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Profesora, Etyka, Filozofa – żywot 
Świętej Magdaleny Środy
W okresie zacnych i dobrych czasów, kiedy władza pod rękę z Partią 
wydawałoby się skutecznie zwalczała chrześcijański zabobon, narodziła 
się kobieta o wyjątkowej mądrości. Wiktor Świetlik

Antysmoleńskie wyznanie wiary
Nie wolno nam, wyzwolonym obywatelom Europy zjednoczonej, biernie 
i spolegliwie zerkać jedynie kątem oka na ten taniec na grobach, na tego 
oberka diabolicznego i nacjonalistycznego. [Tekst inspirowany] Janusz 
Roszkiewicz, Sebastian Makaruk

Jerzy Kędziora – krwawy ubek
Kilka lat temu proces ubeka Jerzego Kędziory został zawieszony ze względu 
na śmierć wszystkich jego ofiar (sic!). Ale zaprotestował Wacław Sikorski: ja 
przecież jeszcze żyję. Kędziora w śledztwie tak znęcał się nad Sikorskim, że 
do dziś nie słyszy na jedno ucho i ma rozbitą przegrodę nosa.  
Tadeusz M. Płużański

Gej-pedofil. Stereotyp?
Wśród anonsów natychmiast natrafiłem na profil 14-latka. Nikomu 
nie przeszkadzała jego obecność, wysyłanie „ogłoszeń towarzyskich” 
i śmiałe deklaracje: „Szukam miłego, najlepiej wysportowanego 
chłopaka, który umie zadbać o siebie”.  Aleksander Majewski

Batgej i Superhomoś, czyli tęczowi 
superbohaterowie
Profesor Fredrick Werham w wydanej w 1954 roku książce Seduction of 
the Innocent napisał, że komiksy są groźne dla młodzieży. Przekonywał on 
wówczas, że Batman i Robin symbolizują parę homoseksualną. Łukasz 
Adamski
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Pluralizm w Rosji? Putin nie był do 
tego szkolony
Putin nie rozumie sensu istnienia pluralizmu. Dla niego, mentalnie, 
jest to zjawisko całkowicie obce, dlatego będzie tolerował taki stan 
rzeczy o tyle, o ile będzie do tego zmuszony. Z prof. Włodzimierzem 
Marciniakiem rozmawia Petar Petrović

Nie bądźmy niewolnikami środków 
banalizujących treść
Stwórca może wykorzystać każdą stworzoną rzecz, aby dotrzeć 
do człowieka. Niemniej jednak polecałbym takie wykorzystywanie 
Internetu do katolickiej formacji, w którym cały czas jest jasne, gdzie 
jest moje prawdziwe i jedyne „ja”.  Z o. Dariuszem Kowalczykiem SJ 
rozmawia Tomasz Rowiński

Hipertekst nie jest Słowem, 
a wirtual spotkaniem
Rzeczywistość wirtualna nie będzie rodziła wiary. Ta ostatnia – jak 
przypominał św. Paweł – rodzi się ze słuchania, a słuchamy Słowa 
Żywego, a nie hipertekstu. Z bratem Marcinem Radomskim OFMCap 
rozmawia Seweryn Kryński

Porządkowanie chaosu, czyli 
wirtualne Genesis
Styl czytania wpływa na nasze myślenie. Zastąpienie ciągłości lektury 
przypadkowymi elementami, dla uzasadnienia kolejności których 
jedynym argumentem pozostaje wola – sprawia, że postrzegany przez 
nas świat także staje się nieciągły. Tomasz P. Terlikowski
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Dodaj Jezusa do znajomych
Portal stworzony przez Zuckerberga stał się dla niektórych całym 
światem. Zamiast Boskiego Oka Opatrzności, które czuwa nad każdym 
człowiekiem, jest facebookowy Wielki Brat, który śledzi każdy ruch 
w sieci. Zamiast „Amen” magiczne „Lubię to”. Marta Brzezińska

Gdzie nasze ciała porzucone
Jeszcze za życia naszego, lub najdalej naszych dzieci, oczekiwać mamy 
nastania nowego, lepszego cyberświata, do którego wstąpimy pod 
warunkiem całkowitego wyzbycia się przestarzałej, niepotrzebnej 
biologicznej formy – ciała. O cybermillenarystach pisze Piotr Gociek

McLuhan – Sokrates ery Internetu
Umarł tak jak żył. Wieczorem w jego domu kapłan odprawił Mszę 
Świętą, podczas której mężczyzna przyjął Komunię Świętą, później wypił 
kieliszek szampana, zapalił cygaro i poszedł spać. Ze snu już się nie 
obudził. Szymon Chabadnicki

Jak William Gibson potknął się 
o Absolut
W oceanie fatalnie wydanych i koszmarnie zilustrowanych książek, 
jakimi wypełnione były polskie księgarnie przez pierwsze lata po 1989 
roku, Neuromancer Williama Gibsona nie wyróżniał się niczym, prócz 
dodatkowego kartonowego skrzydełka na okładce. Piotr Gociek

„Nieziemscy zbawiciele”
Według Vorilhona osiągnięcie trwałej szczęśliwości przez ludzkość 
uwarunkowane jest m.in. zniesieniem własności prywatnej, służby 
wojskowej, wprowadzeniem wspólnej mowy dla wszystkich 
mieszkańców Ziemi, unii monetarnej. Przemysław Mazur 
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Kłamstwo operacji zmiany płci
Kobiety i mężczyzn poddanych operacji zmiany płci poważnie się 
okalecza. Skonstruowane w ramach zabiegów „narządy” płciowe 
z wyglądu przypominają wprawdzie narządy drugiej płci, ale 
w rzeczywistości są tylko nędznymi ich atrapami, z których nie można 
normalnie korzystać. Mowa nie tylko seksie, ale nawet o oddawaniu 
moczu.  Tomasz P. Terlikowski

Być w prawdzie istnienia, czyli 
filozoficzna interpretacja Modlitwy 
Pańskiej
Chodzi o to, aby być „czystego serca”, czyli nieuprzedzonym i jasnym. 
Oddziel grzech od grzesznika – potęp grzech, ale okaż miłosierdzie 
grzesznikowi. On istnieje – i to nas chociażby łączy. Bogusław Jasiński

Augusto Pinochet: po prostu 
antykomunista
Komunizm nie wybacza temu, kto mu się skutecznie przeciwstawił. I za 
to niszczy pamięć o Pinochecie. Współczesna lewica nie chce rozmawiać 
o blaskach i cieniach jego dyktatury. Chce piętnować tylko jej cienie. 
W ten sposób z przyczyn czysto ideologicznych fałszuje historię. Z prof. 
Gonzalem Lariosem Mengottim rozmawia Tomasz P. Terlikowski

Witajcie w nowożytności albo 
religijność Machiavellego
Machiavelli, jego twórczość, spuścizna i oddziaływanie, a nawet 
biografia, dla kogoś kto zajmuje się dziejami myśli politycznej, są 
tematami „potwornymi”. Nawet nie z powodu otaczającej włoskiego 
pisarza i polityka złej sławy, ale ze względu na jego przedziwne 
oddziaływanie, na – powiedzielibyśmy – charyzmę, która wręcz 
zwiększa się, miast maleć, w czasach nam najbliższych. Tomasz Rowiński
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Przewróć stronę! Dalej jest o Szymborskiej i bajkach dia dzieci!



Mechanizmy promocji Wisławy 
Szymborskiej
Co spowodowało, iż starannie wychowana córka „starego szlachciury” 
Wincentego Szymborskiego, działacza endecji, rządcy dóbr kórnickich 
hr. Władysława Zamoyskiego (wielkiego patrioty i społecznika), pobożna 
pensjonarka Sióstr Urszulanek, nagle opuszcza własną kamienicę, starą 
matkę, jedyną siostrę Nawojkę, i z ubogim komunistą zamieszkuje na 
zimnym poddaszu państwowego przytuliska dla literatów? Remigiusz 
Włast-Matuszak

Kocham, nie czytam bzdur!
Jako rodzice nie możemy sobie pozwolić na to, aby bezrefleksyjnie 
podchodzić do literatury dla dzieci. Jest pewnym, że będą nam wmawiali, 
iż potrzebujemy jeszcze książek o marihuanie, o tym, że życie wcale nie 
zaczyna się w momencie poczęcia, a znacznie później, i koniec końców, 
że seks dorosłych z dziećmi służy przede wszystkim tym drugim. To tylko 
kwestia czasu. Monika Moryń

Żercy
Teraz już jej panuje Jezukryst. Już nie ma w lasach mroku, ciemności 
i demonów. Teraz i tam jest Kreuz i Pan Bóg. Wypędzili diabły i demony 
z domostw swych i z duszy swojej, i teraz mają inną duszę, bo są kim 
innym i będą. [Opowiadanie] Arkady Saulski

Jo Nesbø, czyli nihilizm zrealizowany
Jo Nesbø się czyta. Jego kryminały wciągają, nie pozwalają się od siebie 
oderwać, prowokują do poszukiwania odpowiedzi na kryminalne zagadki 
razem z bohaterami. A ci ostatni budzą sympatię. Są tacy zagubieni, 
szczerze pragnący bliskości, ciepła, seksu, że aż można uznać, że naprawdę 
szukają miłości. Samuel Bracławski

Pasja życia
Nawet do beletrystycznego wręcz opisu, który otwiera książkę, opisu 
uliczek, nawoływań przechodniów, szczekania psów, piania kogutów 
i rozbłysku słonecznego światła autor dodaje przypisy – o Katarzynie ze 
Sieny. Niepokornej świętej Dona Brophy pisze Michał Buczkowski
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Zbyt różowo o duchowej walce
Przypomina mi się sytuacja z jednej z nowych wspólnot w Polsce, 
sprzed kilku lat. Odwiedziliśmy z żoną jej dom, by porozmawiać o życiu 
członków. Zapytaliśmy, jaka jest Wasza duchowość? No, prowadzimy 
takie dzieło i jeszcze takie, jeszcze takie... Na temat książki D. Szczerby, 
Nowe wspólnoty w Polsce. Przewodnik subiektywny pisze Tomasz Rowiński

Pismo Święte w opałach
Sobór nauczał, że „badacz katolicki musi opanować techniczne 
szczegóły Pisma Świętego, a także zweryfikować wyniki tych badań 
wobec świadectwa całości Pisma Świętego, nauki Ojców, soborów, 
liturgii (wschodniej i zachodniej) i życia świętych”. Sean Kopczynski

Ewolucja, logika i dowody
Mass media często prezentują twierdzenie, że ewolucja została 
naukowo dowiedziona ponad wszelkie rozumne wątpliwości. Także 
setki książek wysuwają to samo roszczenie. Jednocześnie kreacjoniści 
utrzymują, że nie ma ani kawałka prawdziwie naukowego dowodu na 
to, że ewolucja zaistniała lub może zaistnieć. Sprawa jest tym bardziej 
złożona, że sami ewolucjoniści – podobnie jak i kreacjoniści – nieraz 
nie zgadzają się między sobą. Joseph Gehringer
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ŁUKASZ ADAMSKI (1982) dziennikarz, publicysta, recenzent filmowy. 
Redaktor portalu wPolityce.pl i kwartalnika „Fronda”. Publikował m.in. 
w: „Ozonie”, „Polsce The Times”, „Opcji na prawo”, „Gazecie Polskiej”, 
„Gościu Niedzielnym”. Współpracownik portali Fronda.pl i portalfilmowy.pl. 
W Polskim Radiu Olsztyn prowadził autorską audycję Kontrowersyjny salon. 
Współpracuje z „Uważam Rze”. Autor książki Wojna światów w popkulturze.

SAMUEL BRACŁAWSKI (1976) dziennikarz, mieszka w Zielonce.

MARTA BRZEZIŃSKA (1988) redaktor portalu Fronda.pl, absolwentka Instytu 
Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW. Współpracowała z serwisem 
duchowy.pl, „Gazetą Święcką”, organizowała ogólnopolskie spotkanie 
Golgota Młodych. Interesuje się wykorzystaniem nowoczesnych środków 
masowego przekazu w komunikacji społecznej Kościoła. Prowadzi audycję 
Bliżej Nieba w Radiu WNET. Mieszka w Warszawie.

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.

SZYMON CHABADNICKI (1980) politolog, katecheta, w chwilach wolnych 
przewodnik po Warszawie.

PIOTR GOCIEK (1969) dziennikarz radiowy i prasowy. Współpracował m.in. 
z RMF FM, Radiem Plus, był szefem działu krajowego „Rzeczpospolitej”. 
Obecnie dyrektor programowy Radia Wnet i redaktor kwartalnika „Fronda”, 
stały współpracownik tygodnika „Uważam Rze”. Mieszka w Warszawie.

BOGUSŁAW JASIŃSKI (1953) filozof, artysta, autor kilkunastu książek 
z zakresu filozofii i estetyki, m.in.:  Twórczość a sztuka. Wprowadzenie do 
estetyki procesów twórczych, Myślenie Heidegggerem, Tezy o ethosofii, Zagubiony 
ethos, Dwie fenomenologie: Husserl i Heidegger, Droga myśli, Estetyka po estetyce. 
Prolegomena do ontologii procesu twórczego. Mieszka w górach.

ALEKSANDER MAJEWSKI (1989) reporter, publicysta. Redaktor portalu 
Fronda.pl, członek Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Publikował 
(lub nadal publikuje) w „Gazecie Polskiej”, „Najwyższym Czasie!”, „Opcji na 
Prawo”, „Naszej Polsce”, Salonie24.pl. Pochodzi z Północnego Mazowsza, 
mieszka w Warszawie.
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DOBRA KSIĄŻKA

Świadectwo Teresy Tomeo, kobiety  wyzwolonej przez Chrystusa, nieposłusznej kłam-
stwom kultury. Świecka dziennikarka i feministka opowiada o swoim powrocie do Boga.

Żyć w prawdzie to także mówić prawdę i nazywać rzeczy po imieniu. To znaczy demaskować 
kłamstwa, którymi pewni ludzie posługują się, by kierować życiem innych (…). Świat pilnie po-
trzebuje nowego przebudzenia Kościoła w naszych czynach i w dawanym publicznie i prywatnie 
świadectwie. 

Teresa Tomeo

Autorka daje rady jak żyć, by być szczęśliwą. Co tak naprawdę w życiu jest najważniejsze.

Pamiętaj: Bóg nie stwarza tandety. Przestań porównywać wygląd swojego ciała ze zdjęciami 
w kolorowych pismach. Nikt nie wygląda tak, jak modelki z okładek – nawet one same. Ich braki 
poprawiają fotograficzne tricki, odpowiednie oświetlenie, obróbka komputerowa, profesjonalny 
makijaż, a nierzadko także chirurgia plastyczna. Nie szukaj też w mediach podpowiedzi, jak 
osiągnąć osobisty i zawodowy sukces, ani jak być dobrą matką.

Teresa Tomeo
 
Książka zawiera ciekawe historie nie tylko z życia autorki ale także z życia przyjaciół. Świet-
nie nadaje się na prezent.

Fronda 2012
Premiera: wrzesień

Teresa Tomeo 

Twój nowy styl 
ZAPOWIEDŹ

www.xlm.pl *** info@xlm.pl 
(22) 836 54 45 
ZAMÓW JUŻ DZIŚ!



PRZEMYSŁAW MAZUR (1979) absolwent Instytutu Historycznego 
Uniwersytetu Warszawskiego. Publikował m.in. na łamach „Przeglądu 
Humanistycznego” oraz „Focus Historia”. Mieszka w Lublinie.

MONIKA MORYŃ (1978) żona Łukasza, mama czworga dzieci, polonistka. 
Tworzy blog „Czytanki-przytulanki”, redaguje portal Promama.pl. 
Publikowała teksty krytyczne m.in. w „Toposie”, „Opcjach”, „Śląsku”, 
„W drodze”.

PETAR PETROVIĆ (1983) absolwent serbistyki i Studiów Europy Wschodniej 
na Uniwersytecie Warszawskim. Dziennikarz portalu polskieradio.pl, 
publikował m.in w: „Gazecie Polskiej”, „Opcji na Prawo”, „Tygodniku 
Solidarność”, „Wiara.pl” i „Naszym Głosie”. Mieszka w Warszawie.

TADEUSZ M. PŁUŻAŃSKI (1969) historyk, publicysta, szef działu Opinie 
„Super Expressu”, autor książki Bestie o nierozliczonych zbrodniach 
komunistów w Polsce.

TOMASZ ROWIŃSKI (1981) historyk idei, redaktor pisma „Christianitas”, 
sekretarz redakcji kwartalnika „Fronda”, związany z katolicką Wspólnotą 
Błogosławieństw, współpracownik Wydawnictwa M, tygodnika „Idziemy”, 
portalu fronda.pl, w latach 2005-2008 współpracownik i redaktor 
kwartalnika „Res Publica Nowa”; w latach 2006-2010 pracownik Centrum 
Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Ostatnio opublikował dwie książki 
z wywiadami Zawód: egzorcysta. Rozmowy z polskimi egzorcystami (2011) oraz 
Aniołowie i kosmici. Kościół wobec cywilizacji pozaziemskich (2011). Mieszka 
w Pruszkowie.

ARKADY SAULSKI (1987) człowiek urodzony w kraju bez ryngrafów i szabel, 
za to pełnym rozmaitych, szemranych „autorytetów moralnych”. Pierwsze 
opowiadanie wydrukowała mu „Nowa Fantastyka” w październiku 2010 
roku – Dzieci Syberyjskie traktowały o zbrodni i zapomnieniu. Stara się, by 
jego literatura poruszała problemy rzeczywiste jedynie przy wykorzystaniu 
elementów fantastycznych, a nie na odwrót. Husarze Śmierci są dlań 
najbardziej osobistym tekstem – to opowieść o męczeństwie i poświęceniu, 
które towarzyszą nam od zawsze, będąc ciężarem i zbroją zarazem. Od pól 
wschodnich kresów, po las Katynia. 
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Mocny skład!



Tak wygląda Franciszkanin:

AKCJA na rzecz PRZYWRACANIA

STROJÓW ZAKONNYCH NA ULICE



TOMASZ P. TERLIKOWSKI (1974) filozof, dziennikarz prasowy, radiowy 
i telewizyjny, publicysta, wykładowca akademicki, tłumacz. Redaktor 
naczelny portalu Fronda.pl i kwartalnika „Fronda”. Autor kilkunastu książek 
naukowych i publicystycznych, m.in. Chodzi mi tylko o prawdę (wywiad-rzeka 
z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim), Benedykt XVI. Walka o duszę świata, 
Raport o stanie wiary w Polsce (współautor). Mieszka w Warszawie.

REMIGIUSZ WŁAST-MATUSZAK (1948), poeta, publicysta. Liceum T. Czackiego 
kończył już w Warszawie. Studia na Wydziale Filozofii, zmienionym w 1968 
roku na Wydział Nauk Społecznych. Od 1976 roku niezależny publicysta: 
„Ekran”, „Za i Przeciw”, „Res Publica”, „Fronda” (do rozłamu), „Akant”. 
Portale: prawica.net, yeppy.pl (upadł). Między 1989-1992 był prywatnym 
wydawcą, m.in. dwa tomy głośnej antologii „Po Wojaczku”. Poetycko 
debiutował w „Odrze” w 1982 roku, w 1997 roku opublikował tom wierszy 
„Dokumenty bez następstw prawnych”, w 2003 – „Przywilej”, w 2009 – 
„Znaki”. Miłośnik ogrodnictwa i prasoznawstwa.
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Żywoty Świeckich Świętych

PROFESORA, ETYKA, FILOZOFA – 
żywot Świętej Magdaleny Środy

Wiktor Świetlik



W okresie zacnych i dobrych czasów, kiedy 
władza pod rękę z Partią wydawałoby się 
skutecznie zwalczała chrześcijański zabo-
bon narodziła się kobieta o  wyjątkowej 
mądrości – przyszła Etyk, Filozof, Femi-
nistka. Już sam rok jej narodzin, niepański 1957, 
zwiastował nadchodzące burze, ale i  wyzwania 
stojące przed Świętą Profesorą i Etyką. Przywódca 
hord zdziczałych katolików znalazł się na wolno-
ści i zagroził świeckości państwa przygotowania-
mi do obchodów rocznicy tak zwanego przez fa-
natyków „Chrztu Polski”, czyli tysiącletniej rocz-
nicy okupacji. Zabobon, fanatyzm i opresja pod-
niosły hardo łeb przeciwko broniącemu się świec-
kiemu państwu. 

Długo by opowiadać, jak wzbierały w Profesorze 
i promieniowały na zewnątrz akceptacja 
i miłość, także wobec tych, którzy podążają 
innymi ścieżkami niż ona. To nie w niej, jak 
podkreśla, narastał antyklerykalizm, to w kraju 
narastał klerykalizm. Czy to na grzędzie, czy na 
urzędzie święta Magdalena Środa składała całą 
siebie w walce o wyrwanie zabłąkanych dusz 
z rąk przedstawicieli obłąkańczego zabobonu, 
niewinnych dziecięcych duszyczek spod 
zgubnego wpływu archaicznej rodziny, a także 
w walce z małżeństwem, czyli najbardziej 
posępną emanacją patriarchatu.



Wróćmy jednak do naszej Świętej. Zło, jakie 
niesie za sobą zabobon, dostrzegała od najmłod-
szych lat, z zacnego swego domu wyniósłszy od-
razę do przybytków i  wysłanników niemiłego 
świeckiemu społeczeństwu kultu, a  zarazem li-
tość wielką i wyjątkową, a  także troskę o  tegoż 
kultu ofiary. Troskę o nie, walkę z nienawistnym 
kultem, wychowującą ortodoksów katechezą, 
wąską ksenofobiczną wizją zaściankowej polsko-
ści, Święta złoży na ołtarzu całego swojego bło-
gosławionego życia. Szczęśliwie czas, w  którym 
pobierać będzie nauki, przypadnie między inny-
mi na błogie lata stanu wojennego. Wówczas uzy-
ska stopień doktora w Instytucie Filozofii Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Po latach podziękuje za 
ten spokojny czas generałowi Jaruzelskiemu, pi-
sząc na łamach tygodnika „Wprost”, iż „okres ten 
stworzył doskonałe warunki do budowy kapita-
łu społecznego, umacniania związków przyjaźni 
i  relacji zaufania między ludźmi. Oczywiście re-
lacje te miały charakter ograniczony do małych 
grup, ale za to intensywny”. Święta zawstydzona 
będzie za to swoim lekkim zaangażowaniem opo-
zycyjnym w tym czasie. 

Czas prawdziwej walki przychodzi jednak 
w życiu świętej później i trwa do naszych czasów. 
Długo by opowiadać, jak wzbierały w Profesorze 
i promieniowały na zewnątrz akceptacja i miłość, 
także wobec tych, którzy podążają innymi ścież-
kami niż ona. To nie w niej, jak podkreśla, narastał 
antyklerykalizm, to w kraju narastał klerykalizm. 
Czy to na grzędzie, czy na urzędzie święta Magda-
lena Środa składała całą siebie w walce o wyrwa-
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nie zabłąkanych dusz z rąk przedstawicieli obłą-
kańczego zabobonu, niewinnych dziecięcych du-
szyczek spod zgubnego wpływu archaicznej ro-
dziny, a także w walce z małżeństwem, czyli naj-
bardziej posępną emanacją patriarchatu.

Przede wszystkim jednak Święta w swym co-
dziennym niezmiernym trudzie odważnie staje 
na drodze nienawiści i  nietolerancji szerzo-
nej przez przedstawicieli zabobonu. Na niena-
wiść odpowiada miłością. Na agresję dobrym sło-
wem. Na język nienawiści mową łagodności. Na 
wykluczenie akceptacją. Tak jest choćby wtedy, 
kiedy stwierdza na łamach „Gazety Wyborczej”: 
„Chorzy z  nienawiści księża i  politycy potępia-
ją wszystko, co «obce», co nie pasuje do wąskiej, 
ksenofobicznej wizji zaściankowej polskości”.

Świecka Święta Profesora nieraz już składa-
ła dowody niezwykłej przenikliwości. Cudow-
ny dowód takiejże zdolności złożyła po śmierci 
dziewczynki z Sosnowca. To ona pierwsza odważ-
nie wskazała prawdziwego winowajcę: „Ksiądz, 
rodzina, najbliżsi potępią aborcję jako największe 
przestępstwo. Jak ich nie słuchać? A poza tym – 
gdzie jej dokonać? Jak o sprawach niepożądanej 
ciąży rozmawiać z religijnymi rodzicami, przyja-
ciółmi czy księdzem? Powiedzą tylko jedno: ro-
dzić, bo «życie poczęte jest święte». Więc – uro-
dzili. Posiadanie małego dziecka w  wieku dwu-
dziestu lat jest – dla większości młodych, nieprzy-
gotowanych ludzi – poważną przeszkodą w  ich 
życiowych planach i  rozrywkach. Dziecko to nie 
cud, tylko bariera. Jest nieznośne, ryczy, domaga 
się opieki, ciągłej krzątaniny”.



Święta nasza nie tylko na każdym kroku daje 
świadectwo najwyższej etyczności świeckiej, nie 
tylko przewyższyła swoimi dokonaniami na polu 
religioznawstwa i  filozofii wszelkich jej docze-
snych, ale i  uczy nas biologii, psychologii i  psy-
chiatrii. Tak jest, kiedy z odwagą obala pokutują-
ce tu za sprawą zabobonu naukowe herezje: „Nie 
ma – w moim przekonaniu – czegoś takiego jak 
instynkt macierzyński, gdyby był, każda kobieta  
odczuwałaby nieustającą potrzebę opieki nad 
swoimi dziećmi. Tak jednak nigdy nie było i nie 
jest”. 

Mądrość i przenikliwość jej argumentów jest 
jak bezdenna studnia. Nienawiść zastępuje profe-
sorską logiką, na jaką może wspiąć się tylko ona. 
Wszystko to ze szczególną troską o etykę, którą 
Profesora nie tylko pojęła, ale i  każde jej słowo 
oraz krok są świadectwem tegoż wzniesienia się 
na niedostępne innym wyżyny świeckiej etyczno-
ści. Tak jest, kiedy z typową tylko dla siebie głę-
bią argumentacji krytykuje ministra sprawiedli-
wości, kolaborującego z niebezpiecznym kultem: 
„To widoczna taktyka premiera: sam się wycofu-
je na bezpieczne pozycje, jako liberał, i spokojnie 
patrzy na szaleństwa Gowina. (...) Ale taka poli-
tyka ma krótkie nóżki. Nowoczesna partia, która 
chce zmieniać kraj i utrzymać go w Europie, nie 
może mieć ministra z PiS-u, który opowiada Po-
lakom szkodliwe dyrdymały, a  tradycję traktuje 
zgodnie ze starym przysłowiem «jak się baby nie 
bije, to jej wątroba gnije». To kompromituje za-
równo rząd, jak i Polskę”.
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Swoją doczesną walkę Profesora toczy także 
z powszechnym brakiem akceptacji dla odmien-
ności, uznania prawa innych do własnej obrzę-
dowości, własnych religii czy ich braku. Sama 
składa chwalebne dowody tolerancji, kiedy pisze 
o  święcie przez przedstawicieli zabobonu zwa-
nych Wszystkich Świętych, a  przez światłych 
świętem zmarłych: „Cmentarze zalewane są mnó-
stwem brzydkich przedmiotów symbolizujących 
raczej upadek naszej kultury niż pamięć o nieży-
jących. Nie mówię nawet o ubolewania godnych 
artystycznych eksperymentach zwanych nagrob-
kami. Tu zasada: im kto ma więcej pieniędzy, ten 
większy kicz buduje bliskim i sobie, jest tak po-
wszechna, że przestała być zauważalna. Modne 
nagrobki eksponują obecnie różne gadżety oraz 
zdjęcia zmarłych”. 

