razu Chrabota nie odwołuje się na przykład do 
pojęcia demona południa, które tak ściśle wiąże się z duchowością mistyków 
pustyni. Chrabota, przy zauważalnej fascynacji ludźmi, którzy postanowili żyć 
jako pustelnicy, gdzie indziej szuka ich oblicza. Również tego ciemnego, jak 
brak pokory.

Potrzebna mu do tych poszukiwań między innymi animistyczna, 
pogańska, żydowska i islamska historia Maghrebu. Potrzebna m.in. słynna 
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matematyczka Hypatia, którą być może zabili chrześcijańscy mieszkańcy 
Aleksandrii i jej pustynnych okolic, potrzebne mu i inne historie, przez które 
oprowadza ze znawstwem wieloletniego przewodnika. Przewodnika, który 
nie znudził się swoją pracą, ale któremu sprawia ona coraz więcej satysfakcji.

Na kartach książki zetkniemy się jeszcze z Aleksandrem Wielkim, 
Mojżeszem, mało znaną a fascynującą postacią – Kahiną, kobietą, 
przywódczynią Berberów, która w wieszczym szale kazała zniszczyć miasta 
wspaniałej cywilizacji, by uchronić ich mieszkańców od najazdu (ta logika 
– jak łatwo się domyślić – nie sprawdziła się, choć autor przedstawia i taki 
punkt widzenia, który broni szalonej decyzji).

Zetkniemy się z historią... ale taką jej wersją, która jest żywa – żywa, 
bo ciągle obecna, nawet jeśli nie na samej Saharze, to w tym, jak Chrabota 
widzi Saharę. Oprócz Mojżesza, który będzie postacią na podobieństwo 
jednego z arabskich kierowców, spotkamy też pograniczników, którzy 
walczą z przemytem ludzi. I taki pogranicznik potrafi przypomnieć historię 
mojżeszowego wyłowienia z Nilu na bardzo współczesny sposób, adoptując 
jedną z przemycanych dziewczynek, która już umierała z pragnienia – daje jej 
azyl.

U Chraboty kilkadziesiąt wieków różnicy niewiele znaczy. Te wszystkie 
historie i opowieści składają mu się na obraz pustyni i jej mistyki. Mistyki, 
która ma mocno islamskie oblicze. Ale i ten islam potrafi przechować 
największe skarby chrześcijaństwa, gdy niszczyli je sami chrześcijanie. 
Poruszając wyobraźnię, Chrabota malowniczo oddaje współczesność i historię 
najmniejszej diecezji świata (kilkadziesiąt osób pod władzą biskupa), która 
ma w opiece muzeum z najstarszymi, jeszcze przedkanonicznymi ikonami, 
wartymi miliony. A zachowały się tam one, gdyż mur islamu nie dopuścił 
ikonoklastów do cel mnichów.

Mistyka pustyni oddziałuje nie tylko słowem, lecz także obrazem 
i dźwiękiem. Tekst ilustrowany jest bowiem zdjęciami, które tworzą z nim 
jedną całość, a także uzupełniony płytą z muzyką autora, która pozwala wejść 
w klimat książki. █



Największy sekret ludzkości - Jezus Chrystus
Autor Autorski

Andrzej Rozpłochowski, Postawią ci szubienicę... 
NSZZ „Solidarność” MKZ Katowice 1980-1981. 

Wspomnienia, tom I, Stowarzyszenie Pokolenie, 
Katowice 2011.

Duch odwagi, czas 
świadectwa

KRZYSZTOF WOŁODŹKO

Tytuł książki Andrzeja Rozpłochowskiego 
zaczerpnięty został z wypowiedzi Lecha Wałęsy 
pod jego adresem: „Postawią ci szubienicę, a mi 
tron. Ciebie powieszą, a mnie będą wielbili”.