Dowody niezwykłej tolerancji religijnej Święta 
Etyka składała także, pisząc: „Ja osobiście nieraz 
też mam ochotę podrzeć Biblię za pełne agresyw-
nych i nawołujących do przemocy treści...”. Jej de-
wizą na zawsze pozostaną rzymskie słowa „com-
pos mentis” – „zdrowy na umyśle”. Upamiętniać 
zaś ją będzie 28 września – Światowy Dzień Walki 
ze Wścieklizną. █



Antysmoleńskie wyznanie wiary
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Antysmoleńskie  
            wyznanie wiary

Janusz Roszkiewicz
Sebastian Makaruk

Prawica krzyczy, że konieczne jest 
umiędzynarodowienie śledztwa. Po samych tych 
okrzykach widać, w jakim oderwaniu od rzeczywistości 
żyją wyznawcy Jarosława Kaczyńskiego. Przecież 
śledztwo od samego początku miało charakter 
międzynarodowy. Zaślepieni nienawiścią do Putina, 
mordercy ich prezydenta, nawet nie zastanowili się 
nad rozwinięciem skrótu instytucji, której rosyjski 
przywódca powierzył wyjaśnienie katastrofy. W pracach 
Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego uczestniczyli 
nie tylko Rosjanie, ale również Białorusini, Kirgizi, 
Kazachowie oraz przedstawiciele innych nacji 
zrzeszonych w MAK. Zdaniem niektórych historyków, 
gen. Tatiana Anodina prywatnie szczyci się swoimi 
dalekimi polskimi korzeniami, więc można powiedzieć, 
że to potomkini Piastów, a nie Romanowów 
przewodniczyła badaniom Komitetu.



Uznając, iż los nas wszystkich od wyłożenia i ugruntowania postawy 
kontrsmoleńskiej jedynie zawisł, męczącym doświadczeniem 
poznawszy mentalność szalonych spiskowców spod bander 
prawicowych pismaków („Fakt”, „Super Express”, „Gazeta Polska”, 
„Uważam Rze”, „Rzeczpospolita”), a chcąc korzystać z trwającego 
od 1989 roku pędu ku nowoczesnej i postępowej cywilizacji 
europejskiej, z największą powagą niniejsze wyznanie uchwalamy 
i za całkowicie święte, za niewzruszone deklarujemy z tegoż 
powodu, że być dalej tak nie może.

A nie może z bardzo prostej przyczyny: nie wolno nam, wyzwolonym 
obywatelom Europy zjednoczonej, biernie i spolegliwie zerkać jedynie 
kątem oka na ten taniec na grobach, na tego oberka diabolicznego 
i nacjonalistycznego. 

W sprawie smoleńskiej musimy dostrzegać nie tylko walkę z absurdami na 
temat mgły czy jakichś dwóch wybuchów, tu toczy się bitwa o świadomość 
społeczną znacznie wykraczającą poza Smoleńsk. Szaleńcy pokroju 
Macierewicza i Kaczyńskiego, którzy dniem i nocą pracują w podziemiach 
gmachu przy Nowogrodzkiej nad planem podboju Polski, nie mogą wygrać 
tej bitwy. Powstrzymać ich to nasz obowiązek. Nie wolno nam pozwolić, by 
pamięć o wszystkich, którzy zginęli tamtego kwietnia, została zakrzyczana 
przez smoleńską sektę. Premier i rząd nie zrobią tego za nas – oni sami mogą 
sobie nie dać rady, bo zbyt paraliżuje ich strach przed puczem PiS-owskiej 
dziczy, która co miesiąc złowieszczo pełza po ulicach Krakowskiego 
Przedmieścia. 



By zwyciężyć, musimy wypowiedzieć wojnę tym wszystkim bredniom, 
które nie znajdują żadnego uzasadnienia w materiałach przedstawionych nam 
przez Rosjan.

ŚLEDZTWO BYŁO MIĘDZYNARODOWE
Prawica krzyczy, że konieczne jest umiędzynarodowienie śledztwa. Po samych 
tych okrzykach widać, w jakim oderwaniu od rzeczywistości żyją wyznawcy 
Jarosława Kaczyńskiego. Przecież śledztwo od samego początku miało 
charakter międzynarodowy. Zaślepieni nienawiścią do Putina, mordercy ich 
prezydenta, nawet nie zastanowili się nad rozwinięciem skrótu instytucji, 
której rosyjski przywódca powierzył wyjaśnienie katastrofy. W pracach 
Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego uczestniczyli nie tylko Rosjanie, 
ale również Białorusini, Kirgizi, Kazachowie oraz przedstawiciele innych nacji 
zrzeszonych w MAK. Zdaniem niektórych historyków, gen. Tatiana Anodina 
prywatnie szczyci się swoimi dalekimi polskimi korzeniami, więc można 
powiedzieć, że to potomkini Piastów, a nie Romanowów przewodniczyła 
badaniom Komitetu.

NALEŻAŁO ZABRONIĆ LĄDOWAĆ
„Wolnym Polakom” nawet nie przeszło przez myśl, że MAK ujawnił 
i uporządkował techniczne przyczyny tragedii: załoga za późno podjęła 
decyzję o odejściu na drugi krąg, zeszła poniżej 100 m, koniec skrzydła, 
który jest bardzo cienki, urwał się od uderzenia w brzozę. Komisja Millera 
uzupełniła wnioski MAK-u o błędy po stronie rosyjskiej. Słuszność raportów 
obu gremiów potwierdzili wybitni eksperci lotnictwa, tacy jak Leszek Miller, 
Andrzej Morozowski, czy Lech Wałęsa. Ten ostatni zajął zdecydowane, ale 
jakże słuszne stanowisko: „Po tamtej [rosyjskiej stronie] jest tylko jeden błąd: 
należało zabronić lądować, a jak nie, to strzelać, żeby odstraszyć”. Trudno 
sprzeciwić się odważnym słowom tak wielkiego autorytetu, ale przecież nikt 
zdrowy na umyśle buntować przed oczywistością się nie powinien.

INTELEKT NA NOBLOWSKĄ MIARĘ
Od pewnego czasu Wiesław Binienda zaprzecza oczywistemu faktowi, że 
samolot prezydencki rozbił się, bo jego skrzydło urwało się od uderzenia 
w brzozę. Na zebraniu profesorów Politechniki Warszawskiej, którzy zaprosili 
go na wykład, można było zobaczyć, jak Binienda z błyskiem fanatyzmu 
w oczach usiłuje zakrzyczeć głos rozsądku. Ludzie z tytułami naukowymi 
nagrodzili go za to oklaskami – to pokazuje niepokojącą moc smoleńskiej 
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religii, która znajduje wyznawców nawet wśród rzekomych naukowców. 
Na szczęście są ludzie odporni na hipnotyzujące prezentacje Biniendy – jak 
Krzysztof Łoziński, absolwent Wydziału Fizyki Szkoły „Gazety Wyborczej”. 
Łoziński stwierdził, że nie tylko on, ale „każdy wieśniak, który rąbie drzewo 
na opał, wie, że to nie jest miękkie drzewo”. Również dr Zbigniew Klepacki 
z Politechniki Rzeszowskiej, jeden z ekspertów komisji Millera, zręcznie 
zbija wszystkie argumenty Biniendy, mówiąc wprost, że „nie ma czasu na 
duperele”. Nasuwa się pytanie, dlaczego NASA zatrudnia Biniendę, a nie kogoś 
takiego jak Klepacki. Przecież człowiek, który bez czytania ekspertyzy potrafi 
ją obalić w zaledwie pięciu słowach, to intelekt na noblowską miarę. 

NARÓD JAKO CAŁOPALNA OFIARA
Katastrofa byłaby wstydliwym banałem. A zamach to mesjanizm, 
męczeństwo. Nic dziwnego więc, że najwyższy kapłan smoleńskiej sekty, 
Jarosław Kaczyński, nieustannie podgrzewa emocje kolejnymi sensacyjnymi 
teoriami spiskowymi. On lubi narracje, w których naród występuje jako 
całopalna ofiara. Po rewelacjach Biniendy przyszedł czas na Szuladzińskiego. 
Australijski ekspert uważa, że w Tu-154m doszło do wybuchu. Nawet nie 
trzeba czytać 32-stronicowego raportu Szuladzińskiego na temat losów 
samolotu prezydenckiego, żeby dojść do wniosku, że to żadna ekspertyza, 
tylko kolejny atak smoleńskiej histerii. Szkoda tylko, że aż 20 proc. 
społeczeństwa mu wierzy – widocznie zabrakło tu błyskotliwej kontry 
Krzysztofa Łozińskiego.

ZAGŁUSZYĆ OCZYWISTE FAKTY
Wszyscy ci eksperci są elementami gry propagandowej środowisk 
prawicowych, które z pianą na sinych ustach usiłują wytworzyć pewną 
atmosferę, żeby zagłuszyć oczywiste fakty i sprawdzone przez profesjonalne 
rosyjskie służby z przyjaznym nam prezydentem informacje. Tłucze się dzień 
w dzień: istnieje kłamstwo smoleńskie, śledztwo niczego nie wyjaśniło, raport 
Millera jest niejasny. PiS namiętnie opowiada takie bzdury (najczęściej przy 
biernej asyście dziennikarzy) i co gorsza – jest to skuteczne. Efekty są takie, 
że w każdej polskiej rodzinie nagle wszyscy okazali się biegłymi w sprawie! 
Ciocia jest znawcą konstrukcji kokpitu, a ojciec – fonoskopii. Dziadek czuje 
psychologię generała, bo kiedyś był w wojsku. Ojciec nie uwierzy Ruskim, bo 
kiedyś ukradli mu w Moskwie samochód. I zamiast przyjąć do wiadomości 



ustalenia, które dawno zapadły, debatują oszołomy o zamachach i spiskach, 
zakłócając przy tym spokój rodzin ofiar. 

ARCYBANALNA PRZYCZYNA 
Tymczasem przyczyna katastrofy smoleńskiej jest arcybanalna, chociaż 
też arcybolesna. Była nią obawa przed niezadowoleniem prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego. Zarówno po stronie polskiej, jak i rosyjskiej. Polacy bali się nie 
wylądować, chociaż wiedzieli, jak zły jest stan techniczny lotniska Siewiernyj. 
Rosjanie nie zamknęli lotniska, bo bali się dyplomatycznego skandalu. 
Cóż z tego, że doniesienia o pilotach mruczących „jak nie wylądujemy, to 
nas zabije” okazały się kaczką dziennikarską. Rozum mówi wyraźnie: nie 
było zamachu, dobrze znamy fakty i przebieg wypadków w sekundach 
poprzedzających katastrofę. Każdy wieśniak to wie. 

Co widzimy w działaniach zespołu Macierewicza, a także w zachowaniu 
„niepokornych dziennikarzy”, którzy wspierają go w nieustannym 
podgrzewaniu atmosfery wokół katastrofy smoleńskiej? Najwyższy kapłan 
wszystkich tych panów, Jarosław Kaczyński, tego nie ukrywa: chodzi 
o podbicie Polski przy pomocy wymyślonej historii. Wiara racjonalnie 
myślących ludzi w brzozę, która stanęła na drodze pędzącego samolotu oraz 
aspiracji Lecha Kaczyńskiego, jest poddawana ciężkiej próbie. Czy my, ludzie 
postępowi, jej podołamy?

Powyższy tekst inspirowany był wypowiedziami osób publicznych: Adama 
Michnika, Janiny Paradowskiej, Jarosława Kurskiego, Waldemara Kumóra, 
Krzysztofa Vargi, Piotra Moszyńskiego, Seweryna Blumsztajna, Marcina 
Wojciechowskiego, Pawła Wrońskiego, prof. Aleksandra Smolara, prof. Pawła 
Śpiewaka, Bronisława Komorowskiego, Donalda Tuska, Wojciecha Maziarskiego, 
Andrzeja Seremeta. █
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„Znów śledztwo. Znów przesłuchiwał ten po cywilnemu. 
Gdy odmawiałem podpisu, zjawiał się kapitan Kędziora. 
Dwa, trzy razy na jego polecenie znalazłem się w karcu. 
Po kilku takich «posiedzeniach» zacząłem podpisywać 
wszystko. Bałem się, że mnie zabiją. Ale zacząłem też 
straszyć Kędziorę: – Panie kapitanie, przecież będzie 
jakaś sprawa, ja w sądzie powiem, że pan mnie bił, kopał, 
znęcał się, wszystko odwołam. Wtedy wpadł w jakiś trans, 
przesłuchiwał mnie coraz brutalniej. Kiedyś tak rąbnął 
mnie w tył głowy, że upadłem nosem na ścianę. Do dziś 
mam uszkodzoną przegrodę nosa. «Ty jesteś oficer? Ty jesteś 
ch.., a nie oficer. Na mnie w sądzie możesz mówić wszystko. 
Wyrok to ja tu piszę, a tam tylko ci odczytają. Nawet mogę 
ci powiedzieć, jaki będziesz miał wyrok». Za co? – spytałem. 
«Za to, co ja napiszę. Masz KS». A co to? – nie zrozumiałem. 
Kara śmierci”.

Tadeusz M. Płużański

Jerzy 
Kędziora
– krwawy ubek





Kilka lat temu proces ubeka Jerzego Kędziory został zawieszony 
ze względu na śmierć wszystkich jego ofiar. Tak, jakby nie wystarczyły 
dokumenty i pisemne zeznania świadków. Takie prawo mamy dziś w Polsce. 
Ale zaprotestował Wacław Sikorski: ja przecież jeszcze żyję. Tylko dzięki 
byłemu AK-owcowi sprawa była kontynuowana. Kędziora w śledztwie tak 
znęcał się nad Sikorskim, że do dziś nie słyszy na jedno ucho i ma rozbitą 
przegrodę nosa.

Wcześniej jednak doszło do kuriozalnej sytuacji. Prowadzący proces 
Kędziory Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa (ul. Ogrodowa 51A) uznał, 
że sprawa wymaga wiedzy historycznej i nie jest kompetentny, aby ją 
właściwie ocenić. Dlatego chciał, aby rozpatrywał ją sąd wyższej instancji 
(okręgowy). Ten jednak odmówił, twierdząc, że... oskarżony nie jest osobą 
znaną i nie budzi zainteresowania opinii publicznej. A pojedyncze artykuły 
w specjalistycznej prasie nie są w stanie tego zmienić. Cóż, gdyby Kędziora 
był celebrytą, warto byłoby się nim zająć, bo część splendoru takiej „gwiazdy” 
mogłaby spłynąć na sędziów i nazwisko pojawiłoby się w czołowych mediach.

Kędziora wniósł o umorzenie sprawy ze względu na przedawnienie. 
Powołał się na dwa wyroki Sądu Najwyższego: w sprawie zbrodni 
komunistycznych z 25 maja 2010 roku i w sprawie Ireneusza Kościuka, 
milicjanta, który katował studenta Grzegorza Przemyka z 28 lipca 2010 
roku. Zarzuty wobec Kędziory – według Kędziory – miały się przedawnić 
1 stycznia 1990 roku. Adwokat Wacława Sikorskiego powołała się na 
IPN-owski akt oskarżenia, który czyny popełnione przez Kędziorę uznał za 
zbrodnię komunistyczną, będącą jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, 
nieulegającą przedawnieniu.
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„WYROK TO JA TUTAJ PISZĘ”
Sprawa Kędziory została wyłączona z większego śledztwa IPN dotyczącego 
znęcania się przez funkcjonariuszy MBP nad Oktawianem Lechem Lipińskim 
i Władysławem Jedlińskim. Ustalono jednak, że pozostali „oficerowie” 
śledczy zmarli. Zostało po nich piętnaście opasłych tomów akt. Władysława 
Jedlińskiego, oficera wywiadu AK, a po wojnie kierownika sieci informacyjnej 
IV Zarządu Głównego WiN, Kędziora nie oszczędzał. Szczególnie brutalny 
był pierwszy, pięciomiesięczny etap śledztwa. Jedliński był nieludzko 
torturowany, zarówno fizycznie, jak i psychicznie, umieszczano go 
w karcerze, pozbawiano snu. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie 15 
lipca 1955 roku skazał Władysława Jedlińskiego na dożywocie. 8 września 
1955 roku Najwyższy Sąd Wojskowy pod przewodnictwem płk. Mieczysława 
Widaja (jednego z najbardziej krwawych sędziów) utrzymał wyrok w mocy. 
Z więzienia mokotowskiego został warunkowo zwolniony w grudniu 1957 
roku.

Kędziora maltretował również w śledztwie żonę Jedlińskiego – Henrykę, 
skazaną na piętnaście lat więzienia, i innych członków rodziny, w tym 
siostrzeńca – Wacława Sikorskiego, który na rozprawę przeciw Jedlińskiemu 
został przetransportowany z Rawicza. Ten ostatni, też AK-owiec, dobrze 
zapamiętał Kędziorę: „Kiedy odmawiałem podpisywania zeznań, mój śledczy, 
który był ubrany po cywilnemu, zwrócił się do strażnika: «Poproście kapitana 
Kędziorę». Do pokoju wszedł człowiek w mundurze, w oficerkach. Miał w ręku 
jakiś drąg (potem przynosił coś gumowego). Spytał mnie: «Taki, nie taki, job 
twoju mać, podpiszesz?». «Nie podpiszę». Próbowałem mu wytłumaczyć, 
że jestem niewinny, że jako oficer miałem dobrą opinię. A on na to: «Każdy 
szpieg ma dobrą opinię». Cały czas siedziałem na sedesie. W końcu Kędziora 
podszedł do mnie i znów spytał: «Podpiszesz?». Ja na to, że nie. Wtedy zaczął 
mnie kopać w lewy pośladek. Nie wiedziałem, o co chodzi. Po iluś kopnięciach 
chyba się zdenerwował: «Nie widzisz, o co cię proszę?». «Przecież pan mnie 
o nic nie prosił». «Posuń się» – rozkazał, co oznaczało, że mam przesunąć się 
na krawędź miski klozetowej. Jeszcze kopnął mnie parę razy. Prawą nogę 
postawił tam, gdzie wcześniej siedziałem. Pochylił się: «Podpiszesz, taka 
twoja mać?». «Nie». Otwartą ręką huknął mnie w lewe ucho. O, tu... – Wacław 
Sikorski pokazał sędzi aparat przy uchu. – Do dziś słabo słyszę. To jest po 
panu Kędziorze.



Kędziora kazał mi stanąć twarzą do ściany. «Jeszcze bliżej» – krzyczał. 
– «Będziesz szatkował kapustę». Kazał mi robić przysiady. Nie mogłem, bo 
stałem tuż przy ścianie, a on jeszcze dociskał mi do niej głowę. Jeszcze czymś 
uderzył mnie w plecy. Wtedy odezwał się śledczy, który cały czas siedział za 
stołem: «Ja będę uderzał palcami w stół, a ty w takt będziesz robił przysiady». 
Nie byłem w stanie się podnieść i Kędziora zaczął kopać mnie po nerkach. 
Żądanie przysiadów i kopanie Kędziory powtórzyło się jeszcze parę razy. 
Wyszliśmy z pokoju przesłuchań. Kędziora sprowadzał mnie po schodach na 
dół, cały czas kopiąc. «W świątyni dumania wszystko sobie przypomnisz». 
Trafiłem do karca. Tu przejął mnie starszy strażnik Szymański, który kazał 
mi się rozbierać, a potem czołgać przez niewielką szczelinę przy ziemi. Nagi 
znalazłem się na betonowej posadzce, w kałuży ludzkiego moczu.

Znów śledztwo. Znów przesłuchiwał ten po cywilnemu. Gdy odmawiałem 
podpisu, zjawiał się kapitan Kędziora. Dwa, trzy razy na jego polecenie 
znalazłem się w karcu. Po kilku takich «posiedzeniach» zacząłem podpisywać 
wszystko. Bałem się, że mnie zabiją. Ale zacząłem też straszyć Kędziorę: 
– Panie kapitanie, przecież będzie jakaś sprawa, ja w sądzie powiem, że 
pan mnie bił, kopał, znęcał się, wszystko odwołam. Wtedy wpadł w jakiś 
trans, przesłuchiwał mnie coraz brutalniej. Kiedyś tak rąbnął mnie w tył 
głowy, że upadłem nosem na ścianę. Do dziś mam uszkodzoną przegrodę 
nosa. «Ty jesteś oficer? Ty jesteś ch.., a nie oficer. Na mnie w sądzie możesz 
mówić wszystko. Wyrok to ja tu piszę, a tam tylko ci odczytają. Nawet mogę 
ci powiedzieć, jaki będziesz miał wyrok». Za co? – spytałem. «Za to, co ja 
napiszę. Masz KS». A co to? – nie zrozumiałem. Kara śmierci”.

I faktycznie, w 1948 roku w kiblowym procesie (w celi, bez prokuratora 
i obrońcy) Sikorski został skazany na karę śmierci, ale Bierut ostatecznie 
zamienił ją na dożywocie. Gdy próbował złożyć skargę, usłyszał, że „szkaluje 
władze bezpieczeństwa”. W celi przebywał razem z mjr. „Zaporą”.

CHCIELI UCIEC Z WIĘZIENIA
Sprawę „Zapory” – mjr. Hieronima Dekutowskiego, żołnierza Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie, cichociemnego, dowódcy oddziałów partyzanckich 
Armii Krajowej, Delegatury Sił Zbrojnych i Zrzeszenia WiN na Lubelszczyźnie 
– też prowadził Kędziora, razem z Eugeniuszem Chimczakiem, innym, żyjącym 
do dziś ubeckim sadystą. Podczas niejawnej rozprawy 3 listopada 1948 
roku przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie Dekutowski, wraz 
z podkomendnymi, dostał KS. Do dziś nie znamy miejsca ich pogrzebania.
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Wcześniej „Zaporczycy” próbowali uciec. Z celi dla „kaesowców”, gdzie 
siedziało ponad sto osób, wywiercili dziurę w suficie. Przez strych chcieli 
dostać się na dach jednopiętrowych zabudowań gospodarczych, a stamtąd 
zjechać na powiązanych prześcieradłach i zeskoczyć na chodnik ulicy 
Rakowieckiej. Niemal w przededniu ucieczki wsypał ich więzień kryminalny, 
licząc na złagodzenie wyroku.

3 grudnia 1955 roku z innego więzienia – w Sieradzu – chciał uciec 
Marian Gołębiewski, ale próbę udaremnili funkcjonariusze KBW. Gołębiewski 
– inspektor WiN (wcześniej AK i DSZ) na Zamojszczyźnie – to kolejna ofiara 
Kędziory. Zanim trafił na Rakowiecką, miał plan, żeby odbić stąd więźniów. 
3 lutego 1947 roku, w procesie I Zarządu WiN, sąd wymierzył mu karę 
śmierci, złagodzoną następnie przez Bieruta na dożywocie. Po wyjściu na 
wolność w czerwcu 1956 roku miał kłopoty ze znalezieniem pracy, działał 
w opozycyjnej organizacji „Ruch”.

Jerzy Kędziora przesłuchiwał też wielu innych WiN-owców, np. Edwarda 
Bzymka-Strzałkowkiego, oficera wywiadu i kontrwywiadu Okręgu Kraków 
ZWZ-AK, po 1945 roku szefa Brygad Wywiadowczych DSZ-WiN (opracowywał 
i przekazywał Rządowi RP na Uchodźstwie miesięczne sprawozdania 
o sytuacji w kraju). Skazanemu na trzykrotną karę śmierci we wrześniu 1947 

roku w tzw. procesie krakowskim WiN i Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
złagodzono następnie wyrok do piętnastu lat. Z więzienia wyszedł w sierpniu 
1956 roku. W tej samej sprawie Kędziora przesłuchiwał prezesa II Zarządu 
WiN Franciszka Niepokólczyckiego, skazanego na trzykrotny KS. Po zmianie 
kary na dożywocie na wolność wypuszczono go w grudniu 1956 roku.

W powojennej ankiecie Jerzego Kędziory 
czytamy, że skończył trzy klasy gimnazjum, 
miał obywatelstwo sowieckie. W rubryce języki 
wpisał: rosyjski, niemiecki (dobrze), francuski 
(słabo). A więc erudyta.



DUŻO WŁASNEJ INICJATYWY
Jerzy Kędziora urodził się 5 kwietnia 1925 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
Jego matka, Lucyna Gajewska, była krawcową. Ojciec, Daniel, z zawodu szewc, 
w II Rzeczpospolitej został skazany za działalność w KPP, w czasie wojny 
w Związku Patriotów Polskich w Gruzji, po 1945 roku w PPR, zajmował się 
gospodarstwem domowym. Matka awansowała na pracownika Wydziału ds. 
Kultury i Oświaty MBP. Bezpieka, sprawdzając rodzinę swojego pracownika, 
nie znalazła żadnych haków, prócz tego, że ojciec lubił alkohol. W powojennej 
ankiecie Jerzego Kędziory czytamy, że po wrześniu 1939 roku przebywał we 
Lwowie, gdzie skończył trzy klasy gimnazjum, miał obywatelstwo sowieckie. 
W rubryce języki wpisał: rosyjski, niemiecki (dobrze), francuski (słabo). A więc 
erudyta.

Jak trafił do bezpieczeństwa? Służył w GL (od czerwca 1943 roku, 
ps. „Stefan”) i AL (do stycznia 1945 roku, ps. „Francuz”, ale, jak wynika 
z opinii świadków, zeznających dla wewnętrznych potrzeb resortu – był 
mało aktywny). Współpracownikiem MBP został w lutym 1945 roku, 
a pracownikiem w maju tego roku. Do grudnia 1947 roku „brał udział w walce 
z bandami i reakcyjnym podziemiem”. A tak o Kędziorze pisali przełożeni: 
„pochodzenia rzemieślniczego, przynależności społecznej inteligencji 
pracującej (...) z zawodu pracownik umysłowy [sic!!! – TMP]”. Aby jeszcze 
bardziej podnieść swoje „umysłowe” kwalifikacje, skończył dwuletnią Szkołę 
Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego. W styczniu 1951 roku zdał egzamin 
MBP z zajęć politycznych z wynikiem bardzo dobrym: „materiał opanowany, 
lotność umysłu”.

W MBP dochrapał się stanowiska kierownika sekcji śledczej i pozytywnych 
opinii szefa wszystkich „śledzi” Jacka Różańskiego (Józefa Goldberga), który 
4 kwietnia 1953 roku pisał o Kędziorze: „jest pracownikiem samodzielnym 
i posiada dużo własnej inicjatywy”. Ale ober-ubek miał też uwagi: „mocno 
zarozumiały, posiada manię wyższości, wobec podwładnych niewyrozumiały 
– co ujemnie odbija się na wychowaniu podległych mu oficerów”. W opinii 
z 9 września 1953 roku Różański był bardziej zadowolony ze swojego 
„pracownika umysłowego”: „Prowadząc śledztwo w szeregu sprawach 
o znaczeniu ogólnopaństwowym, osiągnął poważne wyniki operacyjne 
i polityczne (...) wykazuje wielki wysiłek w walce ze swoimi wadami. Ostatnio 
wykazuje szereg pozytywnych cech, jak wzmożenie opieki nad podwładnymi, 
naukę własną, itd.” Ale prócz pochwał były też kary, np. trzydniowy areszt 
domowy.
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NIE MIAŁ WŁAŚCIWEJ DROGI ŻYCIOWEJ
Prócz pracy na Mokotowie Jerzy Kędziora należał do Grupy Specjalnej MBP – 
tajnej komórki, powołanej latem 1948 roku, przekształconej następnie w X 
Departament, który zajmował się sprawami szczególnymi – „oczyszczaniem” 
szeregów PZPR z agentów i prowokatorów. Grupa działała w równie tajnym 
więzieniu bezpieki (kryptonim „Spacer”) w Miedzeszynie pod Warszawą. 
Kędziora mówił: „Kiedy zostałem skierowany do Miedzeszyna, miałem 23 
lata. Podczas przesłuchań używano takich metod jak: klęczenie na stołku, 
karcer czy wkładanie ołówka między palce. Pierwszy wypadek z ołówkiem 
zastosował Światło [Józef Światło, właściwie Izaak Fleischfarb, zastępca 
Anatola Fejgina, dyrektora X Departamentu – TMP]. (...) Słyszeliśmy w tym 
czasie opowiadania na temat metod stosowanych w „dwójce” i dlatego 
wydawało się nam, że nasze postępowanie było łagodne”.

Wkrótce jednak sielanka życia „oficera” bezpieki skończyła się. W 1955 
roku, na fali rozpoczynającej się „odwilży”, przełożeni wyciągnęli mu, 
że podczas przesłuchań ciężko pobił Wacława Dobrzyńskiego (w czasie 
niemieckiej okupacji oficera Sztabu Głównego AL, przed aresztowaniem 
naczelnika wydziału w IV Departamencie MBP), w wyniku czego 
Dobrzyński zmarł. Kędziora nie czuł się winny: „Odpowiedzialnym za 
wprowadzenie terroru jest Romkowski [Roman Romkowski, właściwie Natan 
Grunszpan-Kikiel, wiceszef bezpieki – TMP]. Zostałem zdjęty z pracy na 
skutek pobicia Dobrzyńskiego, który poprzednio był bity przez Romkowskiego 
i Różańskiego. Po 1949 roku byłem szykanowany przez Różańskiego do tego 
stopnia, że po usunięciu mnie z Departamentu Śledczego dostałem rozstroju 
nerwowego i choroby psychicznej. Do 1954 roku chodziło za mną to, że 
jestem wrogiem”.

Na wniosek Różańskiego, swojego wcześniejszego protektora, Kędziora 
został przeniesiony do Departamentu Szkolenia MBP. Pretekstem było to, że 
zataił przynależność do PZP [Polski Związek Powstańczy: kryptonim Armii 
Krajowej – TMP]. Kędziora kajał się, że nie była to przynależność, a jedynie 
kontakty z ludźmi PZP.

Wyrokiem z 2 stycznia 1956 roku Sąd Wojewódzki dla m. st. Warszawy 
skazał go na trzy lata więzienia. Popełnienie przestępstwa potwierdzono, ale 
„jako okoliczność łagodzącą sąd miał na uwadze, że osk. Kędziora nie miał 
dotychczas właściwej drogi życiowej, gdyż rozwój jego od 19. roku życia 
nie zawsze miał prawidłowy przebieg [czyli praca w bezpiece!!! – TMP], 



a ponadto (...) osk. Kędziora zrozumiał swoje błędy i śmierć Dobrzyńskiego 
przeżył i przeżywa jako ogromne zło, którego nie da się odwrócić”. W areszcie 
spędził tylko kilka miesięcy. Sprawę ostatecznie zatuszowano, ale 13 lipca 
1955 roku zwolniono go z MBP.

Jerzy Kędziora, sadysta z Mokotowa i Miedzeszyna, do dziś mieszka na 
warszawskim Bródnie i pobiera wysoką, „resortową” emeryturę. Z dawnymi 
kolegami z bezpieki, których w samej stolicy żyje jeszcze co najmniej 
kilku, spotyka się systematycznie w siedzibie Związku Kombatantów RP 
(dawny ZBoWiD) w Alejach Ujazdowskich. Kilka lat temu Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych pozbawił go uprawnień, będących 
przecież uhonorowaniem szczególnych zasług dla Polski.

O TAKICH ZBRODNIACH SIĘ NIE ZAPOMINA
Dzięki staraniom Instytutu Pamięci Narodowej i Wacława Sikorskiego, po 
trwającym ponad rok procesie, 16 stycznia 2012 roku Sąd Rejonowy dla 
Warszawy Mokotowa III Wydział Karny skazał krwawego ubeka Jerzego 
Kędziorę na cztery lata więzienia. Uznał tym samym – jak chciał pion śledczy 
IPN – że w 1948 roku znęcał się fizycznie i psychicznie nad Wacławem Sikorskim 
i Władysławem Jedlińskim, więźniami politycznymi okresu stalinowskiego. 
Sąd potwierdził, że polegało to na ich wielokrotnych i wielogodzinnych 
przesłuchaniach, biciu gumą i żelazem owiniętym w ręcznik, przypalaniu 
włosów, skuwaniu na noc kajdankami, zamykaniu w karcerze, nakazywaniu 
przysiadów, przyciskaniu głowy do ściany, kopaniu, ubliżaniu i grożeniu – 
w celu zmuszenia ich do przyznania się do rzekomego szpiegostwa.

Sędzia odczytała uzasadnienie: – Oskarżony jako starszy oficer śledczy MBP 
był przydzielany do spraw szczególnej wagi i miał za zadanie rozpracowywać 
członków organizacji Wolność i Niezawisłość. Wynika to jednoznacznie 
z zeznań Wacława Sikorskiego, zmarłego Władysława Jedlińskiego 
i dokumentów archiwalnych, w tym protokołów przesłuchań, oraz zeznań 
innych oficerów śledczych. Metody te były ujawnione również w poprzedniej 
sprawie przeciwko Jerzemu Kędziorze [sędzia przywołała proces Kędziory z lat 
50., kiedy za stosowanie niedozwolonych metod śledczych został skazany 
na trzy lata, potem jednak sprawę umorzono – TMP]. Stosował je nawet 
mimo zakazu, gdyż – jak wówczas tłumaczono – mogą one dawać argument 
wrogom nowego systemu, albo że może być podejrzewany o to, że chce w ten 
sposób zniszczyć osoby dla siebie niewygodne. Nie ulega wątpliwości, że jest 
to zbrodnia komunistyczna i zbrodnia przeciwko ludzkości, o czym świadczy 
bezspornie postanowienie Sądu Najwyższego z 4 grudnia 2001 roku. 
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Oskarżony Kędziora siał wśród więźniów strach. Wacławowi Sikorskiemu, 
gdy nie chciał się przyznać do zarzutów, przesłuchujący mówił, że w takim 
razie przyjdzie Kędziora, a jemu nikt nie odmawia zeznań. Wyjaśnienia 
Kędziory są tylko jego linią obrony [obrona wnosiła o uniewinnienie ze 
względu na przedawnienie – TMP]. Prawdą jest, że był wtedy młody, miał 
23 lata. Być może przez następne lata życia wyparł z pamięci to, co było dla 
niego niewygodne, bądź to, co mogło go obciążać. Bez wątpienia zdawał sobie 
sprawę, że te lata jego życia, a więc praca w MBP, a także w tajnym więzieniu 
w Miedzeszynie to nie jest chluba. Wiedział, że za takie postępowanie grozi 
odpowiedzialność karna. Sam zresztą tego doświadczył – został zatrzymany, 
postawiono mu zarzuty, w tym zarzut doprowadzenia do śmierci płk. 
Dobrzyńskiego.

Swoją działalność w tamtych czasach przedstawia w sposób całkowicie 
niewiarygodny, co nie znajduje odzwierciedlenia w materiale dowodowym, 
ale jest także niezgodne z prawdą historyczną, a źródła historyczne 
jednoznacznie opisują tamte czasy. Takich metod, jakie opisuje oskarżony, 
po prostu nie stosowano [sędzia odniosła się do twierdzeń Kędziory, że jest 
niewinny i że „był znany z kulturalnych zachowań wobec przesłuchiwanych” 
– TMP]. Gdyby tak było, nie było by licznych procesów, nie byłoby osób 
skazanych, przeciwko żadnemu z tamtych funkcjonariuszy nie toczyłoby się 
żadne postępowanie.

Sąd nie oceniał jego późniejszej działalności [sędzia odniosła się do 
opinii komunistycznych kombatantów o wzorowej postawie Kędziory, 
a przypomnieć trzeba, że w 1992 roku został on uprawnień kombatanckich 
pozbawiony – TMP], ale pracę w bezpieczeństwie. Wtedy oskarżony nie 
był prostym człowiekiem, był osobą jak na owe czasy dosyć wykształconą. 
Z teczki osobowej wynika, że jest pracowity, zdyscyplinowany, ma 
prawidłowy stosunek do demokracji ludowej, szczerze oddany. Dlatego 
nie można uznać, że była to osoba, która nie zdawała sobie sprawy, nie 
rozumiała, że takie metody są metodami nagannymi, karanymi. Wiedziała, że 
tak postępować nie można. W swoim zachowaniu chciał uzyskać określony 
cel – złamać ludzi, którzy byli dla ówczesnego systemu niewygodni, którzy 
byli uważani za zdrajców, szpiegów. Chciał uzyskać konkretne zeznania 
obciążające, aby zniszczyć daną organizację, aby w danej sprawie zapadły 
wyroki, aby ten nowy system polityczny mógł się bez przeszkód rozwijać.



Z teczki osobowej wynika również, że był funkcjonariuszem bardzo 
zaangażowanym w swoją pracę. Jako sprawny oficer śledczy, był 
przeznaczany do innych spraw. Sąd uznał, że to postępowanie wobec 
Władysława Jedlińskiego i Wacława Sikorskiego musi się spotkać z surową 
karą. Ta kara powinna mieć wymiar indywidualny, uzmysłowić oskarżonemu, 
że jego postępowanie było naganne, że powinien podejść do tego z należytą 
krytyką. Ale również powinna mieć wymiar społeczny. Nie można przechodzić 
w milczeniu nad sposobami niszczenia przeciwników politycznych, czy 
osób niewygodnych dla danego systemu. To musi być także wskazówka, że 
mimo upływu lat o takich zbrodniach się nie zapomina i powinny być one 
karane. Przyszłość nie jest wiadoma i nie można uznać, że o takich czynach 
się nie pamięta. Biorąc pod uwagę drastyczny sposób działania wobec 
pokrzywdzonego Władysława Jedlińskiego, długość przesłuchań, metody, jakie 
stosował, sąd wymierzył mu karę trzech lat pozbawienia wolności. Wobec 

Dzięki staraniom IPN i Wacława Sikorskiego 
16 stycznia 2012 roku Sąd Rejonowy dla 
Warszawy Mokotowa III Wydział Karny skazał 
krwawego ubeka Jerzego Kędziorę na cztery 
lata więzienia.
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Uznał tym samym, że w 1948 roku Jerzy 
Kędziora znęcał się fizycznie i psychicznie 
nad Wacławem Sikorskim i Władysławem 
Jedlińskim, więźniami politycznymi okresu 
stalinowskiego. 

Sąd potwierdził, że polegało to na ich 
wielokrotnych i wielogodzinnych 
przesłuchaniach, biciu gumą i żelazem 
owiniętym w ręcznik, przypalaniu włosów, 
skuwaniu na noc kajdankami, zamykaniu 
w karcerze, nakazywaniu przysiadów, 
przyciskaniu głowy do ściany, kopaniu, 
ubliżaniu i grożeniu.



Władysława Sikorskiego, biorąc pod uwagę fakt, że te metody były trochę 
mniej bestialskie, wymierzył karę dwóch lat pozbawienia wolności. Łączna 
kara – cztery lata. Kara jest adekwatna nie tylko do czynów oskarżonego, ale 
także jego postawy, gdyż nie podchodzi on krytycznie do tego, co robił.

– Ten wyrok za potwierdzone zbrodnie jest niski, ale muszę go uznać, 
co mi innego pozostaje. W takich czasach żyjemy – skomentował Wacław 
Sikorski.

STALINOWSKA POLSKA, CZYLI TOTALITARYZM 
W PRAKTYCE
W czerwcu br. Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrzył apelację Kędziory od 
skazującego wyroku sądu I instancji. Jego obrońca domagał się uniewinnienia. 
Uzasadniał to m.in. tym, że stan wiedzy o czasach stalinowskich ciągle rośnie 
(?) i należy krytycznie podejść do tych spraw, czego nie zrobił sąd rejonowy. 
W końcu tym, że jego klient opiekuje się chorą żoną i „przez większość życia 
żył zgodnie z prawem”. Podczas rozprawy Kędziora kłamliwie powtarzał, że 
żadnych niewłaściwych czynów wobec Wacława Sikorskiego, ani Władysława 
Jedlińskiego nie popełnił. Podkreślał swoją walkę w „ruchu oporu AL 
i GL”, późniejszą pracę inżyniera i społecznika. Potępił „stalinowski reżim 
ZSRR i jego biurokrację” twierdząc, że w 1956 roku skazano go jako „kozła 
ofiarnego” w ramach walki komunistów o władzę.

Z kolei oskarżyciel IPN argumentował, że organa bezpieki stosowały terror 
na masową skalę, a Kędziora nie był nieświadomym uczestnikiem tamtej 
machiny zbrodni, tylko starszym oficerem centrali MBP. Sprawa Jedlińskiego 
i Sikorskiego nie była przypadkową, pierwszą w jego karierze, ale kolejną. 
Jego winę potwierdzają nie tylko zeznania torturowanych przez niego 
więźniów, ale ogromny materiał dowodowy. Ponadto, żaden ówczesny przepis 
nie dawał prawa do bicia. Twierdzenia o przedawnieniu zakwestionował sąd, 
wydając po 1989 roku wyrok na Adama Humera i jego kolegów z bezpieki.

Reprezentująca Wacława Sikorskiego mecenas Izabela Skorupka 
dodawała: – Nawet jeśli Kędziora został już kiedyś skazany, nie można na tym 
poprzestawać, gdy pojawiają się nowe dowody winy. Sam przyznawał, że 
bił tych ludzi. Sprawa Humera pokazała, że nie ma przedawnienia dla takich 
zbrodni.

Sąd oddalił odwołanie ubeka. Sędzia uzasadniała wyrok, mówiąc, że 
bezspornym jest, iż na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 
dowiedziono, że oskarżony – jako funkcjonariusz MBP wobec osób 
pozbawionych wolności stosował okrutne metody śledcze. Chciał tym 
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samym doprowadzić do tego, aby przyznali się do wrogiej działalności wobec 
ówczesnego państwa polskiego. Oskarżony aprobował tym samym politykę 
totalitarnego państwa, które prześladowało przeciwników politycznych. A za 
takie państwo uznaje stalinowską Polskę społeczność międzynarodowa i jej 
prawodawstwo. Zbrodnie tego państwa – zbrodnie przeciwko ludzkości – nie 
ulegają przedawnieniu i należy je ścigać i karać.

Wiek oskarżonego i opieka nad chorą żona nie są argumentami, które dają 
możliwość warunkowego zawieszenia kary. Sąd obniżył jednak karę z czterech 
do trzech lat więzienia. Orzeczenie jest prawomocne. – Niech posiedzi choć 
trochę; ja w więzieniu za nic spędziłem osiem lat – mówił 86-letni były 
żołnierz AK Wacław Sikorski, ofiara Kędziory. Sadysta Kędziora zapewne 
skorzysta jeszcze z możliwości kasacji do Sądu Najwyższego. █

Jerzy Kędziora, sadysta z Mokotowa 
i Miedzeszyna, do dziś mieszka na 
warszawskim Bródnie i pobiera wysoką, 
„resortową” emeryturę.



Gej-pedofil. Stereotyp?
Autor Autorski

Wśród anonsów natychmiast natrafiłem na 
profil 14-letniego aktywnego forumowicza, 
który umieścił nawet swoje zdjęcie. Dziecięca 
buzia, drobna sylwetka. Chłopcu równie 
dobrze można byłoby dać ze dwa lata mniej. 
Nikomu nie przeszkadzała jego obecność na 
forum, wysyłanie „ogłoszeń towarzyskich” 
i śmiałe deklaracje: „Szukam miłego, najlepiej 
wysportowanego chłopaka, który umie zadbać 
o siebie”. Dodajmy, że wśród użytkowników 
przeważają znacznie starsi panowie... Cóż, może 
niedopatrzenie administratora. Klik. Jestem 
już na następnej stronie. I co widzę? 15-letni 
Grzesiu deklaruje, że woli znacznie starszych. 
„30 lat to dla mnie minimum. Najlepiej, żeby 
facet miał około 40”. Wpis Grzesia został 
napisany kilka lat temu, a forum nadal działa. 

Gej-pedofil. 
Stereotyp?

Aleksander Majewski



„Geje to geje. Nie mylmy homoseksualizmu z pedo-
filią” – słyszymy „z różnych ambon i z różnych stron”, 
jak śpiewał przed laty Janusz Panasewicz. „Kochają-
cy inaczej” wmówili społeczeństwu, że utożsamianie 
ich preferencji ze skłonnością do pedofilii pachnie ab-
surdem. Pytanie: na jakiej podstawie? Z analizy rze-
czywistości wynika bowiem zupełnie coś innego.

Dla 66-letniego Larry’ego Brinkina miał to być ko-
lejny spokojny dzień w  słonecznym San Francisco. 
Spokój sędziwego geja i jego „męża” przerwało wtar-
gnięcie funkcjonariuszy policji, którzy na komputerze 
Brinkina znaleźli drastyczne nagrania i zdjęcia przed-
stawiające molestowanie seksualne niemowląt. Z tego 
samego sprzętu łączono się z internetową grupą dys-
kusyjną poświęconą wykorzystywaniu dzieci. 



Mężczyzna, który pracował w Komisji Praw Człowieka w San Francisco, 
odcinający kupony od bycia ikoną środowiska gejowskiego na całym globie, 
cieszący się uznaniem również wśród postępowych „heteryków”, trafił za 
kratki. I pomyśleć, że to właśnie on kształtował światopogląd rzeszy gejów 
i lesbijek, pozostając dla nich symbolem upominania się o własne prawa. 
O prawa człowieka walczył osobnik, który dla „rozrywki” oglądał cierpienie 
nieznanej liczby maleńkich dzieci.

KIEROWAŁ GEJOWSKĄ MŁODZIEŻÓWKĄ, GWAŁCIŁ 
NIEMOWLĘ
Szok i oburzenie. Tak w skrócie można określić reakcje homoseksualistów 
na aresztowanie ich lidera. Szkoda, że środowiska gejowskie mają tak 
krótką pamięć. Trzy lata temu szkocka policja rozbiła siatkę pedofilską, która 
zajmowała się produkcją, wymianą i rozpowszechnianiem odrażających 
materiałów. Łącznie aż 125 tys. fotografii znalezionych u siedemdziesięciu 
Brytyjczyków i stu czterdziestu mężczyzn z innych państw. Co ciekawe, 
w gronie ośmiu skazanych Szkotów znalazł się James Rennie, jeden z najbardziej 
znanych działaczy gejowskich. Skala zarzutów była na tyle ogromna, że 
mężczyzna został skazany na dożywocie (z możliwością wyjścia na wolność 
po trzynastu latach – przyp. red.). Był szkockim odpowiednikiem Larry’ego 
Brinkina, a popularność zawdzięczał kierowaniu organizacją LGBT Youth 
Scotland, którą utrzymywali szkoccy podatnicy. Stowarzyszenie zajmowało 
się „pomaganiem” nastolatkom, którzy „odkrywali w sobie skłonności 
homoseksualne”. Naczelne postulaty Jamesa Renniego? Wprowadzenie lekcji o 
homoseksualizmie do szkół i umożliwienie gejom adoptowania dzieci! Działacz 
LGBT mógł w spokoju prowadzić swoją propagandową działalność, bo rząd 
płacił mu 40 tys. funtów rocznie, a sam zyskał sobie przychylność salonów, 
zarówno parlamentarnych, jak i królewskich. 

James Rennie został skazany za molestowanie synka swoich przyjaciół. 
Gej-pedofil gwałcił dziecko od trzeciego miesiąca aż do czwartego roku życia 
maleństwa. 37-letnia matka dziecka powiedziała, że ten dramat przewrócił 
życie rodziny do góry nogami. Od tamtej pory mają problemy z normalnym 
życiem, relacjami z innymi ludźmi, utrzymywaniem kontaktów ze znajomymi. 
Nie potrafią. A zaczynało się tak niewinnie... Małżeństwo szukało osoby, 
która mogłaby zająć się ich dzieckiem. Mąż kobiety przypomniał sobie, że zna 
człowieka, który zawsze sprawiał wrażenie chętnie opiekującego się dziećmi. 
W końcu często opowiadał o swoim małym siostrzeńcu... Gdy 38-letni 
Rennie wyznał, że jest gejem, postępowa para była wniebowzięta. I tak oto 
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Rennie, szef LGBT Youth Scotland, organizacji, która zajmuje się osobami, 
które dorosłość mają dopiero przed sobą, miał zająć się dzieckiem swoich 
znajomych: zmienić pieluchy i położyć go do łóżka. I zrobił to, przy okazji 
urządzając chłopcu wieloletnie piekło.

„To była rzecz, która wpłynęła na każdy dzień mojego życia i relacje, jakie 
mam, czy to z kolegami w pracy, czy moimi przyjaciółmi, najbliższą rodziną, 
moją żoną, a zwłaszcza z moim synem” – powiedział stacji BBC zrozpaczony 
ojciec dziecka. Był „przerażony i wyczerpany”, gdy widział wszystkie badania, 
jakie musiał przejść jego syn, gdy sprawa wyszła na jaw. Okazało się bowiem, 
że do ohydnej praktyki Rennie zaprosił zarażonego wirusem HIV Neila 
Strachana, który na sumieniu ma również inne małe dziecko. 

Istotne jest także to, że zboczeńcy, którzy wpadli w sidła szkockiej policji, 
w wielu przypadkach byli zainteresowani wyłącznie dziećmi płci męskiej. 
Należał do nich 44-letni pracownik sauny dla gejów. – Kilka lat temu, 
gdy jeszcze nie był to temat tabu, policja udostępniła statystki dotyczące 
molestowania dzieci. W zależności od regionu od 23 do 43 proc. tych 
przestępstw było sprawką gejów. Zważywszy, że stanowią oni 1, góra 2 proc. 
społeczeństwa, mamy do czynienia z wielką nadreprezentacją – powiedziała 
dziennikowi „Rzeczpospolita” Lynette Burrows, która jest czołowym 
specjalistą ds. wychowywania dzieci. Burrows podkreśla, że homoseksualne 
lobby nie dopuszcza, aby szokujące dane wychodziły na jaw. Przykład? Gdy 
wypowiada się w BBC, ma zakaz mówienia o niewygodnych dla środowiska 
gejowskiego faktach. – Niestety, prawda jest taka, że wielu gejów czuje pociąg 
do małych chłopców – zaznaczyła Burrows.

NIE MA NIC ZŁEGO W SEKSIE 7-LATKA 
Z 50-LATKIEM?
Nie trzeba zresztą sięgać po najbardziej skrajne przypadki, aby zauważyć, 
że ruch gejowski miał po drodze ze środowiskiem pedofilii. Najlepszym 
przykładem są Niemcy. Claudia Roth, członkini Bundestagu i przewodnicząca 
niemieckiej Partii Zielonych (Bündnis 90/Die Grünen), sympatię polskich gejów 
zaskarbiła sobie zbiórką podpisów deputowanych Bundestagu pod notą 
sprzeciwiającą się odmowie organizacji parady równości w Warszawie. Ta 
sama Claudia Roth zasiada również w Radzie Nadzorczej Unii Humanistycznej 
(Humanistische Union), której celem jest „propagowanie praw obywatelskich 
i kształtowanie świadomości w społeczeństwie”.



Ta sama organizacja współpracowała ze stowarzyszeniem AHS 
(Arbeitsgemeinschaft Humane Sexualität), które otwarcie domaga się 
legalizacji stosunków pomiędzy dorosłymi i dziećmi. Szef AHS Johannes 
Gloetzner w wywiadzie dla niemieckiej telewizji ARD powiedział, że jeśli 
mamy do czynienia z obopólną zgodą, to osobiście nie ma nic przeciwko 
czynnościom seksualnym pomiędzy 50-letnim mężczyzną a 7-letnim 
dzieckiem. Jego słowa doskonale współgrają z deklaracją, jaką możemy 
przeczytać na oficjalnej stronie stowarzyszenia: „Seksualność jest sposobem 
komunikowania się ludzi. Każda osoba musi mieć możliwość doświadczania 
kontaktów seksualnych w porozumieniu z innymi. Niektórzy członkowie 
naszego społeczeństwa odmawiają uprawiania seksu, pozbawiając 
prawa do seksualności na przykład: dzieciom, osobom starszym, chorym, 
niepełnosprawnym, więźniom i pewnym seksualnym «mniejszościom». To 
często narusza prawo do seksualnego samookreślenia”.

Nic więc dziwnego, że Unia Humanistyczna, aby nie szkodzić 
własnemu wizerunkowi, zdecydowała się oficjalnie zerwać współpracę 
z AHS. Stowarzyszenie wydało nawet specjalne oświadczenie, w którym 
kategorycznie stwierdziło, że nie podziela poglądu, że „akty seksualne między 
dorosłymi i dziećmi w określonych okolicznościach powinny być zwolnione 
z kary”. „Dokładniejsza analiza stanowisk AHS wykazała, że organizacja może 
być nieodpowiednim partnerem do współpracy w kwestii praw obywatelskich 
dla Unii Humanistycznej” – czytamy w specjalnym oświadczeniu sprzed 
ośmiu lat. Czy wcześniej działacze Humanistische Union nie czytali deklaracji 
stowarzyszenia AHS? Czy jasno wyrażone pierwszoplanowe postulaty 
organizacji nie budziły ich zastrzeżeń? Na te pytania już nie znajdujemy 
odpowiedzi. 

14-LATEK ŚWIETNĄ PARTIĄ DLA POLSKIEGO GEJA?
Być może w Polsce nie mieliśmy tak „spektakularnych” przypadków, jak 
w USA czy Wielkiej Brytanii, gdzie lider rodzimej organizacji gejowskiej trafia 
za kraty. W naszym kraju czołowi działacze homoseksualni albo „lądują” 
w Sejmie, albo nagle odnajdują w sobie „powołanie”, zakładają sutannę 
i ogłaszają samych siebie „księżmi”. Jakby tego jeszcze było mało, wynajdują 
jakiś pierścień i każą określać się tytułem „biskupa”, choć to już przypadki 
psychiatryczne...

W Polsce o zacieraniu się zjawiska homoseksualizmu i pedofilii zrobiło 
się głośno po emisji filmu dokumentalnego Sylwestra Latkowskiego Pedofile. 
Reżyser wraz z grupą dziennikarzy śledczych przemierza zakamarki 



47 

Gej-pedofil. Stereotyp?

Dworca Centralnego, który jawi się jako przybytek najgorszych patologii 
– narkomanii, prostytucji i właśnie pedofilii. Dokument ukazuje bezsilność 
polskich organów ścigania w walce z siatką zboczeńców. Wniosek, jaki bije 
z obrazu Latkowskiego, jest jeden: granica między wykorzystywaniem dzieci 
(w tym przypadku młodych chłopców) a homoseksualizmem jest płynna. 
Ofiary stają się z czasem katami, którzy „werbują” kolejne dzieciaki. Brudne, 
głodne, bez opieki. Dzieci bezdomne. 

Kamera nagrywa rozmowę reżysera z chłopakiem, który jako dziecko 
zaczął prostytuować się na Dworcu Centralnym. Dziś mówi o sobie: 
„Jestem homoseksualistą”. Środowiska lewicowe zarzucały Latkowskiemu 
manipulację, ale niemal każdy widz, który zetknął się z filmem, 
miał jednoznaczne spostrzeżenie: „To nie jest film o pedofilach, ale 
o homoseksualnej prostytucji!”. Problem w tym, że najstarszy zawód świata 
wykonują dzieciaki przed ukończeniem pietnastego roku życia. W końcu 
nadziany facet, który ma ochotę zabawić się z „młodym towarem”, nie będzie 
zaglądał do legitymacji szkolnej.

Kilka lat później po ten sam temat sięgnął reżyser Jarosław Sztandera, 
który nakręcił etiudę Luksus. Zaledwie 38-minutowy obraz przedstawia 
historię chłopaka, którego „czas minął”. Luksus od kilku lat był męską 
(a raczej chłopięcą) prostytutką swojego „opiekuna” Popersa (świetna kreacja 
Zbigniewa Zamachowskiego!), jednak okazał się zbyt stary dla swojego 
alfonsa. Miał 17 lat. Pozostawiony samemu sobie, wspominając dostatnie 
życie u Popersa, postanawia za wszelką cenę wrócić do domu bogatego 
zboczeńca. Dlatego zwabia na dworcu małego chłopca. Dzieciaka, o którego 
nikt się nie troszczy i nie zadaje pytań, kiedy wróci do domu. Reszty nie 
trzeba opowiadać. Film trwa niewiele więcej niż pół godziny, a mimo to nie 
pozostawia widza obojętnym. Prowokuje do stawiania pytań: to pedofilia 
czy homoseksualizm? Jak wyznaczyć granicę między – mogłoby się wydawać 
– „orientacją” seksualną a ohydnym zboczeniem? Niestety nikt jeszcze nie 
odważył się na udzielenie jednoznacznej odpowiedzi. Dlatego postanowiłem 
poszukać jej na własną rękę. 

FURRY ME
Zarejestrowałem się na dwóch popularnych forach gejowskich: gaymateo .pl 
i forum.gejowo.pl. Na pierwszej stronie moją uwagę zwróciła już 
ankieta personalna, którą musiałem wypełnić przy rejestracji. Edukacja? 



Zainteresowania? Znajomość języków obcych? A któż zaprzątałby sobie 
tym głowę! Natomiast gwiazdką (pola obowiązkowe – przyp. AM) zostały 
oznaczone takie dane jak budowa ciała, kolczyki, tatuaże czy... owłosienie 
ciała (sic!). Przy rubryce „Wiek” celowo napisałem: 14. Na mojego maila 
przyszedł link aktywacyjny. Kliknąłem i już mogłem śledzić erotyczne 
rozmowy facetów w różnym wieku, dzielących się m.in. swoimi fantazjami 
seksualnymi. Trzeba przyznać, że bardzo wymyślnymi. Czytałem je oczywiście 
jako 14-letni Łukasz. Jak widać administracji forum nie przeszkadza 
możliwość odwiedzania strony przez dzieciaki. 