Jeśli szukacie ducha pierwszej „Solidarności”, niepoddanego 
politycznie poprawnym korektom, ducha odwagi, przyzwoitości 
i buntu, z pewnością znajdziecie go na kartach pierwszej części 
pamiętników Andrzeja Rozpłochowskiego Postawią ci szubienicę...

To właściwie szczęście w nieszczęściu, że w ostatnich latach pojawiają 
się publikacje, przybliżające czytelnikom, także tym z pokolenia dzisiejszych 
dwudziesto- i trzydziestolatków, bohaterów tamtej „Solidarności”. 
Ludzi niejednokrotnie zostawionych sobie, zbędnych; ludzi, którzy 
swoimi wyborami ideowymi i wypowiedziami budzili konsternację oraz 
niezrozumienie sporej części elit i społeczeństwa, którzy nie pasowali do 
mozaiki polskich realiów, jaka powstała w wyniku przygotowań do Okrągłego 
Stołu i już po nim. Szczęście zatem, że w ogóle pojawiły się takie prace, 
jak obszerna biografia Anny Walentynowicz pióra Sławomira Cenckiewicza 
czy przeprowadzony przez Remigiusza Okraskę wywiad-rzeka z Joanną 
i Andrzejem Gwiazdami. Nieszczęściem, to wciąż za mało. I być może 
za późno.

Pamiętniki Rozpłochowskiego, lidera śląskiej, pierwszej „Solidarności”, 
zafascynowały mnie. Nade wszystko pietyzmem, z jakim autor wydobywa 
z pamięci najdrobniejsze szczegóły przeszłości, co sprawia, że opis realiów 
rodzimej codzienności tamtych lat żywo staje czytelnikowi przed oczyma; 
robotniczym etosem życia, w którym jest szacunek i do ciężkiej, fizycznej 
pracy, i do spraw intelektu oraz ducha („Kiedy jedni zbierali się np. na 
wódeczkę w domu lub w lokalu – ja częściej latałem po antykwariatach, 
szukając czegoś ciekawego do mojej biblioteki”); uczciwością wobec siebie, 
swoich bliskich, która pozwala przyznać się także do własnych błędów; 
szacunkiem do wielu kolegów i koleżanek z tamtych lat, który umożliwia 
dostrzeżenie nie tylko własnych zasług i swojego punktu widzenia.



We wstępie do publikacji Sławomir Cenckiewicz stwierdza: „Rozpłochowski 
bez skrupułów opisuje swoje członkostwo w Związku Młodzieży 
Socjalistycznej, służbę ojca w gdańskiej bezpiece, problemy rodzinne, 
osaczanie przez agentów KGB we Włoszech oraz bolesne w skutkach 
prowokacje SB”. Jednak wydarzeniem, które bezpośrednio przyczyniło się 
do zaangażowania Rozpłochowskiego w „Solidarność”, był strajk w Hucie 
„Katowice” pod koniec sierpnia 1980 roku. Autor Postawią ci szubienicę... został 
wybrany przez załogę – nie bez wewnętrznych starć między ugodowcami 
a „radykałami” – przewodniczącym komitetu strajkowego: „Wszystko to było 
naszą pierwszą w życiu zbiorową improwizacją. Powołaliśmy więc strajkową 
służbę porządkową. Organizowaliśmy przepustki strajkowe, zaopatrzenie 
w żywność, a także porządkowaliśmy napływające postulaty”. 