Szybko okazało się, że wyimaginowany 14-letni Łukasz nie jest jedynym 
tak młodym bywalcem forum. Wśród anonsów natychmiast natrafiłem na 
profil 14-letniego aktywnego forumowicza, który umieścił nawet swoje 
zdjęcie. Dziecięca buzia, drobna sylwetka. Chłopcu równie dobrze można 
byłoby dać ze dwa lata mniej. Nikomu nie przeszkadzała jego obecność na 
forum, wysyłanie „ogłoszeń towarzyskich” i śmiałe deklaracje: „Szukam 
miłego, najlepiej wysportowanego chłopaka, który umie zadbać o siebie”. 
Dodajmy, że wśród użytkowników przeważają znacznie starsi panowie... 
Cóż, może niedopatrzenie administratora. Klik. Jestem już na następnej 
stronie. I co widzę? 15-letni Grzesiu deklaruje, że woli znacznie starszych. 
„30 lat to dla mnie minimum. Najlepiej, żeby facet miał około 40”. Może po 
prostu administracja jeszcze nie zdążyła usunąć postu? – pytałem naiwnie 
w myślach. Nic z tego. Wpis tajemniczego Grzesia został napisany kilka lat 
temu, a forum nadal działa aktywnie. 

Wchodzę na kolejną stronę – forum.gejowo.pl. Przeglądam pobieżnie, 
nie wyszukuję specjalnie „wątków pedofilskich”. Mimochodem natrafiam 
na zakładkę „W jakim wieku faceci są najfajniejsi?”. Dowiaduję się, że 
„niektórzy lubią zabawy a [powinno być „w” – przyp. red.] tatusia i synka”. 
Na podstronie „Seks” znajduję ankietę pt. „Ile lat powinien mieć Twój 
idealny facet?”. Pierwszy przedział zaczyna się od piętnastego roku życia. 
Nie wiedziałem, że facetem jest się już w wieku piętnastu lat. Użytkownicy 
dają jednak do zrozumienia, że na forum nie można pisać wszystkiego. 
„Nie napiszę, co lubię, bo znowu ktoś usunie przez to cały temat” – pisze 
tajemniczy ANTHEM. Podobnych sugestii można znaleźć więcej. Nie brakuje 
pytań o seks z dzieciakami i odpowiedzi troskliwych homo-wujków Dobra 
Rada: „Są zabronione [stosunki – przyp. AM], gdy bzykasz się z kimś poniżej 
15. roku życia, a jak ten kolo miał 16 to wszystko było w porządku”. 

Niektórzy z użytkowników forum ustawiają sobie awatary przedstawiające 
postacie z kreskówek dla małych dzieci. Zachodzę w głowę dlaczego... 
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Znajomy podrzuca mi termin „furry me”. Zaglądam do niezawodnej 
przeglądarki Google. Moim oczom ukazuje się fotoblog 15-letniego chłopca. 
Mała chuda rączka trzyma obrazek słodkiego bajkowego królika z odciśniętym 
śladem innego zwierzaka... na udzie. Pozostałe obrazki, autorstwa chłopca 
i jego znajomych, również nie pozostawiają złudzeń. Bajkowe zwierzątka 
w dziwnych pozach, wydające się „wdzięczyć do widza” czy przytulające 
się postacie kreskówek (wszystkie płci męskiej). Dziwne, klikam dalej. 
W końcu Google uchodzi za niezawodną przeglądarkę. „Furry me” – wpisuję 
w okienko. Moim oczom ukazuje się rysunkowe porno, przedstawiające 
postacie z kreskówek w scenach seksu. Oczywiście na każdym obrazku są to 
przedstawiciele płci męskiej.

Jeszcze raz odwiedzam fotoblog chłopca z USA. „Hejka, jestem Michael! 
Mam 15 lat, jestem gejem, więc dziewczyny mogą dać se siana” – można 
przeczytać w notce biograficznej dzieciaka. „Lubię pływać, tańczyć, śpiewać, 
rysować, jestem furry i jestem króliczkiem. Nie mam tu wielu przyjaciół, 
więc przyjdź i porozmawiaj. Ja nie gryzę” – przedstawia się chłopiec. Michael 
opisuje swój wygląd, sposób ubierania się i podaje kontakt do siebie: profil na 
Facebooku, skype, kanał na portalu YouTube, a nawet adres e-mail. W końcu 
szuka towarzystwa. „Jeśli jesteś zraniony lub masz problemy, odezwij się do 
mnie, a postaram się rozweselić Cię!” – deklaruje wesoło chłopiec.

Tak, Michael... Chciałbym się mylić (nawet nie wiesz jak bardzo), 
ale pewnie niebawem odezwie się do Ciebie ktoś „zraniony”. Ktoś, kto 
rzeczywiście ma problemy. Może rozweselisz go na chwilę, ale sam będziesz 
cierpiał... 

Mam tego dość, kładę się spać. Ale sen nie przychodzi. Cały czas mam 
przed oczami małą sylwetkę chłopca trzymającą dwuznaczny obrazek. 
Dobrze, że spokojnie zasypiają wszelkiej maści bojownicy o prawa gejów. 
W końcu tyle zagubionych dzieciaków może ich „rozweselić”. █



Batgej i Superhomoś, czyli tęczowi superbohaterowie
Autor Autorski

Batgej i Superhomoś, 
czyli tęczowi 
superbohaterowie

Profesor Fredrick Werham w wydanej w 1954 roku 
książce Seduction of the Innocent napisał, że komiksy 
są groźne dla młodzieży. Przekonywał on wówczas, że 
Batman i Robin symbolizują parę homoseksualną. Jego 
teza została wyśmiana przez komiksowych fanów. 
A jednak profesor trafnie przewidział, w jakim kierunku 
zmierzać będzie ta opowieść. Swoją drogą ciekawe, 
kiedy okaże się, że homoseksualistami byli również 
Kajko i Kokosz, a także Romek i a’Tomek (bo do 
promowania relacji z Tytusem, miejmy nadzieję szybko 
nie dojdzie). 

Łukasz Adamski



Show-biznes szczególnie mocno eksponuje ostatnio 
homoseksualistów. Gej jest obecny niemal w każdej poważniejszej 
produkcji telewizyjnej w USA i niemal nigdy się nie zdarza, by był postacią 
negatywną. Negatywne opinie na temat homoseksualistów są nie tylko 
jednoznacznie piętnowane, ale mają również swoje konsekwencje. Reżyser 
Brett Ratner został pozbawiony możliwości wyreżyserowania gali rozdania 
Oscarów za wypowiedzenie słowa „fags”, które zostało użyte w potocznej 
mowie bez podtekstów homoseksualnych. Nie pomogły mu nawet 
wiernopoddańcze przeprosiny, choć w rozmowach z organizacją GLAAD (Gay 
& Lesbian Alliance Against Defamation – Gejowska i Lesbijska Liga przeciw 
Zniesławieniu) zapewniał, iż zrobi wszystko, by udowodnić, że nie jest 
homofobem. Histeryczne przeprosiny nie były zresztą niczym zaskakującym. 
GLAAD staje się w Stanach Zjednoczonych coraz bardziej wpływową 
organizacją. To ona doprowadziła do ukarania gracza NBA za to, że na boisku 
użył słowa „pedał”. 

„Czasy, kiedy Ellen DeGeneres wsławiła się jako pierwsza lesbijka 
dokonująca telewizyjnego coming outu (1997), to już zamierzchła 
przeszłość. W ciągu niespełna 15 lat show-biznes płynnie przeszedł od 
zauważania homoseksualizmu do jego wychwalania. O ile seriale takie 
jak L Word (o gejach, lesbijkach i transach z LA) lub Glee (między innymi 
o nastolatkach gejach) mogą być bronione jako próby opisania świata 
dotąd nieprzedstawionego, o tyle to, co dzieje się w tzw. głównonurtowej 
rozrywce, najlepiej określa ukute przez amerykańską prawicę sformułowanie 
«glamourising homosexuality». Chodzi o przedstawienie homoseksualizmu 
już nie tylko jako czegoś normalnego (to Ameryka ma już dawno za sobą), 
ale o pokazanie, że jest to coś lepszego, bardziej światowego i w ogóle cool – 
w porównaniu z nudnym heteroseksualnym życiem. Doskonałym przykładem 
propagandy serwowanej odbiorcy niemal podprogowo są amerykańskie 



seriale komediowe znane także z polskich ekranów” – pisał Piotr Gociek 
w „Uważam Rze”. Dziś oglądając amerykańskie hity, takie jak Californication, 
Seks w wielkim mieście czy Gotowe na wszystko, trudno oprzeć się wrażeniu, że 
gej należy do wyższej klasy społecznej. Naprawdę trudno się więc dziwić, że 
Brad Pitt, ikona Hollywood, niedawno przyznał, iż nie miałby nic przeciwko 
temu, by jego dziecko było gejem i sam weźmie ślub dopiero wtedy, gdy 
w USA zalegalizowane będą małżeństwa homoseksualne. 

ARCHIE PRZECIERA SZLAKI
Amerykańska telewizja w znaczącym stopniu została już skolonizowana przez 
środowiska gejowskie. Podobnie jest z hollywoodzkimi filmami, choć w tym 
przypadku poprawność polityczna jest jeszcze czasami łamana. Gejowskie 
organizacje mają jednak to do siebie, że nie wystarcza im zdobycie zaledwie 
jednego przyczółka. Tęczowa ekspansja musi przekuć duszę odbiorców 
również innych rozrywkowych gałęzi. Po kinie przyszedł więc czas na 
komiksy. Nie chodzi oczywiście o komiksy stricte gejowskie, które wychodzą 
spod rąk takich autorów jak Ralf König czy twórców podobnych do geja 
murzyna z kultowego W pogoni za Amy Kevina Smitha, ale o umieszczanie 
homoseksualistów w opowieściach o superbohaterach. 

Marsz „tęczowych” przez świat komiksów rozpoczął się od kultowej 
opowieści o Archiem. „Archie Comics” zostało założone w 1939 roku. 
Najbardziej znane jest z serii komiksów, których bohaterami są nastolatki, 
Archie Andrews, Betty Cooper, Veronica Lodge, Reggie Mantle i Forsythe 
„Jughead” Jones. Wydawnictwo jest od dawna wpisane w pejzaż 
amerykańskiej popkultury i stanowi jeden z jej symboli. Już w 2010 roku 
twórcy komiksu, którzy przekonują, że „trzeba iść z duchem czasu” (można 
zrozumieć teraz słowa Chestertona o tym, że tylko katolicyzm chroni 
nas przed byciem niewolnikiem swoich czasów), wprowadzili do serii 
postać geja. Rok później przedstawili „ślub” gejowskich postaci. „Bardzo 
dobrze, że pokazano kochających się Amerykanów” – mówił Evan Wolfson, 
przewodniczący progejowskiej organizacji „Freedom to Marry”. Dodał 
on również, że „geje dzielą takie same marzenia jak inni”. Innego zdania 
byli amerykańscy konserwatyści,. Jednoznacznie potępili oni szerzenia 
homoseksualnej agitacji na kartach komiksu, który wychował całe pokolenia 
Amerykanów. Protesty nie przyniosły jednak spodziewanych efektów, a numer 
z czarnoskórym gejem i wojskowym na ślubnym kobiercu stał się hitem.

Choć to Archie jest symbolem zmian w obyczajowości amerykańskiej, 
to nie on doprowadził do największych protestów przeciwko gejowskiej 
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propagandzie w komiksach. Nie ulega jednak wątpliwości, że to on miał 
przetrzeć szlaki chłopakom, którzy lubią się przebierać za superbohaterów 
i celowo wkładają na siebie obcisłe ciuszki. 

TĘCZOWY BATMAN I X-MEN NA ŚLUBNYM KOBIERCU
Znany autor komiksów, Grant Morrison, który współtworzy fabułę m.in. 
Supermena, X-Mena i Batmana, w wywiadzie dla amerykańskiego „Playboya” 
wyznał, że ten ostatni jest „w 100 procentach gejem”. Jego zdaniem, Batman 
odbiega od normy zarówno seksualnie, jak i stylem życia. „Ma dość dziwną 
misję, by wychodzić nocą przebrany za nietoperza, a potem wraca do domu, 

w którym nie mieszka z żadną kobietą. Nosi obcisłe ubrania, w każdym 
filmie ma nowy batmobil i bardziej niż rodziną zainteresowany jest starszym 
mężczyzną i młodym Robinem. Batman jest gejem, by wszyscy go lubili. By 
ochotę na niego miały i kobiety i mężczyźni. A on o to nie dba” – zapewniał 
w „Playboyu” Morrison. Niedługo po tej wypowiedzi Dan DiDio z DC Comics 
powiedział, że jeden z bohaterów komiksowych wykona coming out i od 
tej pory stanie się „jedną z najbardziej prominentnych homoseksualnych 
postaci”. Bob Wayne, wiceprezes wydawnictwa, powiedział zaś wprost, że 
polityka DC Comics odnośnie do homoseksualnych postaci ewoluowała. 
Wayne porównał ją do ewolucji prezydenta Baracka Obamy. 

Tęczowa transformacja Batmana jest o tyle zaskakująca, że nawet 
w każdym filmie opartych na przygodach Człowieka Nietoperza, superbohater 
był otoczony pięknymi kobietami. Należy więc zadać sobie pytanie, czy 
w świetle znanych na całym świecie opowieści o walce „mrocznego rycerza” 
można podejrzewać go o bycie kryptogejem? Czy burtonowski Batman, który 

Na szczęście nie doszło jeszcze do tego, 
by gejem okazał się być bezczelny Thor 
Gromowładny ani Kapitan Ameryka, który 
ma swoją drogą najbardziej gejowski stój 
ze wszystkich superbohaterów. 



przyciskał piękną Kim Basinger do swojej zbroi, był gejem? Czy chłopców 
lubił Batman walczący dzielnie z Kobietą Kot? Można oczywiście podejrzewać, 
że „seksowny” Joker i Człowiek Pingwin słabo „wyzwalali” homoseksualizm 
Batmana i dlatego nie miał on okazji pokazać swojego prawdziwego „ja”. 
No, ale przecież nie pociągał go również kształtny zadek Jimma Carreya 
jako Człowieka Zagadki (może zagadka tkwi w podtekstach?). Batmana nie 
rajcował również szaleńczy Joker z twarzą Heatha Ledgersa (mimo że aktor 
pięknie zagrał wcześniej geja kowboja). Relacja z postacią o ksywce Dwie 
Twarze też wyglądała normalnie (chyba że dualizm tej postaci oznaczał coś 
innego). Również w ostatniej odsłonie nolanowskiej trylogii Batman zmierzył 
się z wrogiem, który wyglądał jak skrzyżowanie nazisty z Hulkiem. Jednak 
nawet taki wizerunek twardziela nie powalił na kolana (tak, tak w tym 
znaczeniu) Batmana. Wydaje się, że takie szczegóły, jak uprawianie seksu 
z pięknymi kobietami, nie oznaczają wcale, że nie jest się gejem. Ukrywanie 
swojej orientacji w patriarchalnym społeczeństwie, które na dodatek jest 
dotknięte przez chrześcijańską zarazę, jest dziś normą. W końcu czytając 
niektóre artykuły z prasy gejowskiej, można dojść do wniosku, że większość 
mężczyzn pożąda skrycie penisa. Dlaczego Batman, który dobrał sobie do 
współpracy pięknego Robina, miałby być wyjątkiem? Czy jest on gorszym 
mężczyzną? Oj nie. Jest prawdziwym arystokratą. A jak wiemy, geje stanowią 
dziś lepiej wykształconą, bogatszą i najbardziej obytą arystokrację. 

Trudno się więc dziwić, że gejami okazują się kolejni superbohaterowie, 
którzy niedługo będą ratować świat nie tylko przed niebezpiecznymi 
psychopatami, ale również przed powszechną homofobią. Na dodatek, gdy 
okazało się, że tęczowy jest DC Comics, kolory gejowskiego wyzwolenia 
musiały również pojawić się u jego największej konkurencji – w firmie Marvel. 
Na szczęście nie doszło jeszcze do tego, by gejem okazał się być bezczelny 
Thor Gromowładny ani Kapitan Ameryka, który ma swoją drogą najbardziej 
gejowski stój ze wszystkich superbohaterów. Trudno gejem nazwać również 
Iron Mana, który w mizoginizmie przebijał samego nicholsowego Jokera. 

Okazuje się jednak, że gejem jest jeden z bohaterów serii X-Man-Nortstar, 
który wraz ze swoim partnerem Kylem stanęli nawet na ślubnym kobiercu. 
„Uniwersum Marvela zawsze starało się odzwierciedlać świat widziany za 
oknem, dlatego staramy się sprawiać, żeby nasi bohaterowie, ich relacje 
i przygody były zakorzenione w rzeczywistości” – napisał w oficjalnym 
oświadczeniu szef wydawnictwa Axel Alonso. Superbohaterowie wzięli 
„ślub” oczywiście w Nowym Jorku, który dołączył niedawno do mapy 
postępowych stanów Ameryki. Northstar długo musiał czekać na „ślub” ze 
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swoim wybrankiem. Swoją orientację seksualną ujawnił on już w 1992 roku. 
Teraz spełnił marzenia wszystkich postępowców w tym jednej z autorek serii 
X-Men Marjorie Liu, która powiedziała: „Jako pisarce zawsze mi się wydawało 
dziwne, że komiksowi bohaterowie przez lata pozostają w związkowym 
limbo. Z pewnością, dzieje się tak w rzeczywistości – pewne związki nie 
rozwijają się – lecz wspaniałą rzeczą w opowieściach jest ich tendencja do 
posuwania się naprzód”. Decyzja władz Marvela wzburzyła m.in. organizację 
„One Million Moms”, która rozpoczęła akcję polegającą na pisaniu maili do 
korporacji będących właścicielami wydawnictwa. Marvel podtrzymał jednak 
swoje stanowisko, pisząc o... zmianach dokonanych przez administrację 
Obamy. 

Profesor Fredrick Werham w wydanej w 1954 roku książce Seduction of 
the Innocent napisał, że komiksy są groźne dla młodzieży. Przekonywał on 
wówczas, że Batman i Robin symbolizują parę homoseksualną. Jego teza 
została wyśmiana przez komiksowych fanów. A jednak, jak się okazuje, to 
profesor trafnie przewidział, w jakim kierunku zmierzać będzie ta opowieść. 
To jednak, przed czym przestrzegał profesor, dziś jest traktowane jako wielki 
sukces i dowód postępu. A tak swoją drogą ciekawe, kiedy okaże się, że 
homoseksualistami byli również Kajko i Kokosz, a także Romek i a’Tomek (bo 
do promowania relacji z Tytusem, miejmy nadzieję, szybko nie dojdzie). █
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Kluczowym pytaniem, które musimy zadać, chcąc analizować obecną 
sytuację wewnętrzną Rosji, jest to, jak daleko Putin jest gotowy się 
posunąć, by utrzymać swoją władzę. To nie jest kwestia braku jego 
determinacji, gdyż w moim odczuciu on ją posiada. On nie rozumie 
jednak sensu istnienia pluralizmu. Dla niego, mentalnie, jest to zjawisko 
całkowicie obce, dlatego będzie tolerował taki stan rzeczy o tyle, o ile 
będzie do tego zmuszony.

Rozmawia Petar Petrović (Polskie Radio)

W Moskwie zaczęto stosować zaostrzone przepisy dotyczące 
organizacji demonstracji. Nowe prawo zakłada wysokie 
kary finansowe dla jej uczestników, a także możliwość 
odrzucenia wniosku o zorganizowanie protestu ulicznego. 
Ustawa pozwala na podjęcie takiej decyzji, gdy osoby 
chcące zorganizować protest były już dwukrotnie karane za 
złamanie prawa o zgromadzeniach. Po zdobyciu prezydentury 
przez Władimira Putina liderzy opozycji w trakcie 
niemal każdej demonstracji są zatrzymywani. Niedawno 
przyjęto w pierwszym czytaniu projekt ustawy o karach 
za propagowanie symboli organizacji ekstremistycznych. 

PLURALIZM 
W ROSJI?
PUTIN NIE BYŁ DO TEGO SZKOLONY
Rozmowa z prof. Włodzimierzem Marciniakiem
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W opinii dziennikarzy „Niezawisimoj Gaziety” biała wstążka, 
symbol rosyjskiej opozycji, może zostać uznana za element 
propagujący ekstremizm. Nie określono bowiem, jakie 
organizacje i symbole będą uznawane za takowe, a decyzję 
w tej sprawie każdorazowo ma podejmować sąd. Posłowie 
Jednej Rosji dążą też do tego, by wprowadzić zintegrowany 
system rejestracji i automatycznego blokowania stron 
internetowych. Nie trzeba się domyślać, w kogo będzie on 
wymierzony... Co więcej, pracują też nad ustawą określającą 
niekomercyjne organizacje działające w Rosji, korzystające 
z zagranicznych grantów, mianem „zagranicznego agenta”. 
A ja pamiętam, jak zaraz po wyborach prezydenckich 
sekretarz prasowy Putina, Dmitrij Pieskow, przekonywał, 
że po objęciu urzędu prezydenta nie będzie on „przykręcał 
śruby” i że „Zachód grzeszy”, przedstawiając go jako 
„orędownika autorytaryzmu”...

– W grudniu można było obserwować pewne wahania w polityce Putina 
i jakieś próby przechwycenia części haseł z demonstracji ulicznych, protestu 
społecznego. Ale już na przełomie roku władze się z tego wycofały i było 
jasne, że mamy raczej do czynienia z zachowawczą mobilizacją zasobów 
lojalności w stosunku do Putina. Nie sądzę więc, że mamy do czynienia 
z niespełnianiem obietnicy „nieprzykręcania śruby”... tylko raczej z realizacją 
obietnicy umacniania władzy, takimi sposobami, jakie pan wymienił. Obecnie 
w Rosji kontekst zachodni niezbyt się liczy. 

Ale chyba do niedawna jeszcze miał znaczenie? 
Pamiętam, jak po zeszłorocznym ogłoszeniu przez Putina 
decyzji o kandydowaniu w wyborach prezydenckich, 
przetoczyła się przez europejskie media fala niezwykle 
krytycznie oceniających ten pomysł publikacji? Od dawna 
nie można było przeczytać tylu negatywnych opinii na 
temat władcy Kremla i tylu czarnych scenariuszy zarówno 
dla Rosji, jak i dla jej relacji z Europą Zachodnią.

– Tak, ja też odniosłem takie wrażenie. Rotacja zapowiedziana we 
wrześniu zeszłego roku pomiędzy Miedwiediewem a Putinem niczego 
istotnego nie zmieniła w sposobie działania reżimu politycznego w tym kraju. 
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Była to jednak informacja, która przeważyła negatywne oceny zagranicą, 
ale także i w samej Rosji, zwłaszcza w tej części społeczeństwa, które się 
zaktywizowało i uczestniczyło w protestach. Rosjanie poczuli, że czara 
goryczy została przelana. 

Na ulice wielu rosyjskich miast wyszły wtedy tysiące 
ludzi. Jaka była ich główna motywacja? Czy chodziło 
tylko o sytuację materialną? A może gigantyczną skalę 
fałszerstw podczas ostatnich wyborów do Dumy? Do 
niedawna wydawało się, że Putin jest akceptowany jako 
„przywódca narodu” i cieszy się dużym poparciem.

– Widocznie wielu ludzi uświadomiło sobie, że będzie on rządził już na 
zawsze. Dla trzydziesto- i czterdziestolatków perspektywa dwunastu lat 
rządów Putina okazała się być przygniatająca, to jedna czwarta trwania PRL-u, 
a więc bardzo długo. Nagle pojawiły się negatywne oceny wypowiadane m.in. 
w takim duchu: „długo cierpieliśmy, jakoś znosiliśmy wszystkie jego wygłupy, 
niepoważny sposób zachowywania się, kompromitowanie kraju na arenie 
międzynarodowej, zakładając, że to będzie trwało przez jakiś czas, no, ale 
jeśli tak ma być zawsze... to my zgłaszamy sprzeciw i nie akceptujemy takiego 
stanu rzeczy”.

Przewidywalny. To moje ulubione słowo określające 
reżimy autorytarne, z którymi jako tako udaje się 
Zachodowi współpracować. Rosyjski reżim nieraz był 
w ten sposób określany przez zachodnich polityków 
i media i to pomimo wywoływania kolejnych wojen 
i zlecania morderstw politycznych. Co się zmieniło, że na 
Putina spadła taka lawina krytyki? Do niedawna Jedna 
Rosja cieszyła się wielką popularnością, a teraz w coraz 
szerszych kręgach nazywana jest Partią Żulików i Złodziei.

– Zmiana ocen prasy zagranicznej podyktowana była oczywiście 
interesami Zachodu. Do tej pory Putin był dla niego wygodny, gdyż 
z jednej strony gwarantował stabilność współpracy gospodarczej, z drugiej 
zaś, wiadomo było, że Rosja nie będzie się pod jego przywództwem 



modernizować. Kraj ten traktowany jest przez zachodnie stolice jako rynek 
zbytu i eksporter surowców, z autorytarnym reżimem, niewytwarzającym 
jakiegoś specjalnie istotnego napięcia na arenie międzynarodowej. Uważają 
one, że nie jest to system władzy bardzo represyjny, wypadki morderstw 
politycznych traktowane są jako jednorazowe wydarzenia... Dlatego Zachód 
akceptuje politykę Kremla. 

W artykule Gra Rosjan z szulerem („Rzeczpospolita”, 
8 grudnia 2011) pisał Pan, że: „w systemie autorytarnym 
wybory są grą obywateli z szulerem. Czas pokaże, czy 
Rosjanom udało się (przynajmniej częściowo) ograć 
szulera, czy też to oni zostali po raz kolejny przez niego 
ograni”. Kto, kogo i w jaki sposób starał się oszukać?

– Dramatyzm sytuacji polegał na tym, że Putinowi rzucono w twarz 
oskarżenie o to, że „ukradł wybory”. I jeśli ktoś zostanie zidentyfikowany jako 
oszust, to on już nim nie jest, gdyż wszyscy wiedzą, że kłamie. Gra z drugiej 
strony jest mniej więcej taka, jak ją przedstawia polityk próbujący pełnić 
rolę pośrednika pomiędzy obozem rządzącym a protestującymi – Aleksiej 
Kudrin. On przekonywał, że trzeba Putinowi jeszcze raz pozwolić zostać 
prezydentem, co należy rozumieć jako przekaz: „zgódźcie się, żeby jeszcze raz 
was oszukano, a macie gwarancję, że to będzie po raz ostatni”. Tłumaczono 
więc obywatelom, że inaczej się nie da, że jest jak jest. „Trzeba przymknąć na 
to oczy, niech już zostanie tym prezydentem, a potem już wszystkie reformy 
się zaczną, a w zasadzie to już się zaczęły. Już w telewizji Borys Niemcow 
występował..., proszę bardzo, zaczęła się demokratyzacja i na pewno ona 
będzie trwała, jeśli tylko Putin zostanie prezydentem. A jeśli nie zostanie, to 
wszystko się skończy”. Nie wiem, czy to jest jeszcze oszustwo, jeśli głoszono 
to aż tak jawnie...

Czyli rosyjskie społeczeństwo miało do czynienia 
z szantażem? W końcu przed wyborami Putin „delikatnie” 
zasugerował, że już druga runda wyborów prezydenckich 
może zdestabilizować kraj…

– Tak, to był szantaż. Przy czym wielu najważniejszych ludzi opozycji 
gotowych było to przyjąć: Kudrin, Czubajs, Akunin. Oni uważali, że nie 
należało w tym momencie doprowadzać do sytuacji, w której Putin 
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odchodzi. Warto dodać, że cała jego kampania polegała na przekonywaniu 
społeczeństwa, że on nie ma ze swoją Jedną Rosją nic wspólnego. Czyli 
mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której lider partii się od niej dystansuje. 
Co więcej, on apelował do oburzenia i zawiści zwykłych, prostych ludzi 
z prowincji w stosunku do sytych i zamożnych mieszkańców Moskwy. „Nie 
wiadomo, z jakiego powodu wychodzą na ulice” – to była myśl przewodnia 
jego kampanii. Mieliśmy więc do czynienia ze wzniecaniem antagonizmu 
klasowego. Dlatego te wszystkie wiece odbywały się gdzieś na Uralu, gdzie 
Putin odwoływał się do prostego ludu robotniczego, którego miałby być 
wyrazicielem, w opozycji do „tych bogatych, w norkach, którzy wychodzą 
protestować”. 

Wspomniał Pan, że kwestia Zachodu nie jest już dla 
Kremla tak ważna jak kiedyś. Rozumiem, że prezydentura 
Putina oznacza zakończenie gry z Zachodem w „złego 
i dobrego policjanta”? Dziś już wszyscy doskonale wiedzą, 
że Miedwiediew to figurant. Nie zmienia to faktu, że 
według najnowszych badań Centrum Lewady poparcie dla 
prezydenta i premiera Rosji spada. Obecnie Władimirowi 
Putinowi ufa 49 procent badanych. Rok temu, gdy 
prezydentem był Dmitrij Miedwiediew, ufało mu ponad 
53 procent Rosjan, a w 2009 roku aż 66 procent. Czy 
można mówić o kryzysie zaufania wobec rządzących? Czy 
jest to trend, który ich niepokoi?

– Dla Putina kluczowym problemem jest większość społeczeństwa 
rosyjskiego, która kiedyś go popierała. Od jesieni zeszłego roku ta większość, 
wynosząca trochę powyżej pięćdziesiąt procent, wyraźnie się waha 
i w zależności od sytuacji różnie się zachowuje. Dla niego problemem jest 
mobilizacja tego poparcia. W pewnym zakresie ci ludzie, którzy niekoniecznie 
go popierają, ale raczej go akceptują ze względu na brak alternatywy, są 
w stanie zaakceptować działania ograniczające swobodę protestu, czy 
ruchu społecznego. Wydaje się jednak, iż w takich dziedzinach, jak np. 
liberalizacja i ułatwienia w działaniach partii politycznych, mamy do 
czynienia z kontynuacją, gdyż władze liczą na wypróbowaną i sprawdzoną 
dziesięć lat temu taktykę budowy zderzaków i tworzenia różnych pozornych 



projektów partyjnych, które będą umożliwiały kontrolowanie sytuacji. Wydaje 
się, że kluczowym pytaniem, które musimy zadać, chcąc analizować obecną 
sytuację wewnętrzną Rosji, jest to, jak daleko Putin jest gotowy się posunąć, 
by utrzymać swoją władzę. To nie jest kwestia braku jego determinacji, 
gdyż w moim odczuciu on ją posiada. On nie rozumie jednak sensu istnienia 
pluralizmu. Dla niego, mentalnie, jest to zjawisko całkowicie obce, dlatego 
będzie tolerował taki stan rzeczy o tyle, o ile będzie do tego zmuszony. 
Jednocześnie będzie ograniczał pluralizm w takim stopniu, w jakim będzie 
mógł to robić. Kluczowa jest więc tutaj postawa większości, która kiedyś 
była proputinowska, a teraz jest większością „bezalternatywną”. A to znaczy, 
że duża ich część głosowała za Putinem, nie dlatego, że go jakoś specjalnie 
lubi, tylko dlatego, że nie widzi dla niego alternatywy. A teraz, jak się ta 
grupa zachowa, czy jej poszczególne warstwy, to będzie zależało od sytuacji 
ekonomicznej, i tylko od tego. A nie od postawy Zachodu, która nie ma tutaj 
żadnego większego znaczenia.

Czyli liczy się jedynie poziom życia? Z sondażu 
przeprowadzonego przez Centrum Lewady wynika, że 
jedynie 17 procent badanych ocenia sytuację finansową 
swojej rodziny jako bardzo dobrą. Ale kluczowe jest to, 
że 57 procent uczestników sondażu uważa, że żyje na 
średnim poziomie i jest zadowolona. Prawie połowa 
badanych z optymizmem patrzy w przyszłość i uważa, 
że najbliższe 5 lat nie powinny przynieść pogorszenia 
sytuacji materialnej. 21 procent liczy na poprawę, 
a jedynie 10 procent obawia się najgorszego. Te badania 
wydają się potwierdzać Pana słowa. Putin dobrze wie, że 
te wskaźniki nie mogą się zanadto zmienić, gdyż może to 
spowodować problemy z akceptacją systemu.

– Wie Pan, kwestia zadowolenia z życia jest sprawą relatywną. 
Rzeczywiście, i w latach 90., i obecnie można znaleźć w społeczeństwie 
rosyjskim pewne zasoby stabilizacji sytuacji społecznych, które polegają na 
obniżeniu ambicji i oczekiwań. W pierwszej połowie lat 90. nie mieliśmy do 
czynienia z żadnymi protestami, pomimo drastycznego spadku poziomu życia. 
Teraz też jeszcze tego nie widać, pomimo tego, że gospodarka rosyjska ciężko 
przeżyła kryzys z 1998 roku. Rosjanie mieli wtedy do czynienia ze spadkiem 
PKB powyżej 9 proc., co nie wpłynęło jednak na radykalne pogorszenie 



63 

Pluralizm w Rosji? Putin nie był do tego szkolony

sytuacji materialnej społeczeństwa. Ale trzeba pamiętać, że w okresie boomu 
naftowego dochody Rosjan rosły systematycznie z roku na rok i znacznie 
szybciej niż wydajność pracy. Poparcie dla władcy Kremla miało dzięki temu 
swoją realną bazę. Ale obecnie coraz większa część społeczeństwa rosyjskiego 
dochodzi do przekonania, że kontrakt społeczny z Putinem nie jest już przez 
niego dotrzymywany. To nie prowadzi w tej chwili do radykalizacji sytuacji 
politycznej, dlatego że mamy do czynienia z działaniem kilku czynników 
hamujących. 

Co więc powoduje, że Rosjanie nie wychodzą masowo na 
ulicę?

– Nadal wykorzystywany jest straszak lat 90. i eksperymentu 
z demokracją, który kojarzy się większości społeczeństwa z chaosem 
i słabością państwa. To jest czynnik znacznie silniej wpływający na 
społeczeństwo rosyjskie niż na polskie – straszak kaczyzmu, który nadal 
jeszcze hipnotyzuje część elektoratu. W obu społeczeństwach część 
wyborców jest gotowa na wszystko zamknąć oczy, byleby tego uniknąć. Różne 
analizy wskazują, że kolejnym ważnym czynnikiem jest brak alternatywy 
i to powoduje zahamowanie protestu społecznego. Z tego powodu nie 
wygenerował on postaci alternatywnej dla Putina, co jeszcze zapewnia pewną 
stabilność reżimu. I to jest też odpowiedź na pana pytanie o zaufanie dla 
Putina i Miedwiediewa. 

Czyli głównym problemem Putina, oprócz niedopuszczenia 
do radykalnego zmniejszenia się poziomu życia, jest 
przekonywanie do siebie tych zwolenników, którzy 
wcześniej popierali go z większą werwą?

– Tak, to oni są dziś dla niego kluczową sprawą, gdyż biernych 
zwolenników ma on dużo. Ale gdy w czasie kampanii wyborczej były 
zwoływane mitingi poparcia dla Putina i nie były one organizowane 
przez administrację, ale np. przez Siergieja Kurginiana, to udawało mu się 
zgromadzić zaledwie parę tysięcy osób. A to świadczy o tym, że potencjał 
spontanicznego poparcia dla reżimu jest minimalny. Opozycja dysponuje 
pod tym względem znacznie większymi zasobami, gdyż jest w stanie 



wyprowadzić o wiele więcej ludzi na ulice. To trwa już dosyć długo, ale 
są to akcje mało efektywne. Widać, że ruch protestu społecznego musi 
wypracowywać nowe koncepcje działania. Wydaje się, że Kreml nie tyle 
obawia się Aleksieja Nawalnego, Siergieja Udalcowa, Ilija Jaszyna, gdyż nie są 
to postacie, które osobiście są mu w stanie zagrozić. Stary-nowy prezydent 
obawia się jednak sytuacji, że w Rosji mogą powstać warunki polityczne, 
których on zupełnie nie rozumie i nie będzie się umiał w nich poruszać. 
Reprezentuje on taki typ kultury politycznej, że jest się w stanie rządzić tylko 
wtedy, gdy nie ma opozycji.

A co się dzieje, gdy ona występuje i, o zgrozo, wychodzi 
protestować na ulice?

– On nie potrafi sobie z taką sytuacją poradzić, gdyż nigdy nie był do 
niej przygotowywany, szkolony. Dlatego reżim działa w ten sposób, że 
likwiduje opór pomimo tego, że nie jest on duży. Z tego właśnie względu 
prawdopodobnie niepotrzebnie sfałszowali wyniki wyborów. Dlaczego? 
Dlatego, że oni w ogóle nie rozumieją sytuacji, że istnieje jakaś rywalizacja. 
To jest problem pewnego kryzysu kognitywnego, który dotyczy i obozu 
rządzącego, i tej większości, która kiedyś była proputinowska, a teraz się 
waha. To właśnie wyznacza tendencje rozwoju sytuacji politycznej.

Wróćmy na chwilę do niedawno zakończonego Euro 2012 
i spraw związanych z rosyjskimi kibicami. Minister sportu 
Federacji Rosyjskiej Witalij Mutko zarzucał Polsce, że 
ta „sztucznie podgrzewa sytuację” i prowokuje kibiców 
z Rosji do protestów. Wtórował mu Aleksandr Szprygin, 
szef Wszechrosyjskiego Związku Kibiców, który po 
zatrzymaniu rosyjskich chuliganów przekonywał, że są oni 
trzymani w „polskich katowniach”. Znów dużo mówiło się 
o rusofobii, wpływie Smoleńska, braciach Kaczyńskich. 
Część publicystów doszukiwała się w tych wydarzeniach 
prowokacji Moskwy.

– Niewątpliwie mieliśmy do czynienia z podgrzewaniem sytuacji, 
gdyż w zasadzie pierwszym politykiem, który zaczął mówić o możliwości 
wystąpienia napięć, była minister sportu Joanna Mucha. Jej obawy, że może 
dojść 10 kwietnia do jakichś zamieszek na Krakowskim Przedmieściu, były 
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czysto życzeniowe. Z drugiej strony mieliśmy do czynienia z mocnymi, 
prowokacyjnymi wypowiedziami rosyjskiego ministra sportu Witalija 
Mutki i Aleksandra Szprygina. Część polskich mainstreamowych mediów 
w niezwykły sposób podgrzewała atmosferę, pisano o „bitwie warszawskiej”. 
Ewidentnie starano się zrobić problem polityczny z rozgrywek piłkarskich. 
Efekt był jednak średni. W sumie doszło do niesympatycznych sytuacji, do 
walk chuliganów. W ostateczności grupa kibiców rosyjskich nie była tak 
liczna, jak zapowiadał organizator przemarszu. Tych czerwonych sztandarów 
też nie było tak dużo. Dlatego nie przywiązywałbym do tego zdarzenia 
zbyt dużego znaczenia, w szczególności, że Aleksander Szprygin był 
wcześniej w Rosji znany przede wszystkim z tego, że wykonywał słynny gest 
zamawiania pięciu piw. W rosyjskiej telewizji musiał się tłumaczyć, że to nie 
było hitlerowskie pozdrowienie, gdyż ci wymachiwali prawym ramieniem 
do przodu, a on machał do góry. Myślę, że to jest osobnik, który może się 
posługiwać dowolnymi symbolami: komunistycznymi czy nazistowskimi, 
jeżeli ma takie zadanie do wykonania. Nie wiem, co się stało, że sytuacja nagle 
uległa rozładowaniu i przed meczem Rosji z Grecją polska policja zatrzymała 
prawie stu rosyjskich chuliganów. Wysłannik Putina, Michaił Fiedotow, 
zachował się w tej sytuacji całkiem przyzwoicie, przyznając, że działania 
polskiej policji były uzasadnione i sprawne. Wydaje się, że on o tej polskiej 
rusofobii mówił dlatego, że miał jakieś duże problemy w Rosji. Albo nie 
wykonał zadania i teraz zrzuca winę na Polaków, albo źle to zadanie wykonał, 
mogło też ono zmienić się w trakcie operacji… 

A jak się Pan odnosi do kwestii śledztwa smoleńskiego 
i zmiennych sygnałów wysyłanych przez Rosjan? Raz 
otrzymujemy informację, że są gotowi przekazać nam 
wrak tupolewa, a tego samego dnia dochodzi do nas inna 
wypowiedź z Moskwy, która temu zaprzecza. Później znów 
słyszymy, że już lada moment możemy zacząć procedurę 
jego sprowadzania, tyle że będzie on podzielony na kilka 
tysięcy części... 

– Jesteśmy polem rosyjskiego uprawiania polityki. Dla Kremla katastrofa 
pod Smoleńskiem jest wydarzeniem jak każde inne – a to znaczy, że może 
stanowić punkt wyjścia do podejmowania jakichś działań. Władze rosyjskie 
uznały, że takich atutów, jakie mają w ręku w postaci dowodów rzeczowych, 
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nie oddadzą. No bo jest to pewien zasób w relacjach z Polską i politykami 
partii rządzącej, z którego nikt dobrowolnie nie zrezygnuje. Nie wiązałbym 
tego z tendencjami restauracyjnymi Kremla, ale raczej utożsamiałbym 
to z pewnego typu kulturą polityczną, która nakazuje traktować tę 
katastrofę jako pewne aktywa polityczne. Na Kremlu podjęto decyzję, aby 
nie rezygnować z wyłączności wiedzy o tym, jak do niej doszło i w jakich 
okolicznościach. Przy wszystkich różnicach pomiędzy celowym zabójstwem 
tysięcy a tragedią z 10 kwietnia 2010 roku, sam sposób postępowania 
w sprawie Smoleńska i Katynia jest analogiczny. W obu przypadkach mamy 
do czynienia z budowaniem pewnej jednostronnej zależność Polski od Rosji, 
w podobny sposób jak to miało miejsce w stosunku do Związku Sowieckiego. 
Jak widzimy, jest to ciągnięte w nieskończoność. W przypadku Katynia mamy 
do czynienia z absurdalną sytuacją, przecież ta zbrodnia miała miejsce ponad 
70 lat temu. Po dziś dzień nie może być ona jednak wyjaśniona, mimo że kraj 
ten ponosi realne straty w wyniku niekorzystnego wyroku w Strasburgu. 
Odnoszę wrażenie, że w sprawie tragedii smoleńskiej strona rosyjska 
postępuje podobnie. █



Nie bądźmy niewolnikami środków banalizujących treść
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Stwórca może wykorzystać każdą stworzoną rzecz, również second 
life, aby dotrzeć do człowieka. Niemniej jednak polecałbym inne 
wykorzystywanie Internetu do katolickiej formacji niż second life, takie, 
w którym cały czas jest jasne, gdzie jest moje prawdziwe i jedyne „ja”. 
Bóg objawił się bowiem w konkretnej historii człowieka, a nie w jakichś 
wymyślonych przestrzeniach.

Rozmawia: Tomasz Rowiński

Kilka lat temu, gdy pojawił się świat wirtualny second 
life, który miał udawać rzeczywiste życie, szybko pojawili 
się jezuici, którzy uznali, że oto mamy nowy obszar 
ewangelizacji. Co Ksiądz wtedy sądził o tym entuzjazmie 
misyjnym? Czy coś z tego zostało do dziś?

– Pojawienie się second life’u nie było dla mnie jakimś szczególnym 
momentem w tym, co można by nazwać duszpasterstwem internetowym. 
Rzeczywiście, niektórzy moi współbracia, jezuici, ogłosili, że wchodzą 
w second life, by tworzyć tam przestrzenie duchowości. W prestiżowym 
czasopiśmie włoskich jezuitów „Civiltà Cattolica” ukazał się w 2007 roku 
tekst, w którym postawiono pytanie: „Czy istnieje cyberprzestrzeń dla Boga?”. 

NIE BĄDŹMY NIEWOLNIKAMI 
ŚRODKÓW BANALIZUJĄCYCH TREŚĆ
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Dariusz Kowalczyk, kapłan, jezuita, wykładowca teologii 
dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim 
w Rzymie, stały felietonista „W drodze”, Tygodnika „Idziemy” 
oraz „Gościa Niedzielnego”, autor wielu artykułów i książek.



Odpowiedź była oczywiście pozytywna. Szef „Civiltà Cattolica”, o. Antonio 
Spadaro, od lat pisze o potrzebie ewangelizowania i katechizowania 
w wirtualnej przestrzeni. Ostatnio wygłosił konferencję pod tytułem: „Teologia 
w epoce Facebooka. Myśleć i żyć wiarą w epoce Internetu”. Co do second 
life’u, to nie słyszałem jednak, aby szumne zapowiedzi rozwinęły się w coś 
rzeczywiście znaczącego. Osobiście preferuję bardziej tradycyjną obecność 
w Internecie: platformy dyskusyjne o wierze (np. www.areopag.21.pl), 
fora typu pytanie-odpowiedź (np. www.jezuici.pl/rozmawiamy), duże 
chrześcijańskie portale (np. www.deon.pl), interaktywne rekolekcje i tym 
podobne. 

Kiedy Ksiądz trafił do cyberświata?

– Moja obecność w Internecie zaczęła się w 1997 roku od rekolekcji, które 
przeprowadziłem na pierwszym chrześcijańskim portalu w Polsce, czyli 
www.mateusz.pl. Prawdopodobnie była to pierwsza internetowa propozycja 
rekolekcji w języku polskim. Zapis tego doświadczenia pozostał w sieci, 
a także w książeczce Poszukując Boga w komputerze (Kraków 1998). Muszę 
powiedzieć, że właściwie nigdy nie widziałem jakiegoś nadzwyczajnego 
zapału misyjnego chrześcijan w przestrzeni wirtualnej. To prawda, że 
namnożyło się różnych religijnych propozycji, z drugiej jednak strony zawsze 
istniał problem ze znalezieniem ludzi, którzy by mogli i chcieli systematycznie 
„duszpasterzować” w Internecie (np. odpowiadać na pytania na jakimś 
forum). Widziałem na tym polu sporo słomianego zapału. Mogę to zrozumieć. 
Stała obecność w Internecie wymaga czasu, a także odporności na różne 
krytyki. Jeśli jesteś w Internecie obecny jako ksiądz, w dodatku pod imieniem 
i nazwiskiem, to możesz być pewnym, że od kogoś ci się dostanie. Czasem te 
uderzenia są naprawdę mocne i trzeba być na ich siłę przygotowanym, jeśli 
się chce systematycznie pisać i dyskutować w Internecie o Bogu czy Kościele. 
Wielokrotnie zadawałem sobie pytanie o sens takiej „internetowej młócki” 
– czy nie lepiej zająć się bardziej duszpastersko poważnymi sprawami. No, 
ale do tej pory – odpowiadam sobie – mimo wszystko sens takiego działania 
jednak jest. Choć jednocześnie bardziej niż kiedykolwiek jestem przekonany, 
że nic nie zastąpi kontaktu bezpośredniego.

Chciałbym jednak pozostać chwilę przy second life’ie, 
jako przykładzie cybernetycznej quasi-rzeczywistości. 
Kiedy myślę o duszpasterstwie, które miałoby być 
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rozwijane w „grze” – bo tak trzeba opisać second life – to 
czy jednak nie chodziłoby bardziej o wyprowadzanie ludzi 
do „realu”, niż tworzenie wirtualnych kaplic, odprawianie 
wirtualnych nabożeństw?

– Może czegoś nie rozumiem, ale trudno mi dostrzec sens tworzenia 
wirtualnych kaplic i odprawiania w nich nabożeństw. W second life’ie 
ludzie tworzą sobie nowe osobowości, jakieś właśnie drugie życie, którym 
można się pobawić. Wiem, iż może być to nawet wciągające. Pamiętam, 
że jako dziecko często wyobrażałem sobie bycie kimś innym i tworzyłem 
różne fantazyjne światy... Ha! Nie potrzebowałem komputera, aby tak 
się bawić. Ale czegoś takiego nie uważam za sensowny punkt wyjścia do 
rzeczywistej rozmowy o Bogu i z Bogiem. W duszpasterstwie internetowym 
chodzi o wykorzystywanie możliwości interaktywnego szybkiego kontaktu, 
aby podejmować kwestie dotyczące realnego życia. Dlatego irytuje mnie 
sytuacja, w której czuję, że ktoś udaje, choćby na forum dyskusyjnym, kogoś 
zupełnie innego, niż rzeczywiście jest. Dla mnie takie zabawy to strata czasu. 
Zgodziłbym się więc z uwagą, że jeśli chodzi o second life, to duszpasterstwo 
powinno polegać nie na wirtualnym odprawianiu Mszy św., ale raczej 
na pomaganiu ludziom w powrocie do „realu”. Z mojego doświadczenia 
wynika, że normalne kontakty internetowe, czyli bez tworzenia zmyślonych 
osobowości, owocują niekiedy powrotem do Kościoła, czy większym 
zakorzenieniem w realnych wspólnotach wiary. Sam miałem kilkanaście 
spowiedzi w „realu”, do których doszło dzięki kontaktom internetowym.

Ktoś mógłby jednocześnie zapytać, dlaczego 
w wirtualnym chodzeniu na nabożeństwo majowe, na 
przykład w second life’ie, miałoby być coś niewłaściwego? 
Na czym polega trudność w krzyżowaniu tego co 
nadprzyrodzone i cybernetyczne?

– W Rzymie nie ma nabożeństw majowych, ani Gorzkich Żali, no chyba że 
w kościele polskim. Włosi nie znają tych nabożeństw. Dlatego z przyjemnością 
znajdowałem sobie nabożeństwa w Internecie i w ten sposób w nich 
uczestniczyłem. Czy to były cybernetyczne nabożeństwa? Nie użyłbym 
takiego określenia. To były internetowe nagrania tradycyjnych nabożeństw 



odprawianych w polskich kościołach, które pomagały mi w realnej, a nie 
w jakiejś wirtualnej modlitwie. Tak jak pomocą w modlitwie może być ikona 
wisząca na ścianie, tak samo można się modlić przy pomocy komputerowego 
ekranu. Kiedy byłem prowincjałem, to odbywałem corocznie z każdym 
współbratem w prowincji rozmowę zwaną sprawą sumienia. Z założenia 
jest to osobista rozmowa duchowa. Zdarzyło się kiedyś, że z pewnym 
współbratem, który był w jednym z dalekich krajów Azji, odbyłem taką 
godzinną rozmowę przez skype’a. Nie miałem wrażenia, że to była jakaś 
cybernetyczna, czy też wirtualna sprawa sumienia. Nie! To była bardzo 
poważna rozmowa dotycząca „realu”, tyle że zapośredniczona elektronicznie. 
Z second life’em jest ten problem, na co już zwróciłem uwagę, że w nim 
wymyśla się jakieś nowe, drugie życie, inne od tego realnego. A zatem 
nabożeństwo w takiej zabawie byłoby jakieś sztuczne, wirtualne właśnie, 
z jakimś wymyślonym człowieczkiem, który miałby być moim drugim „ja”. 
Nie wykluczam, że Bóg mógłby rzeczywiście coś człowiekowi przekazać 
także poprzez taką zabawę. Wszak Stwórca może wykorzystać każdą 
stworzoną rzecz, również second life, aby dotrzeć do człowieka. Niemniej 
jednak polecałbym inne wykorzystywanie Internetu do katolickiej formacji 
niż second life, a mianowicie takie, w którym cały czas jest jasne, gdzie jest 
moje prawdziwe i jedyne „ja”. Bóg objawił się bowiem w konkretnej historii 
człowieka, a nie w jakichś wymyślonych przestrzeniach.

Czy zatem barierą dla nadprzyrodzoności, która nam 
się tu pojawia, jest bycie nie-sobą w sieci – zakłamanie 
swojej osobowości? A może chodzi tu szerzej o to, że 
zarówno Internet, jak i gry komputerowe mają cechy, 
nazwijmy to, ludyczne – nielicujące z religijnością?

– Nie, nie powiedziałbym, że Internet, gry komputerowe mają z definicji 
coś nielicującego z doświadczeniem religijnym, z łaską nadprzyrodzoną. 
Wręcz przeciwnie! Dlatego kiedyś w jednym z artykułów pisałem 
o „internetowej łasce”, czyli takiej, która jest związana z szukaniem Boga 
i Jego Kościoła za pośrednictwem Internetu. Widziałem gry komputerowe dla 
dzieci o tematyce biblijnej… Bardzo dobre. Skoro mamy różne rysowanki, 
układanki religijne, komiksy (ostatnio świetny komiks o św. Stasiu Kostce), 
to nie ma powodu, aby nie propagować gier komputerowych o religijnej 
tematyce. Niestety, nie będą one w stanie konkurować z grami, w których 
się strzela i zabija, ale na pewno znajdą swego odbiorcę i przyniosą dobre 
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owoce. Ludyczność też nie jest przeciwnikiem religijności. Jak patrzymy 
na historię chrześcijaństwa, to przecież widzimy, że masowe zaspokajanie 
potrzeby rozrywki łączono z wymiarem religijnym. Barwne odpusty, procesje, 
nabożeństwa majowe, jasełka itp. są przecież w jakimś stopniu ludyczne, 
ale ta ludyczność niesie religijną treść. Zapewne jakiś mądrala zaraz powie, 
że to płytka religijność. Być może! Tyle że czasem prości ludzie, uformowani 
na tego rodzaju praktykach, zdają się mieć głębszą, mocniejszą wiarę, niż 
tzw. intelektualiści, cytujący wielkich filozofów i teologów. Problemem 
jest to, co nazwał Pan „byciem nie-sobą”. Sieć tworzy pokusę uciekania od 
rzeczywistości w jakieś wymyślone światy. Tymczasem Bóg Jezusa Chrystusa 
jest – jak już mówiłem – Bogiem konkretu. Prawdziwa religijność to taka, 
która przejawia się w konkretnym, codziennym życiu. Chcę jednak zwrócić 
uwagę, że kiedy mówię o złej ucieczce w wymyślone światy, to wcale nie 
znaczy, iż neguję wartość wyobraźni, która tworzy opowieści, legendy, 
baśnie, czy też gry komputerowe. Lewis wymyślił baśniową Narnię, a Tolkien 
mityczny świat Śródziemia, i w ich powieściach jest wiele chrześcijańskiej 
mądrości, a nawet teologii. Nie chodzi zatem o negowanie wartości 
literackiej, czy też komputerowej fikcji, ale o to, by ostatecznie miało to jakieś 
pozytywne odniesienie do mojego realnego życia. Każdy, kto dobrze zrobił 
rekolekcje według metody św. Ignacego Loyoli, wie, jak ważna w ignacjańskiej 
duchowości jest wyobraźnia. Ignacy każe rekolektantowi pracować podczas 
modlitwy wyobraźnią. Oczywiście nie po to, by uciekać od rzeczywistości, 
ale by bardziej przylgnąć do Jezusa całym sobą, również światem uczuć 
i wyobrażeń. Internet, gry komputerowe, jeśli są używane właściwie, mogą 
więc nam pomóc w modlitwie, w szukaniu i znajdowaniu Boga w realnym 
świecie.

W jaki sposób „bycie nie-sobą” zamyka nas na łaskę?

– Łaska Boża w swej istocie nie jest jakąś rzeczą, którą dostajemy od Boga, 
np. łaską dostania się na studia. Oczywiście nie negujemy tego rodzaju Bożych 
łask, co więcej, mamy prawo o nie szczerze prosić, niemniej jednak istotą 
tego, co w chrześcijaństwie nazywamy „łaską”, jest osobowa relacja z trzema 
Boskimi Osobami: Ojcem, Synem i Duchem. Trójjedyny Bóg chce nam dać 
siebie samego, a nie jakieś rzeczy. Jezus obiecuje nam: „Jeśli Mnie kto miłuje, 
będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do 



niego, i będziemy u niego przebywać” (J 14,23). O Duchu Świętym poucza 
nas natomiast św. Paweł: „Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, 
przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego 
Ducha” (Rz 8,11). Jednak osobowa relacja zakłada – jak sama nazwa wskazuje 
– że mamy do czynienia z osobami, a nie z jakimiś awatarami, nickami, 
internetowymi maskami. Jeśli udajemy kogoś innego, to umniejszamy się jako 
osoba, i w takiej mierze, w jakiej udajemy, utrudniamy Bogu dostęp do nas. 
Można by powiedzieć, że by mieć Boży zasięg, trzeba być sobą. Oczywiście, 
z człowiekiem po grzechu pierworodnym jest tak, że nie potrafimy być 
do końca naprawdę sobą. Wierzymy, że w niebie będziemy w pełni tym, 
kim rzeczywiście jesteśmy. W każdym razie Internet może być narzędziem 
działania Bożej łaski. Narzędzie to czynimy jednak mało skutecznym, jeśli 
nasza obecność w Internecie to jakaś udawana gra.