Gdy przyjrzeć się życiu i działalności ludzi zaangażowanych 
w pierwszą „Solidarność”, widać, jak ogromnego, ryzykownego, niezwykle 
czasochłonnego i wymagającego tytanicznego nakładu sił dzieła się podjęli. 
Świetnie ukazują to pamiętniki Rozpłochowskiego: widzimy człowieka, 
którego strajkowa, opozycyjna konieczność zmusza do działań na kilku 
płaszczyznach równocześnie: życie codzienne „szarego człowieka” w PRL nie 
należało do najłatwiejszych, a tu pojawiała się cała gama nowych wyzwań. 
„Solidarnościowa” działalność oznaczała dla znacznej rzeszy Polaków, 
niegodzących się z reżimem, wejście w zupełnie nieznaną dotąd sytuację. 
„Zwykli ludzie” stawali się – chcąc nie chcąc – częścią rzeczywistości 
politycznej PRL, a niejednokrotnie ofiarami mniej lub bardziej zakulisowych 
działań w rodzaju manipulacji, nacisków, fizycznej i psychicznej brutalności 
odpowiednich służb, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Właściwie można 
powiedzieć, że „Solidarność” była rękawicą rzuconą dobrze znającym swoje 
rzemiosło profesjonalistom przez naturszczyków. Rozpoznanie, kto swój, a kto 
wróg, kto zachował niezależność, a kto został złamany, zdemoralizowany, 
kupiony przez SB, było w tej sytuacji o wiele trudniejsze, niż to może 
wydawać się post factum. 

Kwestia powstania i końca pierwszej „Solidarności”, (bez)skuteczności 
buntu to także problem dostępu do informacji: fałsze, półprawdy, sterowane 
przecieki, kręgi decyzyjne, doradcze, dostęp do mediów na Zachodzie, grupy 
wpływów, przenikanie środowisk opozycyjnych i elity władzy, wszystkie 
te czynniki decydowały o takich a nie innych działaniach i postawach 
ludzi zaangażowanych w „Solidarność”. I trzeba oddać Andrzejowi 
Rozpłochowskiemu, że skrupulatnie ukazuje wiele meandrów, pułapek 
i niejasności ówczesnej sytuacji, gdy brak wiedzy, np. o strajku w Jastrzębiu 
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na początku września 1980 roku, determinował decyzje podejmowane 
w Hucie „Katowice”.

Czytelnik z pewnością spostrzeże, że książka Postawią ci szubienicę... 
to polemika z wieloma liderami „Solidarności” i głos sprzeciwu wobec 
III Rzeczpospolitej. Tytuł został zaczerpnięty z wypowiedzi Lecha Wałęsy 
pod adresem Rozpłochowskiego: „Postawią ci szubienicę, a mi tron. Ciebie 
powieszą, a mnie będą wielbili”. Cóż, nie od dziś wiadomo, że niegdysiejszy 
stoczniowy elektryk widzi się w roli jedynego namaszczonego przez Boga 
i Historię zarówno kronikarza, egzegety, jak i herosa „Solidarności”. Na 
szczęście, także dzięki tym pamiętnikom, nie jesteśmy skazani na niczyją 
megalomanię, ani jedynie słuszną narrację historyczną. Z drugiej zaś strony 
jednym ze zdecydowanie negatywnych bohaterów owych wspomnień jest 
Kazimierz Świtoń, z którym Rozpłochowski wszedł w czasach „Solidarności” 
w bardzo ostry konflikt.

I jeszcze jedna, istotna z mojej perspektywy uwaga – dla wielu ludzi 
lewicy ta publikacja może być trudna do przełknięcia: Rozpłochowski jasno 
przedstawia się nie tyle jako zdeklarowany antykomunista, ile w ogóle 
antysocjalista. Jego wybory i opinie w tej materii są zdecydowanie inne niż 
np. Joanny i Andrzeja Gwiazdów, którzy nadal uważają się za ludzi lewicy. 
Z cudzymi poglądami można zgadzać się lub nie, przyjmować jako swoje 
lub z nimi polemizować. W tym przypadku najważniejsze jest, że jeden 
z bohaterów pierwszej „Solidarności”, której zawdzięczamy wspaniałą 
kartę naszych nowożytnych dziejów, opowiada nam ważną, nietuzinkową 
i pieczołowicie udokumentowaną historię z tamtych czasów. Bez lukru 
i patosu, nieraz z goryczą, ale zawsze – nieobojętnie. A takie świadectwo jest 
zawsze bezcenne. █



Największy sekret ludzkości - Jezus Chrystus
Autor Autorski

Bogusław Jasiński, Nie napisany 
wiersz i Po drugiej stronie wiersza, 

Ethos, Warszawa 2010

Twarzą w twarz 
z istnieniem

ADRIAN SINKOWSKI

Credo poezji Jasińskiego mieści się w słowach: 
„Jakież ten poeta / listy pisał miłosne. / 
Nieskładne, niegramatyczne, / pełne poezji”. 



Poetą jest ten, kto słowa, te zwykłe, obrabia w taki sposób, że 
potrafi wydobyć z nich ukryte znaczenie, blask, esencję. Poetą jest 
i ten, kto ten blask zostawia niewypowiedzianym, schowanym po drugiej 
stronie wiersza. Czasem konstrukcja tekstu, nawet bogatego w znaczenia, 
jest na tyle zamknięta, albo odwrotnie, nazbyt banalna, że sam czytelnik bez 
pomocy nie może się przez nią przebić lub – w innym wypadku – wszystko, 
bez wysiłku, dostaje jak „kawa na ławę”. Każdy z tych przykładów ilustruje 
dość ogólnie, jak oddzielić poezję od poetyckich trocin. 

Mogło się wydawać, że o tę drugą z pułapek, w które wpadają debiutanci, 
nie należy się bać w przypadku dwóch książek, wydanych jedna po drugiej, 
napisanych przez Bogusława Jasińskiego. Poeta jest filozofem, absolwentem 
trzech kierunków, autorem wielu książek z zakresu estetyki, lecz wciela się 
także w rolę performera, reżysera teatralnego, maratończyka. Mimo tylu pasji, 
żyje w górach, jak twierdzi, na uboczu. I taka w pierwszym zetknięciu wydaje 
się cała jego twórczość, nie wyłączając poezji – osobna, polegająca przede 
wszystkim na sobie, w zetknięciu z odbiorcą gotowa, że, niezrozumiana, 
zostanie być może odrzucona. Tym bowiem, jak mówi, co stanowi o sile 
jego twórczych gestów, jest poziom „za”. To „za” łączy wymiar dokumentu 
z wymiarem ducha, jest bezprzedmiotowe, a jego efekt może trwać nawet 
wbrew nam. Nawet w sytuacji, gdy z obecności „za” nie zdajemy sobie 
sprawy. W końcu „za” jest za, a nie wewnątrz. 

Warto postawić pytanie, czy fakt, że obcujemy z poezją filozofa, ma 
jakieś znaczenie? Debiut Jasińskiego (ur. 1953) wydaje się debiutem późnym, 
a naukowy dorobek autora przykrywa go cieniem. Jasiński chce, aby poezja 
stawała twarzą w twarz z istnieniem, z tym, co konkretne, z rzeczą w takiej 
postaci, jak na nią patrzymy. Naturalnie, z samego faktu, że poeta jest 
filozofem, nic nie wynika. Tyle że Jasiński wciąga poezję w wymiar konceptu, 



filozofii, wręcz filozofii życia, ale paradoksalnie czyni to nie w wierszu, 
lecz poza nim, w wypowiedziach, w trakcie wystaw czy za pośrednictwem 
instalacji. Czyni to „za” wierszem, nie wewnątrz. 

Nie napisany wiersz i Po drugiej stronie wiersza to książki, które ukazały się 
niemal w tym samym momencie, podobnie opracowane. Obie mocno do siebie 
przylegają i wzajemnie się uzupełniają, dlatego rozstrzyganie, którą z książek 
uznać za debiut, to rzecz wtórna. Inna sprawa, że to, w jaki sposób wydawca 
oddał je nam do ręki – niektóre teksty są przekreślone, zapisane białym 
fontem na szarym tle, a numeracja stron jest nieregularna – rodzi podejrzenie, 
że opracowanie i design tomików stanowi osobną filozofię, koncept, o którym 
mogę tutaj tylko wspomnieć. 