Oznacza to jednak, że sytuacja użytkownika wirtualu jest 
taka sama jak każdego z nas w realu – albo skłaniamy 
się ku prawdzie i łasce, albo ku nieprawdzie i odrzuceniu 
Boga? Czy to oznacza, że temat Internetu czy gier 
komputerowych nie jest w zasadzie żadnym odrębnym 
tematem?

– Chrześcijańska formacja przez Internet jest jakimś małym elementem 
całości tego, co nazywamy ewangelizacją i katechizacją, i jako taka podlega 
pewnym ogólnym zasadom życia duchowego. Niemniej jednak ma też swoje 
szczególne cechy, które ją wyróżniają. Z jednej strony Internet zapewnia 
szybki dostęp do różnorakiej informacji, możliwość natychmiastowej 
wymiany opinii, względną anonimowość, która może sprzyjać otwarciu 
się ze swoimi problemami. Z drugiej strony, nie ma w Internecie kontaktu 
bezpośredniego, którego nie da się niczym zastąpić. Pamiętam, jak 
jeszcze kilka lat temu niektórzy właśnie z tego powodu nie chcieli mówić 
o „internetowym duszpasterstwie”, co więcej, formułowali obawy, że np. 
rekolekcje internetowe mogą odciągać młodych od pójścia do kościoła na 
rekolekcje tradycyjne. Jednak osobiście nie spotkałem się nigdy z sytuacją, 
w której ktoś osłabia swe bezpośrednie kontakty ze wspólnotą Kościoła, 
bo zaczyna zastępować je Internetem. Wręcz przeciwnie, znam niemało 
przypadków, kiedy Internet wydatnie pomógł w powrocie do Kościoła w realu. 
Wspomniałem już o spowiedziach, do których doszło dzięki internetowym 
kontaktom. Warto też zauważyć, że ponad 50 procent z tych, którzy 



75 

Nie bądźmy niewolnikami środków banalizujących treść

ostatnimi laty wstąpili do zakonów, pierwszy kontakt z danym zakonem 
mieli właśnie poprzez Internet. Nie widzę więc żadnej konkurencji między 
duszpasterstwem internetowym i tradycyjnym. Internet to po prostu kolejne, 
ważne narzędzie, które trzeba coraz lepiej wykorzystywać w misji Kościoła.

Kto poszukuje Boga w Internecie?

– Nikt dotąd nie zrobił całościowych badań, które by pokazywały przekrój 
internautów korzystających ze stron religijnych. Na forach, na których jakiś 
zespół duchownych i świeckich odpowiada na pytania, pojawiają się bardzo 
różni ludzie, ale ciekawym jest fakt, że sporo jest pytań od ludzi ewidentnie 
cierpiących na nerwicowe skrupuły. Problem polega na tym, że takim 
osobom forum nic nie pomoże. Jedna odpowiedź generuje jedynie kolejne 
pytania, dzielenie włosa na czworo i tak w nieskończoność. Są internauci, 
którzy po prostu interesują się wiarą, Kościołem i chętnie dyskutują z innymi 
na różne kwestie. Niektórzy z nich zadziwiają wiedzą i pasją teologiczną. 
Pojawiają się też „apostołowie jakiejś sprawy”, tacy, którzy uważają, że 
mają jakieś idee do przekazania. Wśród tej grupy najbardziej aktywni 
bywają „fanatycy-tradycjonaliści”, którzy tropią wszelkie nieprawidłowości 
w liturgii, oraz walczący ateiści lub przeciwnicy Kościoła katolickiego. 
Dość charakterystyczną grupą są katolicy „wiedzący lepiej”, którzy siebie 
nazywają – nie wiedzieć czemu – „otwartymi”. Ci uważają się za specjalistów 
od reformowania Kościoła, a szczególnie od poprawiania biskupów. Nie 
brakuje takich, którzy szukają nie tyle dyskusji, co po prostu jakiejś duchowej 
strawy, dobrej katechezy, propozycji modlitwy itp. Ciekawą grupę stanowią 
tacy, którzy po latach oddalenia od Kościoła zaglądają na katolickie strony 
internetowe, szukając ścieżek powrotu. Niektórzy internauci szukają zaś po 
prostu rzetelnej informacji z zakresu życia Kościoła w Polsce i na świecie. 
Trzeba wreszcie zauważyć, że sprawy religijne przenikają się niekiedy 
ze sprawami społeczno-politycznymi, wiara łączy się z patriotyzmem, 
z myśleniem o Polsce. Na różnych internetowych stronach widać to bardzo 
wyraźnie. Jak do tego wszystkiego ma się autentyczne poszukiwanie Boga? 
Nie mnie osądzać. Mogę jedynie mieć nadzieję, że się ma…

Zdaniem Księdza te same osoby, które spotyka Ksiądz 
w Internecie, mogłyby sięgnąć po gry komputerowe 



o charakterze ewangelizacyjnym, by formować na 
przykład swoje dzieci? Pytam o to, ponieważ zastanawiam 
się, czy wśród wierzących korzystających z nowych 
technologii istnieje jakiegoś rodzaju ogólna akceptacja 
dla nowoczesnych form dzielenia się religijnością, czy też 
taka myśl jest zwykłym uogólnieniem?

– Sądzę, że internauta, która szuka w Internecie katolickiej informacji, 
formacji, czy też dyskusji na tematy religijne, niekoniecznie jest kimś, kto 
lubi gry komputerowe. Sam jestem tego przykładem. Z gier preferuję szachy, 
w które grywam czasem także on-line, ale to co innego… Ale gdybym był 
rodzicem, to zapewne szukałbym dla moich dzieci jakichś dobrych gier 
o tematyce religijnej. Wydaje mi się jednak, że wśród dzisiejszych młodych 
rodziców nie ma jakiegoś powszechnego korzystania z komputera i Internetu 
w religijnym wychowaniu dzieci. Tyle że to nie musi oczywiście dowodzić 
braku akceptacji dla nowoczesnych form przekazu. Problem polega raczej 
na tym, że przeciętny polski rodzic generalnie ma dość blade pojęcie o tym, 
jak wychowywać dziecko do wiary. Należałoby zacząć od tego, żeby sami 
rodzice regularnie chodzili ma niedzielną Mszę św. Potem można proponować 
gry o charakterze ewangelizacyjnym. W przeciwnym razie mielibyśmy 
„schizofreniczną” sytuację, która byłaby deformacyjna dla dziecka. 

Jak w przypadku Internetu, czytników e-booków, 
tabletów, powszechności gier komputerowych odczytałby 
Ksiądz znaną frazę McLuhana „Medium is the Message” 
(Środek przekazu jest przekazem). Czy zachowuje ona 
swoją aktualność? Jaki przekaz otrzymujemy z naszych 
„środków przekazu”?

– To prawda, że wpływ na odbiorcę ma nie tylko przekazywana treść, 
ale także sam środek, za pośrednictwem którego coś przekazujemy. Innymi 
słowy technika medialna służy przekazywaniu jakiejś zawartości, ale niekiedy 
samo przekazywanie bardziej nas kształtuje niż przekazywana zawartość. 
Niektórzy np. wysyłają mnóstwo sms-ów, mms-ów, itp., lecz większą wagę 
przywiązują do samego wysyłania, niż do treści. Można by sparafrazować 
filozofa: Wysyłam, przekazuję, więc jestem. Treść znajduje się na drugim 
miejscu. I w tym właśnie upatrywałbym pewnego niebezpieczeństwa 
z punktu widzenia internetowego duszpasterstwa. Ktoś wychowany na grach 
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komputerowych może zacząć myśleć, że – tak jak w grach – wszystko da 
się cofnąć, że ma się kilka „żyć”. Tymczasem w życiu płaci się za złe decyzje 
i nie wszystko da się zacząć od początku. Wyrządzone krzywdy mogą być 
przebaczone, ale nie da się ich cofnąć. Ktoś przyzwyczajony, że w Internecie 
jest szybki i łatwy dostęp do wszystkiego, może zapomnieć o cnocie 
cierpliwości i umiejętności czekania, tak ważnych w życiu duchowym. Nie 
ma wszak dojrzewania w wierze bez maryjnej postawy przechowywania 
i rozważania różnych spraw w sercu. Dlatego w formacji religijnej tak bardzo 
ważne jest żywe świadectwo, konkretna wspólnota, spotkania twarzą 
w twarz… A także chwile modlitwy w samotności bez dostępu do Internetu, 
bez komórki itp. Czasem można usłyszeć, że jakiś zabiegany biznesmen 
odkłada wszystkie technologie, jakimi od rana do wieczora jest otoczony, 
i funduje sobie kilka dni w odizolowaniu, w jakimś surowym klasztorze. 
Tak! Środek przekazu jest przekazem. Dlatego trzeba uważać, by nie stać się 
niewolnikiem środków, które coraz bardziej banalizują treść. █



Hipertekst nie jest Słowem, a wirtual spotkaniem
Autor Autorski

Rozmowa z bratem Marcinem Radomskim OFMCap



Rzeczywistość wirtualna nie będzie rodziła wiary. Ta ostatnia – jak 
przypominał św. Paweł – rodzi się ze słuchania, a słuchamy Słowa 
Żywego, a nie hipertekstu. Ewangelizacja zawsze jest spotkaniem świadka 
Chrystusa z innym człowiekiem. 

Rozmawia Seweryn Kryński

Po co katolicki ksiądz, zakonnik, prowadzący normalne 
życie kapłańskie gra w Priestville, symulator życia 
księdza?

– Grał, a nie gra. Powód był bardzo prosty. Kiedy zobaczyłem na Facebooku 
grę o życiu księży, chciałem sprawdzić, czy jest ona katolicka. I dlatego 
zacząłem w nią grać.

I jakie wrażenia?

– Zaskakująco dobre. Widać, że grę tę zrobili katolicy dla katolików. Były 
w niej codzienne czytania liturgiczne, zdjęcia świątyń. Zabawne było też 
to, że można było wybrać rozmaite opcje sprawowania własnej posługi 
kapłańskiej. Można było być tradycjonalistą lub postępowcem, i poznawać – Fo
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bo to także było zawarte w tej grze – poglądy obu stron na rozmaite kwestie, 
od celibatu zaczynając. Ale – i to również doceniam – pewnych granic nigdy 
nie przekraczano. Gdy na przykład wchodziło się w okienko „spowiedź”, 
wyświetlał się komunikat, że „nie można spowiadać się on-line. Odwiedź 
najbliższy kościół i poproś o spowiedź księdza”. To dla mnie był najmocniejszy 
dowód, że gra jest katolicka.

Jednym słowem można na nią spojrzeć jako na ciekawy 
element preewangelizacji, oswajania ludzi z posługą 
kapłańską?

– Można tę grę do tego wykorzystać, ale nie jest to proste. Jak w każdej 
grze, także i w tej chodziło nie tyle o wartości, ile o zabawę, o to, by zaliczyć 
odpowiedni poziom i zostać papieżem. Mnie się to nie udało. Byłem tylko 
arcybiskupem Meksyku, ale tylko przez chwilę. Żeby zostać nim na dłużej, 
musiałbym poświęcić grze cały swój czas wolny. 

A ile czasu brat grał?

– Około miesiąca, ale sporadycznie, co sprawiło, że po początkowych 
sukcesach zacząłem błyskawicznie spadać w rankingach gry. Potem 
stwierdziłem, że ta zabawa jest bez sensu, bo świat rzeczywisty jest znacznie 
ciekawszy.

Lepiej być biskupem w realu niż w wirtualu?

– (śmiech) Nie do końca. Po prostu stwierdziłem, że wiem już, o co 
chodzi w tej grze, poznałem ją, i mogę o niej rozmawiać z zafascynowanymi 
nią studentami, z którymi wówczas pracowałem. Badanie nie wykazało 
nic niekatolickiego w tej zabawie, ale przyznaję, że dziś nie polecałbym 
wchodzenia w nią nikomu. Ona kradnie czas, a także daje fałszywe poczucie 
poznawania życia Kościoła. Tymczasem, jeśli ktoś rzeczywiście chce poznać 
życie kapłańskie, zakonne, kościelne – to powinien udać się do kościoła, na 
rekolekcje, spotkać się z żywymi ludźmi, a nie tracić czas na pseudożycie. 

A może istnieć gra komputerowa, która jednak misję 
ewangelizacji byłaby zdolna podjąć?
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Hipertekst nie jest Słowem, a wirtual spotkaniem

– Mam wrażenie, że nie. Gra może być inspiracją, ale nigdy nie będzie 
ewangelizacją. Rzeczywistość wirtualna nie będzie rodziła wiary. Ta ostatnia 
– jak przypominał św. Paweł – rodzi się ze słuchania, a słuchamy Słowa 
Żywego, a nie hipertekstu. Ewangelizacja zawsze jest spotkaniem świadka 
Chrystusa z innym człowiekiem. Nawet najlepsza gra nie może być świadkiem 
Zmartwychwstałego. Ona może być narzędziem, ale może także skłonić do 
pozostawania w wirtualu, gdzie na żadne spotkanie nie ma szansy. I to jest 
największe niebezpieczeństwo. 

Jeśli nie ewangelizacja, to może chociaż preewangelizacja, 
przygotowanie do spotkania?

– Pewnie tak. Ale nigdy jako zastępnik, zawsze jako pewna droga do 
rzeczywistości żywego Kościoła, żywych świadków. 

Ale w grze, o której mówimy, było to odesłanie do żywego 
Kościoła, choćby w przypadku komunikatu o spowiedzi...

– Pytanie tylko, na ile poważnie zostanie to potraktowane przez 
użytkowników.

To samo można powiedzieć o książce. Też nigdy nie 
wiadomo, czy zostanie ona potraktowana poważnie.

– Tak, ale książka odsyła jednak do argumentów, do przestrzeni 
rozumowej, a gra raczej do przestrzeni emocji, potrzeb, zabawy...

A zabawa nie może ewangelizować? Brat jest kapucynem, 
należy do tradycji franciszkańskiej, a św. Franciszek 
potrafił wykorzystać ludyczne zachowania, by głosić 
Ewangelię. Przykładem może być szopka...

– Jemu nie chodziło o zabawienie ludzi, ale o przekaz Ewangelii, 
o pokazanie Słowa człowiekowi, który nie umie czytać. Chodziło 
o zobrazowanie Słowa, a nie o zabawę.
Wróćmy do Priestville. Czy taka gra może się stać 



pierwszym krokiem na drodze do powołania?

– Bardzo bym się bał o takie powołanie. Dawcą powołania jest Bóg, 
a spotkanie z Nim odbywa się zawsze w realu. W przypadku gry mamy zaś 
zawsze do czynienia z rzeczywistością nieprawdziwą, którą dopiero trzeba 
skonfrontować z prawdziwym życiem.

Ale podobnie jest z książkami. Wiele powołań zrodziło 
się pod wpływem Bernanosa, a przecież trudno 
uznać, że jego powieściowi księża są realni, oni 
także przynależą do świata fikcji, zapośredniczonej 
w ludzkich umysłach. Może teraz będzie czas, gdy 
powołania będą się rodzić pod wpływem gier?

– Nie wykluczam, ale – powtarzam – bałbym się o takie powołanie. 
Początkiem takiego powołania byłoby bowiem zaangażowanie w wirtual, 
w świat nieistniejący, co może się wiązać z problemami z funkcjonowaniem 
w świecie realnym. 

A może była to po prostu zabawa, która wciągnęła 
i zrodziła pytanie o życie na poważnie, o kapłaństwo...

– Jeśli dokonałoby się to w sposób tak zapośredniczony, z powrotem do 
rzeczywistości, to nie wykluczam, że to jest możliwe. Ale jestem sceptycznie 
nastawiony do takiej możliwości, bo gra, o której mówimy, została stworzona 
na potrzeby Facebooka. A to określa jej charakter.

W jaki sposób?

– Facebook tworzy przestrzeń komunikacyjną, w której brak realnego 
kontaktu przykrywa się gromadzeniem znajomych, a rozmowy z nimi 
urozmaica ciągłą grą. To wszystko nie sprzyja rozmowie, dialogowi, 
spotkaniu. Budzi poczucie realizowania tych potrzeb, bez ich autentycznej 
realizacji. Nie potępiam samej formy, bo to wygodne narzędzie komunikacji, 
ale kosztem korzystania z niego jest jednak zubażanie relacji. 

Dziękuję za rozmowę. █



 Tak wygląda biskup:
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Porządkowanie chaosu, czyli wirtualne Genesis
Autor Autorski

Hipertekst z zasady nie prowadzi nas ku wnioskom czy dalszemu 
ciągowi jak zwykły tekst. W każdej chwili możemy bowiem 
przerwać linearną lekturę i zatrzymać się na obrazku czy przejść 
za pośrednictwem linku do zupełnie innego tekstu. Miejsce 
rozumowania, próby zrozumienia zastępuje zatem raczej szybkie 
wybieranie strzępów informacji czy przekazów, które mają 
jedynie potwierdzić nasze myślenie. Styl czytania wpływa zaś na 
nasze myślenie. Wyeliminowanie ciągłości z lektury, zastąpienie 
jej przypadkowymi elementami, dla uzasadnienia kolejności 
których jedynym argumentem pozostaje moja wola – sprawia, że 
postrzegany przez nas świat także staje się nieciągły, pozbawiony 
uzasadnienia czy sensu. Logos w świecie hipertekstu zostaje 
zastąpiony Chaosem, do którego uporządkowania konieczna jest 
wyszukiwarka Google’a.

 

Tomasz P. Terlikowski

Porządkowanie 
chaosu, czyli 
wirtualne 
Genesis





Kościół jest obecny w Internecie, a Internet coraz mocniej 
wchodzi w życie Kościoła. Miliony stron internetowych poświęconych 
jest zagadnieniom religijnym. Swoje portale ma nie tylko Stolica Apostolska, 
większość diecezji, a nawet niemal każda parafia (przynajmniej w zachodniej 
przestrzeni kulturowej). Nie brakuje też internetowych duszpasterzy, księży 
czy zakonników, którzy jak ks. Piotr Wiśniowski decydują się na poświęcenie 
czasu na apologię, rozmowę czy zwyczajne towarzyszenie internautom. 
Portali informacyjnych, formacyjnych, zakonnych czy ewangelizacyjnych – 
nawet trudno byłoby zliczyć. Na samym Facebooku są ich tysiące, i każdy 
katolik, protestant czy prawosławny może znaleźć grupę, przy której 
kliknie „Lubię to”. Wielbiciele gier też znajdą w wirtualu coś dla siebie. Są 
już pierwsze gry z imprimatur stosownej władzy kościelnej, na Facebooku 
można zagrać w symulator życia księdza, a gdy komuś to nie wystarcza, może 
zafundować sobie grę w Boga (to już akurat trąci o herezję czy bluźnierstwo, 
ale niech tam). Teologowie odnajdą wśród masy internetowego śmiecia 
teksty Ojców i Doktorów Kościoła, a także teologiczne magazyny, które 
ukazują się tylko w Sieci, ale i tak mają masę czytelników (tu wymienić 
można choćby lewicowy „Open Theology” czy tradycjonalistyczne „Living 
Tradition”). Blogerzy, komentatorzy, użytkownicy tworzą wręcz całe grupy 
cybermisjonarzy, których celem jest walka z ateistycznym trollingiem, 
a czasem nawracanie użytkowników, rozmaitych, także ateistycznych portali. 
I tak w zasadzie było od samego początku sieci. Tematyka religijna była w niej 
obecna, a duchowni i świeccy próbowali ją zewangelizować, ochrzcić wirtual 
i sprawić, by i w nim także głoszona była Dobra Nowina.

A jednak, mimo niewątpliwego sukcesu wierzących (i to wszystkich 
w zasadzie wyznań, bo to samo, co o chrześcijanach, można napisać 
o wyznawcach judaizmu wszystkich możliwych odłamów czy 
o muzułmanach) w Internecie, trudno nie postawić pytania o to, jak (bo 
nawet nie czy) wirtual zmienia niezmienną Ewangelię? Jak sposób głoszenia 
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(a jako, że medium jest – wedle starej prawdy głoszonej przez Marshala 
McLuhana – przekazem także jego treść) dostosowuje się do wirtualu, 
nabierając coraz mocniej jego kształtu? Jak wpłynie to na duszpasterstwo, 
na teologię, na Kerygmat? Czy nie doprowadzi do wykształcenia nowych 
narracji teologicznych i filozoficznych, nowych herezji i czy nie zagrozi 
integralności Prawdy głoszonej przez Kościół? I nie chodzi tu o jakieś obawy 
antyindustrialistów, którzy lękają się rozwoju techniki, ale o świadomość, 
że sposób komunikacji zawsze – i to często w znaczącym stopniu – określa 
jej treść, zmieniając nie tylko techniki, ale również całe kultury. „... formy 
mediów wpływają na konkretną treść, a co za tym idzie – mogą zawładnąć 
kulturą. Mam tu szczególnie na myśli drugie przykazanie Dekalogu, które 
zabrania Izraelitom sporządzania jakichkolwiek realistycznych wizerunków. 
«Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie 
wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod 
ziemią» (...) Dziwne jest włączanie takiego nakazu do systemu etycznego, 
chyba że jego autor założył istnienie związku między formami ludzkiego 
komunikowania się a jakością kultury. Możemy zaryzykować przypuszczenie, 
że ludzie, od których żąda się, aby zrozumieli jakieś pojęcie abstrakcyjne, 
uniwersalne bóstwo, mogą się okazać do tego niezdolni wskutek nawyku 
sporządzania malowideł czy posążków, czy też opisywania swych idei za 
pomocą jakichś konkretnych form ikonograficznych. Bóg Żydów miał istnieć 
w Słowie i poprzez Słowo, co było koncepcją bezprecedensową, wymagającą 
najwyższej dyscypliny abstrakcyjnego myślenia”1 – podkreśla Neil Postman. 

I

Te słowa uświadamiają niezwykle mocno, że forma przekazu może nie 
tylko zniekształcić jego treść (takim zniekształceniem było czynienie sobie 
przez Żydów posągów bóstw), ale że może ona również niezwykle mocno 
zmienić całą kulturę, wraz z leżącą u jej podstaw domyślną, a nawet często 
nieświadomą metafizyką. Przejście od kultur oralnych do kultur piśmiennych 
(nie ma tu miejsca na szczegółowy opis procesu historycznego, jaki do tego 
doprowadził) radykalnie zmieniło sposób myślenia i działania człowieka, 
zrodziło myślenie abstrakcyjne (do którego niezdolni są ludzie niepiśmienni), 

1  N. Postman, Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-biznesu, tłum. L. Niedzielski, Warszawa 
2002, s. 27. 



logikę, matematykę, filozofię, literaturę, a co za tym idzie także teologię2. 
Pismo zmieniło ludzką rzeczywistość, tak mocno, że określa ono nawet naszą 
świadomość. „Bez pisma umysł piśmienny nie funkcjonowałby, nie mógłby 
myśleć tak, jak to czyni, i to nie tylko w trakcie czynności pisania, lecz 
nawet wówczas, gdy zwyczajnie oddaje się myślom w postaci oralnej. Pismo 
przekształciło ludzką świadomość znacznie bardziej niż jakikolwiek inny 
wynalazek”3 – podkreśla Walter Jackson Ong. Nieco ostrożniejszy, ale też jasno 
wskazujący rolę pisma w rozwoju cywilizacji zachodniej jest David Olson, 
który twierdzi, że bez stymulowanej przez słowo pisanej zmianie postawy 
wobec języka, trudno byłoby mówić o rozwoju sceptycznej, naukowej 
postawy, który legła u fundamentów filozofii greckiej4. 

Świadomość tej zmiany (nie zawsze interpretowanej pozytywnie), 
niesionej przez pismo, mieli już zresztą starożytni. Platon jasno 
i jednoznacznie odrzucał je jako nośnik najistotniejszych treści, bowiem 
jego zdaniem nie tylko nie powiększa mądrości ludzi, lecz raczej zwiększa 
tylko pozory wiedzy (mniemanie). Nie wzmacnia też pamięci, lecz dostarcza 
jedynie środków do przywoływania na pamięć rzeczy już znanych. Nie ma 
ono w sobie także życia i nie jest w stanie głosić prawdy w sposób aktywny. 
Nie jest też w stanie samo siebie obronić przed krytyką, a do tego ma 
w sobie coś z zabawy, która nie jest w stanie przekazać czytelnikom tego, co 
naprawdę ważne5. I choć dla chrześcijanina, który ma świadomość, że bez 
słowa Pisanego (ale przede wszystkim Proklamowanego, Wypowiadanego) nie 
byłoby jego religii, obawy te mogą wydawać się przesadzone, to doskonale 
ukazują one, jak głęboko zmienia kulturę i myślenie przemiana paradygmatu 
komunikowania. Platon, człowiek żyjący na granicy dwóch epok komunikacji, 
oralnej i piśmiennej, stał się – co ukazuje Thomas Alexander Szlezák – 
niezrozumiały dla ludzi, którzy zakorzenieni byli już tylko w kulturze słowa 
pisanego. I dopiero współczesna egzegeza pozwoliła, choć częściowo, 
przywrócić mu autentyczne rozumienie6. 

2  „Owa rekonfiguracja komunikacji społecznej w następstwie upowszechnienia się wynalazku pisma zapew-
niła nowy rodzaj przechowania treści, nieskończenie teraz bardziej skuteczny, powołała sztuczną pamięć, otwar-
tą, nieograniczoną, która umożliwiła tworzenie i rozwijanie wiedzy; wprowadziła pojęcia i idee abstrakcyjne, ka-
tegorie formalne, linearny porządek myślenia, świadomość przyczynowo-skutkową”. M. Hopfinger, Rekonfigura-
cja komunikacji społecznej, Internetowe gatunki dziennikarskie, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, Warszawa 
2010, s. 13. Regis Debary uzupełnia zaś listę skutków pisma o kolejne: zmianę postrzegania czasu, a nawet po-
wstanie demokracji. R. Debrais, Wprowadzenie do mediologii, tłum. A. Kapciak, Warszawa 2010, s. 49. 

3  W.J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, tłum. J. Japola, Warszawa 2011, w. 131. 
4  D.R. Olson, Papierowy świat. Pojęciowe i poznawcze implikacje pisania i czytania, tłum. M. Rakoczy, Warsza-

wa 2010, s. 104. 
5  G. Reale, Historia filozofii starożytnej, tłum. E.I. Zieliński OFMConv., Lublin 1996, t. II, s. 37-38.
6  Por. T.A. Szlezák, O nowej interpretacji platońskich dialogów, tłum. P. Domański, Kęty 2005. 
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Przejście od słowa mówionego do słowa pisanego nie jest jednak ostatnią 
wielką rewolucją komunikacyjną, która nakreśliła przemianę paradygmatów 
myślenia. Istotną rolę w procesie kształtowania cywilizacji nowożytnej 
miało powstanie druku. To ono zdemokratyzowało religijność, wzmocniło 
protestantyzm, który bez niego nie zdobyłby tak wielkiej popularności (co 
oznacza, że w pewnym stopniu to druk przyczynił się do zniszczenia jedności 
chrześcijaństwa), umożliwiło ciche czytanie, stworzyło klasę intelektualistów, 
która zastąpiła w roli elit duchowieństwo. Wraz z wprowadzeniem druku 
stopniowo na znaczeniu zaczęły zyskiwać języki narodowe, a to zjawisko 
ukształtowało najpierw rewolucję francuską, a z czasem współczesne 
nacjonalizmy. Oczywiście druk nie jest jedynym składnikiem rewolucji 
mentalnej, jaka zachodziła, ale trudno nie dostrzec, że bez niego by do niej 
nie doszło. Oderwanie myślenia od rzeczywistości i umieszczenie go w sferze 
języka zaś doprowadziło do upadku realistycznej filozofii i zastąpienia jej 
systemami podmiotu i podmiotowości, a z czasem już tylko języka i jego 
analizy. 

W XX wieku słowo pisane zostało jednak zastąpione nowym, o wiele 
mocniejszym emocjonalnie medium, czyli ruchomym obrazem telewizji. To 
on dokonał, zdaniem niektórych badaczy, najgłębszej od czasów pojawienia 
się pisma zmiany kulturowej. Jej istotą jest zastąpienie kontekstu słowa 
kontekstem obrazu. „... telewizja jako pierwsza zasadniczo zmodyfikowała 
samą naturę komunikowania, zmieniając kontekst słowa (wszystko jedno, 
drukowanego czy radiowego) na kontekst obrazu. Różnica jest podstawowa. 
Słowo jest s y m b o l e m zawierającym się w tym, co oznacza i co możemy 
za jego pomocą pojąć. Słowo pozwala coś zrozumieć tylko wtedy, gdy jest 
zrozumiałe, to znaczy wtedy, gdy znamy język, do którego przynależy; 
w przeciwnym wypadku jest martwe, jest obojętnym dźwiękiem lub znakiem 
graficznym. Tymczasem obraz wystarczy oglądać – do czego wystarczy sam 
wzrok, zmysł widzenia. Obrazów nie ogląda się po chińsku, po arabsku, po 
angielsku. Po prostu: ogląda się je..., i tyle. O ile słowo stanowi jednoczący 
i konstytutywny element symbolicznego uniwersum, o tyle obraz nie jest 
takim elementem. Staje się oczywiste, że telewizji nie można traktować 
– na zasadzie analogii – jako przedłużenia lub poszerzenia możliwości 
tkwiących w dotychczasowych środkach komunikowania. Wraz z telewizją 
wkroczyliśmy w nowy obszar, zasadniczo odmienny od poprzedzających 
go zjawisk. Telewizja nie jest jakimś dodatkiem, ona pojawiła się zamiast, 



burzy dotychczasowe relacje między widzeniem a rozumieniem. Dotąd 
świat i zachodzące w nim wydarzenia były nam opowiadane (opisywane); 
dziś są nam pokazywane, opowieść zaś (objaśnienie) pełni tylko funkcję 
uzupełniającą w stosunku do obrazów, które pojawiają się na ekranie. (...) 
Telewizja nie jest tylko środkiem komunikacji, to zarazem paideía, narzędzie 
«antropogenetyczne», medium, które tworzy nowy ánthrōpos, nowy typ istoty 
ludzkiej”7 – przestrzega Giovanni Sartori, w swoim apokaliptycznym eseju 
Homo videns. I nie trzeba zgadzać się ze wszystkimi twierdzeniami Sartoriego, 
który w swoim czarnowidztwie przypomina XIX-wiecznych angielskich 
antyindustrialistów, którzy w rozwoju przemysłu dostrzegali nieuchronne 
zarzewie upadku cywilizacji, by zgodzić się z tezą, że telewizja radykalnie 
zmieniła nie tylko nasz sposób spędzania czasu, ale nawet jego postrzegania8, 
relacje rodzinne, a także politykę. Plastikowi, podobni do siebie, bo 
pozbawieni wieku, i o urodzie chłopców politycy – od Baracka Obamy przez 
Tony’ego Blaira do Donalda Tuska – zapełniają ekrany telewizorów, i budują 
mediokrację, w której wizja, wizerunek stają się ważniejsze od rzeczywistości. 

II

Kolejnym krokiem na drodze rewolucji medialnych są hipertekst 
i rzeczywistość wirtualna, nadal wizyjna, ale z powracającym znaczeniem 
tekstu. Tyle że tekst ten ma już zupełnie inną, odmienną od pisma 
strukturę. Osoba odbierająca tekst w Internecie nie jest już czytelnikiem, 
ale użytkownikiem. „Czytelnikiem jest ktoś, kto w danym czasie całkowicie 
poświęca się bez reszty procesom percepcji, rozumienia i interpretacji znaków 
składających się na komunikat. Zaś osobnik «skaczący» po hipermediach 
niewiele różni się od naszego konsumenta, w przelocie chwytającego strzępki 
informacji, odezw, prób oczarowania, których źródłem są miriady obrazów, 
dźwięków, reklam. Szybkość obiegu, nieustające rozproszenia się i brak 
skupienia sprawiają, że trudno byłoby tu mówić o lekturze w pełnym tego 
słowa znaczeniu. Co więcej odbiorca hipertekstu jednocześnie z czytaniem 
wykonuje inne czynności: ogląda ikonki, wybiera przyciski, przewija 
kolumny tekstu itp. Ni to czytelnik, ni to widz, ni to zwykły użytkownik: 
taki płynny status trzeba przyznać każdemu, kto porywa się na wycieczkę 

7  G. Sartori, Homo videns. Telewizja i postmyślenie, tłum. J. Uszyński, Warszawa  2007, s. 21. 
8  „Nasze «poczucie dnia», ta wszechobecna powszedniość (...) jest kształtowana przez media. Pytanie brzmi: 

czy czas bez telewizji, radia, gazet, a teraz również bez Internetu, byłby inny. Czy biegłby zgodnie z innym ryt-
mem? W opinii Scannella tak by właśnie było” – zauważa Matt Briggs. M. Briggs, Telewizja i jej odbiorcy w  życiu 
codziennym, tłum. B. Radwan, Kraków 2012, s. 110. 
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w rozległe obszary hipertekstu”9 – zauważa Christian Vanderdorpe. Ta cecha 
charakterystyczna Internetu i hipertekstu sprawia, że internetowe pisanie 
jest o wiele ostrzejsze niż w przypadku tradycyjnych mediów. Więcej w nim 
reklamowego języka, PR-owskiego zaangażowania niż spokojnej analizy. 

To ostatnie wynika także z innych cech hipertekstu. Otóż z zasady 
nie prowadzi nas ku wnioskom czy dalszemu ciągowi, jak zwykły tekst. 
W każdej chwili możemy bowiem przerwać linearną lekturę i zatrzymać się 
na obrazku czy przejść za pośrednictwem linku do zupełnie innego tekstu. 
W efekcie lektura intensywna i ciągła zostaje zastąpiona lekturą selektywną, 
w czasie której czytelnik raczej krąży po tekście, a częściej po stronach 
Internetu, wyłuskując z nich nie tyle sens, ile konieczne informacje. Miejsce 
rozumowania, próby zrozumienia zastępuje zatem raczej szybkie wybieranie 
strzępów informacji czy przekazów, które mają jedynie potwierdzić nasze 
myślenie. Styl czytania wpływa zaś na nasze myślenie. Wyeliminowanie 
ciągłości z lektury, zastąpienie jej przypadkowymi elementami, dla 
uzasadnienia kolejności których jedynym argumentem pozostaje moja wola – 
sprawia, że postrzegany przez nas świat także staje się nieciągły, pozbawiony 
uzasadnienia czy sensu. Odpowiedź na pytanie, jaki jest jego sens, czy 
posiada on pewną treść, przestaje być zadawane, a nawet rozumiane przez 
część odbiorców. Logos w świecie hipertekstu zostaje zastąpiony Chaosem, do 
którego uporządkowania konieczna jest wyszukiwarka Google’a. 

Google jest zresztą znakomitym przykładem innej cechy Internetu, 
która zmienia nasz obraz świata. Otóż kolejność, w jakiej wyświetlane są 
strony najlepiej odpowiadające na podane pytanie, zależna jest... od tego, 
jak klikają w nie inni internauci (oczywiście wylicza się to w zgodzie ze 
skomplikowanym algorytmem, który jest największym i w zasadzie jedynym 
dobrem firmy). W istocie oznacza to zatem uznanie wiedzy tłumu za źródło 
najlepszych odpowiedzi. Miliardy internautów nie mogą się mylić, i podają 
ostatecznie najlepszą odpowiedź. Na podobnej zasadzie funkcjonuje również 
Wikipedia, której zadaniem jest przekazywać wiedzę uśrednioną, której 
źródłem są ostatecznie zwykli internauci. Dla jej twórców nie ma znaczenia, 
kto jest twórcą hasła, liczy się w istocie wyłącznie wynik demokratycznego 
głosowania, a dokładniej przepychanki siłowej, z lekka tylko kontrolowanej 
przez innych użytkowników z większymi uprawnieniami. Efektem są zaś 

9  Ch. Vanderdorpe, Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury, tłum. A. Sawisz, Warsza-
wa 2008, s. 148. 



hasła, które – choć użyteczne – są tworzone przez amatorów, którzy wręcz 
szczycą się swoim amatorstwem10. Ekspert, autorytet, specjalista czy kapłan 
nie jest w takim środowisku potrzebny. Istotniejsza od niego jest bowiem 
spontaniczna, niekontrolowana mądrość internetowego ludu. Hierarchiczność, 
właściwa jednak nie tylko społecznościom, ale również rzeczywistości, 
zastąpiona zostaje całkowitą równością, w której każda opinia jest tyle 
samo warta. A tytuły czy doświadczenie nie mają większego znaczenia. 
Wikipedia – wskazuje Paul Levinson – „obaliła panowanie ekspertów, owych 
królów-filozofów. Żadnego z jej artykułów nie napisał wyznaczony do tego 
ekspert – jeżeli nawet niektóre hasła przygotowali specjaliści, to nie pozycja 
w świecie nauki zdecydowała o wartości stworzonych przez nich haseł”11.

Chaotyczność, brak ciągłości, a także brak przewodników, którzy mogą 
oprowadzać nas po świecie hipertekstu (bo trudno za takiego przewodnika 
uznać profesora Google’a), uzupełnione są jeszcze przez skrajny subiektywizm 
tworzonego przekazu. Odbiorca jest jedynym narratorem swojej opowieści, 
autor bowiem nie istnieje, przestaje się liczyć, dostarcza on tylko strawy 
konsumentowi. Nie ma zatem obiektywnych ram, zasad, norm, które 
regulowałyby mój sposób lektury. Ja o nim decyduję i ja pozostaję jedynym 
jego autorem. A jeśli ktoś mi w tym pomaga, to zazwyczaj nie jest to 
autorytet czy mistrz, ale grupa innych użytkowników. Tak jest na Facebooku, 
który nie tylko pozwala na kontaktowanie się z przyjaciółmi, ale także dla 
wielu jest źródłem informacji o świecie. Wybrane przez znajomych linki stają 
się podstawą wędrówki po świecie, zastępując lekturę mediów tradycyjnych. 
Subiektywizacji sprzyja także fakt, że aby przebić się z jasnym komunikatem 
przez szum Internetu, konieczne jest odpowiednio mocne, jasne i ostre 
przedstawienie poglądów. Przekleństwo, rzut gazetą, atak są niekiedy 
jedynym sposobem, by zainteresować, przyciągnąć odbiorcę. Kto tego nie 
rozumie, funkcjonuje na marginesie internetowego świata.

Internet, „nowe nowe media” zmieniają jednak o wiele więcej. Do ich 
istoty należy bowiem tworzenie alternatywnego, równoległego świata, 
w którym człowiek może funkcjonować, zmieniać go, kultywować relacje, 
a nawet tworzyć odmienne od rzeczywistego „ego”. Wirtual coraz częściej 
określany jest mianem rzeczywistości (wprawdzie wirtualnej, ale jednak), 
i coraz częściej określa przestrzeń naszych znajomości, działania, a nawet 
decyzji życiowych. I choć zdecydowana większość ludzi prowadzi życie 

10  A. Keen, Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, tłum. M. Bernatowicz, K. Topolska-Ghariani, Warszawa 
2007, s. 54-57. 

11  P. Levinson, Nowe nowe media, tłum. M. Zawadzka, Kraków 2010, s. 137. 
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w realu, to wirtual wdziera się w codzienność, powszedniość z coraz 
większą mocą, stając się jej integralną częścią. Immersja, pochłonięcie przez 
wirtual realnej jednostki, pozostaje jednym ze znaków rozpoznawczych 
rzeczywistości generowanej przez nowoczesne techniki komunikacji. 

III

Tak zarysowana struktura hipertekstualności i wirtualności pozwala postawić 
pytanie o to, co „nowe nowe media”, i wirtualna rzeczywistość oznaczają dla 
chrześcijan? Jak nowe środki przekazu wpływają na tradycyjne postrzeganie 
prawdy czy przede wszystkim jej przekazywanie? Czy w świecie, w jakim 
żyjemy, na Facebooku, Twitterze możliwe jest tradycyjne głoszenie Ewangelii? 
Zadając te pytania, musimy pamiętać o tym, że nowe media i rzeczywistość 
wirtualna sprzyjają destrukcji fundamentów myślenia chrześcijańskiego. 
Chrześcijaństwo pozostaje religią Słowa, a nie Obrazu, tekstu a nie 
hipertekstu. Jego istotą jest Logos, a nie Chaos, który określony jest wyłącznie 

przez liczbę kliknięć, a do tego w strukturę Kościoła nieodwracalnie wpisana 
jest hierarchiczność, której internetowa anarchiczność jest absolutnym 
zaprzeczeniem. Chrześcijaństwo jest także religią konkretności, wcielenia, 
w której niezwykle istotne pozostają materialność, cielesność, a nie tylko 
abstrakcyjne idee. Wcielenie sprawiło, że niematerialny Bóg, którego 
wizerunków nie wolno było tworzyć, stał się człowiekiem, ma ludzkie 
oblicze Jezusa Chrystusa, a Jego Ciałem stała się wspólnota Kościoła. 
Konkretna, materialna, ze wszystkimi cechami każdej innej wspólnoty 

Benedykt XVI jasno i zdecydowanie 
podkreślał, że Internet powinien być dla 
katolików „dziedzińcem pogan”, a portale 
społecznościowe i rzeczywistość wirtualna 
miejscem, w którym dostarczać można 
ludziom koniecznych im odpowiedzi.



ludzkiej, a jednocześnie święta. Bez Kościoła, i to w jego doczesnym, także 
materialnym wyrazie, nie ma mowy o chrześcijaństwie, tak jak bez spotkania 
z konkretnymi osobami nie ma mowy o przeżywaniu relacji, także z Bogiem. 

Mimo tych licznych problemów Benedykt XVI jasno i zdecydowanie 
podkreślał, że Internet powinien być dla katolików „dziedzińcem 
pogan”, a portale społecznościowe i rzeczywistość wirtualna miejscem, 
w którym dostarczać można ludziom koniecznych im odpowiedzi. „Należy 
uważnie zainteresować się różnymi formami witryn, aplikacji i sieci 
społecznościowych, które mogą pomóc współczesnemu człowiekowi 
w znalezieniu czasu na refleksję i autentyczne pytania, a także momentów 
milczenia, okazji do modlitwy, medytacji lub dzielenia się Słowem Bożym”12 
– napisał Ojciec Święty w Orędziu na XLVI Światowy Dzień Środków 
Społecznego Przekazu w 2012 roku. Postawa otwartości wobec nowych 
mediów nie jest zresztą w Kościele niczym nowym. I radio, i telewizja 
zawsze były przyjmowane przez chrześcijan (różnych wyznań) z ogromną 
otwartością, a rewolucje komunikacyjne zawsze były przez Kościół 
wykorzystywane, a nowe media chrzczone. Największe problemy miało 
pierwotne chrześcijaństwo z „ochrzczeniem” obrazów. Judaizm z jego 
zakazem czynienia wizerunków Boga był całkowicie jednoznaczny. Jednak 
Wcielenie, a także wejście chrześcijan w świat grecki sprawiły, że obraz 
stał się integralną częścią głoszenia Słowa. I dopiero na przełomie VII i VIII 
wieku rozgorzała ogromna dyskusja nad możliwością stosowania obrazów, 
a także oddawania im kultu13. Przeciwnicy tegoż uznawali kult ikon za 
oddawanie czci idolom, zwolennicy przypominali, że kult oddawany jest 
nie samemu obrazowi, ale temu ku Komu on odsyła. Jednocześnie Siódmy 
Sobór Powszechny zdefiniował jasno, jak wyglądać powinny ikony, i kogo 
przedstawiać na nich nie wolno. 

„Postanawiamy, że święty obraz Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
Wyzwoliciela i Zbawiciela wszystkich, powinien być otaczany taką samą 
czcią jak księga świętych ewangelii. Jak dzięki słowom zawartym w księdze 
wszyscy dostępujemy zbawienia, w ten sam sposób, przez działanie na 
naszą wyobraźnię kolorowych malowideł, wszyscy – zarówno wykształceni, 
jak i ludzie prości – czerpiemy oczywistą korzyść z oglądania tego, co one 
przedstawiają. To bowiem, co w mowie oznajmiane jest słowami, obraz 

12  Benedykt XVI, Orędzie na XLVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2012 r., http://blog.izydor.net/
oredzie-46-dzie/ 

13  Por. L. Uspieński, Teologia ikony, tłum. M. Żurawska, Poznań 1993; J. Pelikan, Duch wschodniego chrześcijań-
stwa (600-1700), tłum. M. Piątek, Kraków 2009. 
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przekazuje nam i poucza nas o tym swoimi barwami. Przeto jest rzeczą 
stosowną, ażeby zgodnie ze zdrowym rozsądkiem oraz starodawną tradycją 
dotyczącą oddawania czci, także ikony, ponieważ odnoszą się do rzeczy 
istotnych, w konsekwencji były czczone i adorowane na równi z czcigodną 
księgą świętych ewangelii, jak również figurą drogocennego krzyża. Jeśli więc 
ktoś nie oddaje czci obrazowi Chrystusa Zbawiciela, nie tylko nie ujrzy Jego 
postaci kiedy przyjdzie w ojcowskiej chwale, aby być uwielbionym i uwielbić 
swoich świętych, lecz będzie wyłączony ze wspólnoty z Nim i oddalony od 
Jego blasku. To samo mówimy o obrazie Niepokalanej Matki Jego i Bożej 
Rodzicielki, Marii. Malujemy także wizerunki świętych aniołów, według tego, 
jak zostali opisani słowami Bożych pism. Ponadto obrazy najchwalebniejszych 
apostołów, proroków, męczenników, sławnych świątobliwych mężów 
i w ogóle wszystkich świętych czcimy i wielbimy. Kto zajmuje w tej sprawie 
inne stanowisko niech będzie odłączony od Ojca i Syna i Ducha Świętego”14 – 
stwierdzili Ojcowie Soborowi. 

Orzeczenie to było poprzedzone jednak bardzo mocnym stwierdzeniem, 
czym jest ikona, jak należy ją rozumieć, i co należy zrobić, by nie stawała 
się ona zakazanym idolem. I podobnie należałoby zrobić z rzeczywistością 
wirtualną i hipertekstem, który poddany powinien być analogicznej 
analizie, by wykazać, co w nim może zostać ochrzczone, co musi być 
odrzucone, i wreszcie, do jakich skarbów myśli chrześcijańskiej trzeba 
sięgnąć, by znaleźć w nich narzędzia konieczne do efektywnego, ale także 
zgodnego z fundamentalnymi założeniami Ewangelii, głoszenia Chrystusa. 
Zbyt łatwe przejęcie „metafizyki nowych nowych mediów” rodzi bowiem 
niebezpieczeństwa powtórzenia błędów teleewangelistów, którzy tak mocno 
dostosowali nauczanie swoich wspólnot do potrzeb telewizji, że nabożeństwa 
przestały się istotnie różnić od telewizyjnych show, a jednocześnie straciły 
religijny charakter. Powodem – i tu trudno nie zgodzić się z Postmanem – nie 
są jednak błędy teleewangelistów, ale... sama natura telewizji.  
„... występuje kilka właściwości telewizji oraz jej otoczenia, które 
uniemożliwiają przeżywanie autentycznych religijnych uniesień. Pierwsza 
z nich wiąże się z faktem, że w żaden sposób nie da się poświęcić przestrzeni, 
w której telewizyjny spektakl jest przeżywany. A zasadniczy warunek 
każdego tradycyjnego nabożeństwa religijnego polega na tym, że przestrzeń, 

14  Sobór Konstantynopolitański IV, kanon 3 1-8. Cyt. za: Dokumenty Soborów Powszechnych, t. II, układ i opra-
cowanie A. Baron, H. Pietras SJ, Kraków 2003, s. 55-56. 



w której jest ono celebrowane, musi być nasycone pewną dawką świętości” 
– zauważa Postman. Choć zaznacza, że ową świętość można zapewnić przez 
kilka gestów symbolicznych, to jest przekonany, że w przypadku programów 
religijnych w telewizji jest to nie do zrobienia. „Nasza krzątanina w salonie, 
sypialni, czy – nie daj Boże – w kuchni utrzymuje się na tym samym poziomie, 
niezależnie od tego, czy w telewizorze nadawany jest program religijny czy 
Drużyna A albo Dallas. Ludzie będą jedli, rozmawiali, wychodzili do łazienki, 
ćwiczyli pompki lub robili jakiekolwiek inne rzeczy, które zazwyczaj wykonują 
przy włączonym telewizorze. Jeśli widownia nie wtapia się w atmosferę 
tajemnicy i symbolicznej nieziemskości, to jest nieprawdopodobne, aby mogło 
to wywołać stan umysłu niezbędny do przeżywania niebanalnych wzruszeń 
religijnych. Co więcej, ekran telewizyjny jako taki jest niezwykle podatny na 
psychologię etyki świeckiej. Ekran jest tak nasycony naszymi wspomnieniami 
o świeckich wydarzeniach, tak głęboko związany ze światem reklam 
i rozrywki, że trudno go stworzyć na nowo jako ramę religijnych wydarzeń. 
Pomijając wszystko inne, widz ma zawsze świadomość, że pstryknięciem 
przełącznika przywoła na ekran inne świeckie wydarzenia – mecz hokejowy, 
reklamę, kreskówkę”15 – wskazuje amerykański badacz.

IV

Dokładnie to samo można i trzeba powiedzieć o przekazie religijnym 
w Internecie. On również pozostaje zdominowany przez rozrywkę (bo 
temu głównie służy obecnie Sieć), odbiór komunikatów dokonywany jest 
w nieustającym rozproszeniu (co sprzyja radykalizacji środków wyrazów, 
tak by zostały one dostrzeżone), a odbiorca w każdej chwili może przejść do 
zupełnie innych treści. Co gorsza, o ile telewizję odbiera się strumieniowo (co 
jednak pozwala zamieszczać w niej pewne narracje), to przekaz wirtualny 
zawsze zachowuje interaktywność, która nie pozwala na przekazywanie 
pełnych narracji, i nieustannie odsyła do innych treści, budując religijny 
czy światopoglądowy patchwork. Materia tego medium jest zatem, jak to 
widać, niezwykle trudna do ochrzczenia. A jednak wydaje się, że jest to 
możliwe, dzięki cechom charakterystycznym samej Ewangelii. Jej struktura 
jest bowiem, a przynajmniej może być tak postrzegana, hipertekstowa. Tekst 
święty składa się z nieciągłych fragmentów, które można czytać w postaci 
perykop, opowiada historię, którą da się przedstawić w jednej ze znanych 
medialnych form, i wreszcie prezentuje ogromną zmienność form, co pomagać 

15  N. Postman, dz.cyt., s. 171. 
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może w jej czytaniu osobom zaprawionym w internetowym czytaniu, 
a obcym bardziej tradycyjnym jej formom. Neokatechumenalna skrutacja, 
która pozwala na własną wędrówkę przez kolejne perykopy, zmienianie 
ich form, typów, wędrówkę od opowieści ku teologii, i z powrotem, która 
regulowana jest jedynie własną wolą i wskazówkami Pisma Świętego – jest 
w pewnym sensie bardzo nowoczesna, wręcz hipertekstowa. Trzeba jednak 
pamiętać, że zawsze ogranicznikiem, bezpiecznikiem dla takiej lektury 
musi być nauczanie Kościoła, i rozumność. W jakimś stopniu taka lektura, 
hipertekstualna wędrówka przez Biblię, nauczanie Ojców Kościoła, encykliki 
papieskie, kazania, obrazki, ikony, filmiki itd. przypomina także to, co 
proponuje się studentom żydowskich jesziw. Dla nich lektura Talmudu16 jest 
zawsze wędrówką, sporem, nieustanną aktualizacją wielkiej galaktyki tekstu. 
Podobnie można potraktować wędrówki chrześcijan po galaktyce religijnego 
Internetu. Aby jednak zachować bezpieczeństwo, nie popaść w religijność 
fragmentu, konieczny jest autorytet Kościoła, który wypowiadany będzie 
przez autentycznego (to znaczy spotkanego w realu, a nie wirtualu) Mistrza. 
O jego roli niezwykle mocno wspominał już Platon, który uznawał, że to on, 
a nie litera, przekazywać powinien prawdę. W przypadku rzeczywistości 
wirtualnej nie chodzi jednak o mistrza, który przekaże swoją mądrość, ale 
raczej o przewodnika, który poprowadzi przez labirynt hipertekstu, ku 
Prawdzie. 

Taki autorytet, i tu mamy do czynienia z kolejnym problemem, jest jednak 
w Internecie nie do pomyślenia. W przestrzeni tej nie istnieje nic takiego jak 
autorytet, a jedynie wolna grupa amatorów, którzy razem wiedzą lepiej niż 
specjaliści. Na to jedynym lekarstwem pozostaje nawrócenie ku osobie, którą 
spotkać musimy poza przestrzenią wirtualną, która może być w najlepszym 
wypadku preewangelizacją. Osoba ta, a jest nią Jezus Chrystus, przyciągając 
do siebie, może stać się Przyjacielem, Oblubieńcem, Przewodnikiem, 
Drogą i Życiem. A na końcu stanie się Prawdą, ale raczej życia niż nawet 
najpiękniejszej racjonalnej argumentacji. Dla filozofa czy teologa może to 
być smutny wniosek, bowiem oznacza on w pewnym sensie, że rewolucja 
komunikacyjna zmiecie z powierzchni ziemi pewne typy refleksji teologicznej 
czy filozoficznej. Dla chrześcijanina jednak istotniejsze od smutku jest 
głoszenie Ewangelii. Każdemu, zawsze i na każdy sposób. █

16  Mocnym przykładem tego, czym jest owa lekturą, są Cztery lektury talmudyczne Emmanuela Lévinasa. E. 
Lévinas, Cztery lektury talmudyczne, tłum. E. Burska, Kraków 1995. 
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Portal stworzony przez Zuckerberga dla 
niektórych stał się nie tylko świątynią, ale 
wręcz całym światem. Zamiast Boskiego 
Oka Opatrzności, które czuwa nad każdym 
człowiekiem, jest facebookowy Wielki Brat, 
który śledzi każdy ruch w sieci. Zamiast 
„Amen” magiczne „Lubię to”, którym 
wyrażamy swój stosunek do różnych 
treści. Zamiast znajomych ze wspólnoty 
czy duszpasterstwa jest szeroki (im 
szerszy, tym lepszy) wachlarz wirtualnych 
„znajomków”, z których większości być 
może nawet nigdy nie widzieliśmy na oczy. 
A sam Facebook? Swoista świątynia, której 
nie ograniczają żadne mury, z niebieską 
literką na wiszącym nad wejściem szyldzie.

Dodaj Jezusa            do znajomych

Marta Brzezińska



Profil: Bóg Ojciec. Data urodzenia: 1 stycznia. Poglądy religijne: 
Chrześcijanin – Katolik. Płeć: Mężczyzna. Ulubiony cytat: Jestem, który Jestem. 
Zamiast zdjęcia profilowego – wywołujące oczywiste skojarzenie z Panem Bogiem 
Oko Opatrzności, a w tle – słynne „Stworzenie świata”. Choć to raczej profil 
prześmiewczy (zdjęcie płonącego krzewu z podpisem „Zapalmy”, czy cytaty 
Stephena Hawkinga), to jedna ze „znajomych” Boga Ojca deklaruje na jego tablicy: 
„Kimkolwiek jesteś, chyba dobrze Cię mieć w znajomych”.

Takich „Bogów Ojców” jest na Facebooku zatrzęsienie. Jeden, który swój 
status ustawił na „w związku”, ma tylko 71 znajomych, inny w informacjach 
o wykształceniu wpisał „opierdaling się” (kierunek: Światotwórstwo). 
Na „fejsie” nie brak także „Jezusów”. Jest „oficjalny profil” z Chrystusem 
w lenonkach i fajką w ustach podpisany: „Siema wierni, postanowiłem 
trochę unowocześnić swoją postać i dowieść, że JESTEM PRAWDZIWY 
I JEDYNY. Z Bogiem! (tata stroni od internetu)”. Napis na jego zdjęciu na tablicy 
zapewnia: „Hipster Jesus loved you, before you were cool”. Jest też Jezus 
z Rotterdamu – z racji nieznajomości języka Holendrów trudno mi stwierdzić, 
co deklaruje twórca tego profilu, ale umieszczanie we wpisach biblijnych 
sygnatur sugeruje, że jednak może mieć (cokolwiek) wspólnego z Kościołem. 
Jest i Jezus Chrystus, na którego profilu aktywnie udziela się Judasz, który ma 
w znajomych Matkę Boską Zielną (z petem w ustach), a obok wpisów: „Niebo 
nad wami płacze grzesznicy”, umieszcza: „Jutro imieniny mojej mamy na 
Jasnej Górze! Ale będzie wiksa :-) tylko żeby wujek Janek nie pochlał się jak 
zawsze”. Jest i Jezus, który w informacjach o sobie pisze: „Witam! Mam na 
imię Jezus. Jestem synem tego, który jest. Moje życie było bardzo interesujące. 
Nawet książkę o mnie napisali! No połowę ;). Pozdrawiam. Teraz nie chce mi 
się za dużo pisać. Dokreślę coś za parę dni”. Jego zainteresowania to: „Cudy, 
Nawracanie, Wypędzanie złych duchów, a poza tym piłka nożna, muzyka aaa 
i jeszcze wysłuchiwanie modlitw! :)”, pytany o biografię odsyła do Nowego 
Testamentu. Nie brak też Matek Boskich – jest Deathcore’owa, Łazienkowska, 
Zielna, Przyczajona, Żartobliwa, Hipsterska, Renderowa, Pieniężna, a nawet 
Gejowska. Ich profile zwykle nie przekraczają kilkuset (300-400) userów, 
chociaż niektóre mają nawet 1,5 tys. fanów. 