Esencją tych książek jest natura. Jasiński jest poetą żywiołów, chętnie 
korzysta z opisu przyrody, w którym co chwila pojawiają się niebo, tlen, 
potok zamieniający się w rzekę, deszcz, źdźbła trawy, wiatr, krajobraz gór, 
drzewa, mgła, innym razem morze. Zabieg ten ma na celu odwoływać do 
świata takiego, jaki jest, budzić w czytelniku pragnienie, aby znaczenia, jakie 
z biegiem historii człowiek nadał przedmiotom, zneutralizować do minimum. 
Po to, aby „Myśl zaczęła myśleć o sobie”. Obrazy wpisane w naturę powodują, 
że zdanie „Świat jest tautologią / i nie ma od tego odwołania” nabiera 
dodatkowej siły i można je zbudować inaczej: natura uwalnia pierwotną 
formę z samego faktu, że jest naturą. Literatura z kolei, obrastająca w formę, 
jest zaprzeczeniem natury – odwraca się od poezji, która tak jak natura 
jest tautologią. 

Poeta mówi: czemukolwiek dasz nazwę, będziesz kłamcą. Dlatego dom 
w poezji Jasińskiego to „Miejsce, gdzie dom / znaczy jeszcze dom”. A kim 
jest Bóg? „Jest przecinkiem w moim wierszu”, twierdzi Jasiński, jest więc 
znakiem, który dzieli na pół to, co stanowiło jedność. Z drugiej strony różne 
elementy łączy w jeden, większy i pełniejszy. Ten paradoks, jak wiele innych, 
o których pisze poeta, jest tajemnicą, której nie da się rozwiązać, można ją 
tylko przeżyć. Jest to taka sama zagadka, jak fakt, że poezja stale wymyka 
się znaczeniom: „prawdziwą poezję / zacznę tworzyć wówczas, / kiedy 
przestanę pisać”. 

Credo poezji Jasińskiego mieści się w słowach: „Jakież ten poeta / listy 
pisał miłosne. / Nieskładne, niegramatyczne, / pełne poezji”. Dochodzimy 
w tym miejscu do pytania, czym jest, a raczej czym nie jest poezja? Autor 
myśli o poezji jak o stanie ducha. Jest nią doświadczenie, niekoniecznie 
wyrażone w formie wiersza, w którym – lub dzięki któremu – topnieje 
granica między ciałem a duchem, między tym, co konkretne, a tym, co dzieje 
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się w środku człowieka. I tak oczywiście być powinno. Rzecz, mówiąc ogólnie, 
staje się poezją nie tam, gdzie jest ładnie ubrana, lecz tam, gdzie odkrywa 
(pierwotny) sens. I oto rzecz fundamentalna: Jasiński stara się go odkryć, 
ale czyni to w niefrasobliwy sposób, odrzucając konkret, a sens nazywa po 
imieniu. Wiersze, które czyta się w obu tomach, to droga od ogółu, nie zawsze 
udana, do sensu. Nie bez powodu Czesław Miłosz ostrzegał, że „Prawdziwy 
wróg człowieka jest uogólnienie”. 

Problem, z którym mierzy się dzisiaj poezja, to problem nie formy, 
lecz treści. Daje się to podsumować w krótkim zdaniu: poeci, debiutujący 
w ostatniej dekadzie, lepiej radzą sobie z układem wiersza, piszą sprawnie, 
na równym poziomie – jednakowym, ale zadowalającym. Bywa jednak, że 
ich wiersze, choć schludne, są mętne, z trudem daje się z nich wydobyć treść. 
Tutaj sytuacja jest odwrotna – Jasiński idąc pod prąd współczesnym, nie szuka 
na siłę oryginalnego głosu. W tym, co pisze, wydaje się naturalny, wyjątkowo 
„swojski”, odwołuje się bowiem w literaturze do kodów, które są powszechnie 
znane lub na tyle czytelne, że dają się bez trudu odszyfrować. 

Problem w tym, że doszukując się poetyckiego meritum, tego zatem, co 
stanowi o treści wiersza, Jasiński zaniedbuje formę. Dzieje się tak, ponieważ 
„wielkie” słowa, których używa, takie jak Bóg, poezja, słońce, pozostają figurą 
Boga, poezji, słońca i donikąd nie prowadzą. Są niczym więcej jak pustym 
symbolem, brak w nich głębi, ukrytych znaczeń, tego – parafrazując tytuł 
tomu – co po drugiej stronie. Trzeba powiedzieć wprost, że cel, jaki postawił 
Jasiński swoim wierszom, cel ożywienia materii „za”, nie został osiągnięty. 
Jasiński stwierdza: „nie ma wiersza, ale jest poezja”. Po lekturze książek 
zdanie to wydaje się nieprawdziwe: są wiersze, lecz poezji nie ma. █ 



Największy sekret ludzkości - Jezus Chrystus
Autor Autorski

Córka lesniczego
Jest mi smutno, że muszę umierać.
Powiedzcie mojej babci, że
zachowałam się jak trzeba.
Sześć dni przed osiemnastymi

urodzinami „Inka” weszła do sali
egzekucyjnej. Więźniowie odmawiali
Anioł Pański, obok ubecka zgraja,
a prokurator odczytał wyrok.

Oskarżenie było absurdalne.
Obywatel Prezydent nie skorzystał
z prawa łaski. Zresztą nie chciała
podpisać się pod tym pismem.

Zanim padły strzały z dziesięciu pepesz,
krzyknęła: Niech żyje Polska!
Potem podniosła się raz jeszcze:
Niech żyje major „Łupaszko”!

Dowódca plutonu dobił ją strzałem
z pistoletu w głowę. Miejsce jej pochówku
zostało na zawsze utajnione, natomiast
wolna Polska uniewinniła prokuratora.

[Z cyklu: Żołnierze wyklęci]



Kopac, bic, meczyc
Nie zaprzeczam, biłem aresztowanych,
bo taki był wtedy system pracy.
Na terenie bagien odnaleziono zwłoki
zatrzymanego. Zmarły miał ręce związane

drutem kolczastym i połamane żebra.
Plecy, boki i nogi wcale nam się nie goiły,
bo co dzień było śledztwo i odnawianie ran
zadanych kablami i kijami. Do tego żarły

nas wszy. Siedzieliśmy na gołym betonie
w smrodzie od DDT i od kibli. Byłam bita
w nieludzki sposób przez trzech oficerów
przez całą noc. Na pocięte ciało kładli

namoczoną szmatę i bili nadal. Ciało ociekało
krwią, było jak galareta i samo odpadało.
Byłam w trzecim miesiącu ciąży. Moją
najstarszą siostrę kapitan zbił tak, że jej

pękła szczęka. To był kat, lubił kopać, bić,
męczyć. Mnie trzymał w piwnicy na gołym
betonie, prawie gołego, nawet płaszcz kazał
mi zabrać. Karcer, woda po kostki, a ja tam

„nocowałem” goły jak matka urodziła, przez
dziesięć nocy. No i wzięli mnie w obroty
wszyscy naraz. Dwa zęby mi wtedy wybili
i pokancerowali nieźle całego – twarz miałem



jak befsztyk, jak jadłem, to mi policzki pękały.
Czego nie zabrali, to niszczyli. Zabrali jedyną
krowę, zboże, pościel, koce, a przędzę wełnianą
podarli, poszarpali na drobne kawałeczki

i podeptali. Zniszczyli cały dom – zerwali
podłogi, rozbili piece, dach podziurawili
i pozrywali, pocięli piłą krokwie i wybili
wszystkie szyby, a okna porąbali.

W wyniku śledztwa oczyszczono
funkcjonariuszy UB ze wszystkich
zarzutów, a jako winnych wskazano
partyzantów ze Zrzeszenia WiN. █

MAREK CZUKU