Na pierwszy rzut oka, obraz religijnych aktywności na Facebooku 
nie wygląda najlepiej. Gdyby poprzestać tylko na powierzchownych 
poszukiwaniach, można by odnieść wrażenie, że poza żałosnymi, 
prześmiewczymi (a może nawet obrazoburczymi) profilami, niewiele dobrego 
tam znajdziemy. A jednak – wśród tego zbioru niskich lotów „żarcików” są 
też poważniejsze profile. Jest na przykład strona zatytułowana „Ojciec Bóg”, 
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która powstała w związku ze sztuką o takim samym tytule, wystawianą 
w warszawskim Teatrze Powszechnym. Wśród fanów tego profilu figurują 
o. Aleksander Posacki, czy znany z „religijnych dyskotek” w Łodzi ks. Michał 
Misiak. Jest także profil Maryi Matki, na którym znajdziemy dużo pobożnych 
grafik, czy „Bóg jest miłością”, obfitujący w religijne cytaty czy linki do 
pobożnych piosenek. 

BÓG OJCIEC? LUBIĘ TO!
Związane z religią facebookowe profile cieszą się niemałą popularnością. Boga 
Ojca „lubi” już ponad 15 tys. użytkowników, Kościół katolicki i Miłosierdzie 
Boże nieco mniej – odpowiednio nieco ponad 4 i 2 tys. „userów”, a Maryja 
Matka ma zaledwie 99 znajomych. Dużo większą popularnością cieszą się 
strony anglojęzyczne – strona Boga ma ponad milion fanów, a pod hasłem „I 
love God” kliknięciem myszy „podpisało się” blisko 350 tys. facebookowych 
użytkowników. Te liczby to zresztą odzwierciedlenie ogólnej tendencji, 
w ramach której użytkownicy sieci coraz częściej w okienko wyszukiwarki 
wpisują związane z duchowością hasła. Według badań przeprowadzonych 
przez Megapanel PBI/Gemius na grupie 18 tys. internautów między 
listopadem 2008 roku a listopadem 2009 roku wynika, że znacznie wzrosło 
zainteresowanie religijnymi witrynami. Ogółem na portale związane 
z duchowością zagląda 13 proc. polskich użytkowników sieci. Liczba osób 
korzystających z tego typu serwisów dynamicznie rośnie – w ciągu roku 
nawet o 31 proc. Internauci miesięcznie spędzają na związanych z religią 
stronach ponad 800 tys. godzin, dokonując 44 mln odsłon. Jako najczęściej 
wymieniane witryny badanie Megapanelu wskazało: Opoka.org.pl, Adonai.pl, 
Tygodnik.onet.pl, Wiara.pl oraz Ekai.pl. 

Nawet gdyby były to tylko liczby, czy Kościół mógłby pozostać na nie 
obojętny? Jeszcze w 1975 roku Paweł VI pisząc Evangelii nuntiandi, stwierdził, 
że „Kościół byłby winny przed swoim Panem, gdyby nie używał tych 
potężnych pomocy”. Oczywiście, papież miał na myśli nowoczesne środki 
masowego przekazu. Choć blisko czterdzieści lat temu jeszcze nikt nie śnił 
o Facebooku, to nie oznacza to, że Kościół powściągliwie reaguje na nowinki 
technicznie. Wręcz przeciwnie. 

Zainteresowanie witrynami o tematyce religijnej jest chyba wprost 
proporcjonalne do tempa, w jakim powstają tego typu portale (i nie tylko, 
bo coraz więcej internautów może samodzielnie stworzyć blog czy profil 



w popularnym portalu społecznościowym i tam dotykać tematów związanych 
z religijnością). Po wielkim wysypie blogów prowadzonych przez księży 
i osoby zakonne nadeszła era Facebooka. Choć na fejsie nie ma chyba 
jeszcze żadnego polskiego biskupa (blogi prowadzi co najmniej kilku), to 
osób duchownych nie brak. Są księża dobrze znani (ks. Kazimierz Sowa czy 
ks. Artur Stopka), jak też nieco bardziej „anonimowi” (choć trudno mówić 
o anonimowości w sieci). Do czego kapłanowi Facebook? 

Ks. Sowa (blisko 1,3 tys. znajomych) zwykle zamieszcza na swojej 
tablicy komentarze dotyczące bieżących wydarzeń politycznych („Pawlak 
pouczający dziennikarzy jak dzieci w przedszkolu. Tak kończy się wysyłanie 
z sitkiem każdego, kto akurat jest w redakcji pod ręką”, czy „Jak tu utopić 
Premiera Tuska jeśli sprawa dotyczy PSLu? No jak? Hofman się głowi ale 
jak widać głowa mała toteż pewnie nic się nie uda wymyślić...”). Ks. Artur 
Stopka, znany bloger (Stukam.pl), zwykle podlinkowuje wpisy ze swojego 
bloga, choć nie unika także komentowania aktualnych wydarzeń („Hmmm... 
To oczywiste, że Kościół nie może wyrazić poparcia dla żadnego projektu 
unormowania prawnego dopuszczającego in vitro. Może jednak, z uwagi 
na ogrom dziejącego się aktualnie zła, nie uniemożliwiać swoim członkom 
podejmowania prób przynajmniej częściowego jego ograniczenia...”). Co 
ciekawe, obaj księża, chociaż w miarę dobrze rozpoznawalni, nie umieszczają 
przed swoim nazwiskiem skrótu. 

Na szczęście są także duchowni, którzy od razu określają, kim są. Ks. 
Michał Misiak (blisko 5 tys. znajomych), twórca znanych w całej Polsce 
dyskotek ewangelizacyjnych z Łodzi, wykorzystuje fejsa do zamieszczania 
ważnych informacji o wydarzeniach, które organizuje dla swoich 
podopiecznych albo wrzucania zdjęć z imprez, które już się odbyły. Ks. Misiak 
dzieli się ze swoimi znajomymi także ciekawymi artykułami znalezionymi 
w sieci, albo linkami do filmów z YouTube. Kapucyn o. Ksawery Knotz zwykle 
umieszcza na tablicy linki do wywiadów, których udzielał mediom, a w 
komentarzach pod nimi chętnie odpowiada na zadawane przez znajomych 
pytania. 

CYBBER MISSIONARY
Niekwestionowanym mistrzem facebookowych aktywności jest ks. Piotr 
Wiśniowski, którego fanpage (w języku angielskim) zainteresował blisko 
14 tys. użytkowników. Kapłan z Wrocławia, jak deklaruje w rozmowie 
z tygodnikiem „Idziemy”, wieczory spędza na internetowych dyskusjach. 
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Przez Skype’a udziela duchowej pomocy każdemu, kto tylko o nią poprosi. 
Utrzymuje kontakt z osobami z całego świata1. Ma nie tylko swojego 
fanpage’a na fejsie, ale także witrynę „Ask a catholic priest”, poprzez którą 
spływają do niego dziesiątki pytań od internautów. Jak zaczęła się jego 
internetowa aktywność? Jak mówił tygodnikowi „Idziemy”, podczas jednej 
z rozmów na Gadu-Gadu pewna dziewczyna wyznała mu, że zamierza 
popełnić samobójstwo. Duchowny zareagował natychmiast – powiadomił 
policję i niemal w ostatniej chwili udało się uratować nastolatkę, która już 
odkręciła kurki od gazu. – To mnie ogromnie zmotywowało do obecności 
w internecie, bo młodzi są w nim bardzo mocno zakorzenieni, często 
zostawiają tam swoje problemy. I dlatego też jest tam potrzebny misjonarz 
– mówił ks. Wiśniowski podczas spotkania „Kościół na Facebooku”, 
zorganizowanego przez Duszpasterstwo Akademickie Maciejówka.

Ks. Wiśniowski (znany także jako Father Peter, ksWujek czy Kicek) sam 
o sobie pisze „cybber missionary” („cyfrowy misjonarz”). – Ks. Wujek nie chce 
być anonimowy w sieci i wie, że czasem taką informacją może komuś pomóc 
się np. z sobą skontaktować. Na pewno nie prowadzi on swoich rozmów dla 
jakiegoś splendoru czy rozgłosu, tylko w celach niesienia konkretnej duchowej 
pomocy i porady. Nazywa on ten rodzaj działalności MISSION IN THE WEB, 
tzn. „Misjami w sieci” – czytam na jego profilu. Kapłan deklaruje, że rozmawia 
tylko z tymi, którzy naprawdę tego potrzebują. Nazywa to częścią swojej 
posługi duszpasterskiej, która daje mu ogromne zadowolenie. – Misje w sieci 
– rzecz jasna, również są materiałem do jego codziennej modlitwy, bo wielu 
jest takich, którzy jej bardzo potrzebują, jak i sam ks. Wujek... – konstatuje. 

Jakkolwiek infantylne nie wydawałoby się nazywanie samego siebie 
„ks. Wujkiem”, ks. Wiśniowskiemu nie można odmówić, że robi kawał 
dobrej roboty w sieci. Jego mottem są słowa z Pierwszego Listu św. Piotra: 
„Chrystusa Pana miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do 
obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, 
która w was jest”. Duchowny z Wrocławia zdaje się być zawsze gotowy do 
głoszenia Jezusa Chrystusa w sieci. Czy taką samą gotowością odznacza się 
w realnym świecie?

Pozostaje mieć wielką nadzieję, że tak właśnie jest. – Chciałbym 
widzieć księdza, który zasiada do konfesjonału bez dużego zmęczenia, 
wywołanego przez siedzenie do drugiej w nocy na Facebooku – mówił ks. 

1  H. Dębska, Kościół na Facebooku, w: Tygodnik „Idziemy” (dostęp 18.07.2012), http://adonai.pl/wiara/?id=62. 



Kloch na dwudniowym sympozjum „Kościół i Internet” zorganizowanym 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku2. – Byłoby bowiem wielkim 
nieporozumieniem, gdyby duchowny zaniedbywał swoje obowiązki 
w rzeczywistym świecie na rzecz podejmowanych w sieci aktywności. 
Znajomi na portalu społecznościowym, czy ci, z którymi konwersuje za 
pomocą Skype’a, nie są i nigdy nie będą ważniejsi od osób, które przychodzą 
po duchową poradę, czy tych, które kapłan spotyka w konfesjonale. 
Podstawową misją kapłana jest głoszenie Jezusa Chrystusa, która wprawdzie 
może odbywać się za pomocą Internetu, ale nigdy kosztem zaniedbywania 
swoich obowiązków jako osoby duchownej – czyli na przykład osobistej 
modlitwy albo posługi w konfesjonale. Do najważniejszych obowiązków 
księdza bynajmniej nie należy aktualizacja statusów na fejsie, albo 
odpisywanie na maile znajomych, ale m.in. sprawowanie Eucharystii. 
Zaniedbywanie, o którym piszę, niekoniecznie musi przejawiać się na 
przykład nieobecnością na katechezie. Wystarczy jednak, że po nocy 
spędzonej przed komputerem kapłan siada do konfesjonału – trudno sobie 
wyobrazić, że taka osoba będzie tryskała wigorem i bez ziewania wysłucha 
kolejną osobę z długiej kolejki oczekujących na spowiedź. 

SŁOWO, KTÓRE NIGDY NIE STAŁO SIĘ CIAŁEM?
Ks. Andrzej Draguła podkreśla, że nie wolno przeciwstawiać działań 
księży w „realu” aktywnościom podejmowanym w wirtualnym świecie, 
bo obie te płaszczyzny są ważne. Zaleca dążenie do ich zrównoważenia3. 
Oczywiście ideałem byłoby, gdyby kapłan mógł poświęcać tyle samo czasu 
na ewangelizację w sieci, ile codziennie poświęca na wykonywanie swoich 
obowiązków w realu, ale nie zawsze jest to możliwe. Co zatem? 

Dążyć do urzeczywistniania nawiązywanych w sieci relacji. Trudno 
jednak oczekiwać, że dany kapłan będzie regularnie spotykał się ze swoimi 
„znajomymi” z drugiego krańca Polski (albo świata), dlatego chodzi raczej 
o konsekwentne zachęcanie do praktyk religijnych w rzeczywistym świecie. 
Jest to o tyle ważne, gdyż Internet daje nam złudzenie zaspokojenia 
potrzeb, które do tej pory zaspakajaliśmy w realu. Wspominany ks. Draguła 
przypomina, że podobne dylematy pojawiały się, kiedy zastanawiano się 
nad możliwością transmitowania Mszy Świętej w telewizji. Obawiano 
się bowiem, że oglądanie Eucharystii z perspektywy domowej kanapy 
może zastąpić wiernym realne uczestnictwo w mszy. Tak niestety w wielu 

2  R. Kowalski, Ks. Kloch na sympozjum: Jestem zwolennikiem bloga (dostęp 18.07.2012r.),  http://plock.gazeta.pl/
plock/1,35710,10665645,Ks__Jozef_Kloch_na_sympozjum__jestem_zwolennikiem.html. 

3  A. Draguła, Na portalu czy od ambony?, w: „Pastores” 1(42)2009, s. 48. 
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przypadkach się stało. To wynik przemiany kulturowej, której zasadniczym 
elementem stał się postęp w dziedzinie technologii komunikacyjnej. Jego 
efektem jest skrajna indywidualizacja religii, neo-religia, czy wręcz religia 
zmediatyzowana4. Dlatego tak ważne jest, aby „cyfrowi misjonarze” zachęcali 

swoich znajomych do praktyk religijnych w realu – podsyłali informacje 
o ciekawych wydarzeniach w różnych miejscach Polski, pielgrzymkach, 
spotkaniach młodych, w których mogliby uczestniczyć czytelnicy jego 
bloga, lub subskrybenci wpisów na fejsie. Chodzi także o to, by unikać 
niebezpieczeństwa „elektronicznego księdza”, o którym pisał Marek Robak. 
„Jeśli jako chrześcijanie wierzymy, że Słowo stało się Ciałem (J 10,10), to 
musimy uznać, że internet bez przeniesienia do rzeczywistości będzie tak 
samo bezwartościowy, jak słowo, które nigdy nie stało się ciałem”5. 

To przede wszystkim ważne, jeśli chodzi o ewangelizację w sieci. Ale 
przecież Facebook można wykorzystywać na wiele innych sposobów. 
Oprócz prywatnych profilów na fejsie bez większego problemu można 
stworzyć tzw. fanpage, którego właściciel zwykle jest osobą publiczną, 
a liczba jego znajomych przekracza pięć tysięcy. I tu pojawia się największe 
niebezpieczeństwo, jeśli chodzi o związane z duchowością witryny. Bo, 
o ile w miarę łatwo jest zweryfikować, czy fanpage rzeczywiście należy do 
danej osoby w przypadku, kiedy jest ona postacią rozpoznawalną, o tyle 
w gąszczu anonimowych stron znacznie trudniej wyłowić te prawdziwe, 
a nie założone przez żartownisiów (prowokatorów), o których wspominałam 
na początku artykułu. Dlaczego komuś do głowy przychodzi tworzenie 

4  M. Robak, Zarzućcie sieć. Chrześcijanie wobec wyzwań internetu, Warszawa 2001, s. 82. 
5            http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,3731,rekolekcje-adwentowe-na-facebooku.

html#plan (2 grudnia 2011). 

„Jeśli jako chrześcijanie wierzymy, że Słowo 
stało się Ciałem (J 10,10), to musimy uznać, 
że internet bez przeniesienia do rzeczywistości, 
będzie tak samo bezwartościowy, jak słowo, 
które nigdy nie stało się ciałem”.



fanpage’a Chrystusa i umieszczanie tam, delikatnie mówiąc, nieodpowiednich 
podpisów? Trudno zgadnąć, ale tego typu „żarty” świadczą raczej o poziomie 
ich autora. I odbiorców, którzy z fascynacją klikają „Lubię to”. Choć zwykle 
takie obrazoburcze witryny mało komu przeszkadzają (i przyciągają równie 
niewielu fanów), to na jednym z nich znalazłam ciekawy komentarz Magdy: 
„Czyżbyś nie bał się Boga, że obrażasz jego Syna???, który umarł za Twoje 
grzechy i wszystkich ludzi na tej ziemi abyśmy mogli być zbawieni??? To on 
stworzył wszystko co jest na tej ziemi nawet powietrze, którym oddychasz!!! 
i Ciebie też! Może Cię złamać w pół w ciągu jednej chwili ale jest na tyle 
miłosierny, że tego nie zrobi, czeka cierpliwie na Sąd ostateczny. Chłopie nie 
chciałabym być w Twojej skórze, żal mi Ciebie...”. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA FEJSIE?
Na szczęście opcję „fanpage” można wykorzystać na wiele sposobów. 
Do najpopularniejszych należy tworzenie otwartych profilów jakiejś 
organizacji, instytucji, czy katolickiego medium, za pośrednictwem których 
– po kliknięciu współczesnego sakramentalnego „Lubię to” – będziemy 
otrzymywali interesujące nas informacje. Na naszej facebookowej tablicy 
będą się pojawiały wpisywane przez autorów stron informacje, albo linki 
do najnowszych artykułów. Ciekawą formą wykorzystania fanpage’ów są 
strony internetowe parafii. Oczywiście, nie ma co się łudzić, że profil na 
Facebooku może zastąpić witrynę www parafii, ale za to może być ciekawym 
dodatkiem umożliwiającym kontakt z zalogowanymi na fejsie parafianami. 
Taka strona może pełnić rolę wirtualnej ambony na ogłoszenia parafialne, zaś 
w galerii można podzielić się zdjęciami z życia parafii. – Facebook to wielka 
interaktywna tablica ogłoszeniowa o bardzo dużej skuteczności. Ważne, że 
każdą informację można komentować, ona żyje, a nie tylko jest „zawieszona” 
– podkreślał ks. Józef Kloch, rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski6. 

Miejscem wymiany ciekawych informacji są także profile wspólnot czy 
duszpasterstw akademickich, których użytkownicy nie tylko dzielą się 
interesującymi treściami, ale także przypominają o zbliżających się ważnych 
dla nich wydarzeniach. Ciekawymi formami obecności religii na Facebooku 
jest tworzenie fanpage’ów, albo rozmaitych aplikacji, które umożliwiają na 
przykład otrzymywanie fragmentów z Biblii, czy cytatów świętego, np. „fani” 
Bożego Miłosierdzia każdego dnia na swojej tablicy zobaczą nowy cytat 
z Dzienniczka św. Faustyny, te fragmenty są widoczne nie tylko dla nas, ale 
również dla naszych znajomych. W erze Facebooka takie kliknięcie może mieć 

6  http://www.beczka.krakow.dominikanie.pl/post/ (3 grudnia 2011). 
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duże znaczenie – posiadanie w subskrypcjach na przykład Pisma Świętego 
może być współczesnym przyznaniem się do wiary. Oczywiście, nie mam 
wątpliwości co do tego, że za takie wyznanie nikomu nie grozi męczeństwo, 
ale nie zdziwiłabym się, gdyby w niektórych środowiskach korzystanie 
z pobożnych aplikacji było powodem ostracyzmu. 

WIRTUALNE ZAPROSZENIE NA REALNE WYDARZENIE
Potężną siłą, jaka drzemie w fejsie, jest możliwość szybkiego zainteresowania 
daną sprawą dużej liczby osób. Tak jak w sierpniu 2010 wystarczyło kilka 
dni, by za pomocą Facebooka nieznany nikomu kucharz Dominik Taras 
zwołał na swój – pożal się Boże – happening na Krakowskim Przedmieściu 
kilkutysięczny tłum „młodych, wykształconych, z dużego miasta”, tak za 
pośrednictwem portalu można skutecznie organizować wydarzenia również 
po drugiej stronie „barykady”. Wystarczy wspomnieć choćby zorganizowany 
przez Janusza Palikota protest przeciwko abp. Henrykowi Hoserowi, który 
w ostrych słowach skrytykował in vitro i kontrmanifestację katolickiej 
młodzieży, która zorganizowała się właśnie za pośrednictwem fejsa. Co 
ciekawe, uczestników akcji „Młodzi solidarni ze swoim biskupem” modlących 
się w katedrze praskiej było jakiejś dziesięć razy więcej niż manifestujących 
przed świątynią fanów posła z Biłgoraju. 

Inną, budzącą chyba najwięcej wątpliwości, formą wykorzystywania 
Facebooka w celach religijnych, są facebookowe rekolekcje i dni skupienia. Nie, 
bynajmniej nie chodzi jedynie o informowanie o takim wydarzeniu w realu 
za pomocą popularnego portalu społecznościowego, ale o przeżywanie 
duchowej odnowy (?) w sieci. O ile w ogóle można odbyć rekolekcje w sieci 
(ich zwolennikami są zarówno duchowi, jak i świeccy), o tyle pomysł 
organizowania skupienia na portalu, na którym przecież cały czas coś się 
dzieje, wydaje się niedorzeczny. Na przykład jezuici zaproponowali cykl 
Brzytwą po schematach. Prawdopodobnie pierwsze rekolekcje na Facebooku. 
Dlaczego zakonnicy, znani z prowadzenia rekolekcji w milczeniu, zdecydowali 
się na wykorzystanie popularnego portalu społecznościowego? – Nie 
trzeba będzie gadać. Wystarczy czytać i pisać, pomyśleć i pomodlić się 
trochę. Gadać nie będzie trzeba – odpowiada Marek Rosłoń SJ. – Czy można 
być szczęśliwym w getcie? Choćby religijnym? Facebook to dzisiaj taki 
Areopag, nie wiem… mainstream. My nie chcemy, żeby Ewangelia była 
w getcie i sami, jako chrześcijanie, nie chcemy żyć w getcie. I nie chcemy 



też innych w takich mentalnych gettach zamykać – dodaje duchowny. Jak 
takie rekolekcje przebiegają? Na facebookowym profilu jezuici zamieszczali 
materiały rekolekcyjne. I instrukcje „krok po kroku”. Coś dla umysłu, 
czyli propozycje modlitwy osobistej i oczywiście forum do dzielenia się 
własnymi przemyśleniami. Jak przebiegało zgłaszanie na rekolekcje? 
Oczywiście prosto – wystarczyło kliknąć „Lubię to”. Tylko ci, którzy ruszyli 
myszą, mogli komentować wpisy, dzielić się świadectwami. Nieco dalej 
poszli krakowscy dominikanie z duszpasterstwa akademickiego „Beczka”. 
Swoim młodym duchowym podopiecznym zaoferowali niebanalną formę 
przeżywania Wielkiego Postu, której ważnym elementem był właśnie kontakt 
za pośrednictwem Facebooka. Akcja Zrób się na post miała na celu – w myśl 
ewangelicznego wskazania „Kiedy pościcie nie bądźcie posępni jak obłudnicy, 
którzy przybierają wygląd ponury. Ty zaś kiedy pościsz namaść sobie głowę 
i umyj twarz” (Mt 6,16-18) – pokazać ludziom, że poszcząc, można być 
radosnym. Studenci wymieniali się między sobą prośbami o modlitwę, zaś 
w dniu, który wybrali sobie na post w czyjejś intencji, mieli się odświętnie 
ubrać. Do rozpromowania akcji w dużej mierze przyczynił się profil „Beczki” 
na Facebooku, gdzie zainteresowani umieszczali również swoje intencje. 

Co ciekawe, taka forma duchowych aktywności jest ofertą z oczywistych 
względów adresowaną do ludzi młodych, ale oni sami dość sceptycznie 
podchodzą do tego pomysłu. – Rekolekcje na Facebooku są fajne, bo jest 
to też dawanie świadectwa chrześcijańskiego życia – mówił w rozmowie 
z „Idziemy” Kamil Gabinecki, student z Grodziska Mazowieckiego. – Wziąłbym 
w nich udział, ale byłyby tylko dodatkiem do tradycyjnych rekolekcji, gdzie 
przeżywa się wspólną modlitwę i czuje się prawdziwą więź z innymi – 
przekonywał. – Rekolekcje na Facebooku? – zastanawia się pytana przeze 
mnie Dominika. – To tak, jakby chłopak zaprosił mnie na kolację na fejsie. Co, 
mam uruchomić swoją wyobraźnię, żeby poczuć jego obecność przy mnie, 
usłyszeć brzdęk kieliszków i sztućców, poczuć aromat potraw? Nie kupuję 
tego. Jeśli już jest się tak bardzo nastawionym na ewangelizację przez fejsa, 
to raczej po to, aby za pośrednictwem portalu zapraszać na jakieś wydarzenie, 
które dzieje się w realnym świecie – mówi studentka z Warszawy. 

Jaki jeszcze użytek może mieć Kościół z fejsa? W dość niekonwencjonalny 
sposób portal wykorzystali francuscy duchowni. Pod koniec kwietnia 2010 
roku Kościół znad Sekwany ruszył z akcją, która miała zachęcić młodych ludzi 
do wstępowania w kapłańskie szeregi. O tej nietypowej rekrutacji, która 
opierała się na dwóch metodach, szeroko pisał m.in. brytyjski „The Guardian”: 



Tak wygląda ksiądz diecezjalny:

AKCJA na rzecz PRZYWRACANIA

STROJÓW ZAKONNYCH NA ULICE



była to dystrybucja ulotek oraz promocja internetowa przez Facebook. Na 
portalu stworzono profil akcji oraz forum, na którym kandydaci na kleryków 
mogli znaleźć pomoc i odpowiedzi na nurtujące ich pytania. W ciągu zaledwie 
tygodnia profil skupił wokół siebie ponad tysięczną grupę fanów, co jak na 
laicyzującą się Francję jest dość dobrym wynikiem. Jak twierdzi brytyjska 
gazeta, akcja miała poprawić wizerunek osób duchownych oraz przyciągnąć 
młodzież w szeregi kapłaństwa7. 

„SIOSTRA INTERNET”
W całym tym zafascynowaniu Facebookiem nie można zapomnieć o jednym 
– że jest to tylko wirtualny świat, który nigdy nie zastąpi rzeczywistości. 
Owszem, właściwie wykorzystany, może ją wzbogacić, ale zawsze pozostanie 
jedynie wirtualem, a znajomi z sieci tylko ikonkami, które zwykle nie przyjdą 
z pomocą, kiedy będziemy tego najbardziej potrzebować. To naprawdę 
dobrze, że coraz więcej duchownych nie boi się sięgać po nowoczesne 
narzędzia komunikowania, by w ten sposób zaktywizować swoich młodych 
podopiecznych, ale taka aktywność nie może stać się ani jego, ani ich całym 
światem. Dlatego czasem konieczne są bardzo radykalne rozwiązania, o czym 
przekonała się pewna brytyjska siostra zakonna. Dziennik „Telegraph” 
opisał przypadek zakonnicy, która po 35 latach musiała opuścić klasztorne 
mury, ponieważ zbyt często korzystała z Internetu. Zafascynowanie 
54-letniej siostry Marii Jesus Galan początkowo służyło dobrym sprawom – 
zdigitalizowała archiwum zakonne i płaciła przez Internet rachunki bankowe, 
w związku z czym zakonnice żyjące w klasztorze mogły rzadziej opuszczać 
mury zakonne. W 2008 roku „siostra Internet”, jak nazywano siostrę Galan, 
została wyróżniona przez władze lokalne za jej inicjatywy. Za wyróżnieniem 
przyszła również popularność, której wyrazy fani dawali na facebookowym 
profilu zakonnicy. „Siostrze Internet” przybywało fanów, a jej współsiostrom 
zaczęła kończyć się cierpliwość. Coraz częściej skarżyły się, że jej działalność 
na Faceobooku jest „nieznośna dla codziennego życia zakonnego”. 
W konsekwencji siostra Galan musiała opuścić mury klasztorne i zamieszkać 
u matki. 

RELIGIA FACEBOOKA? 
Wpisując w internetową wyszukiwarkę hasło „facebóg”, można znaleźć 
całą masę rozmaitych grafik, które z przymrużeniem oka przedstawiają na 
przykład facebookowy kościół. Czytając historie, takie jak ta siostry Galan, 

7  http://www.guardian.co.uk/world/feedarticle/9053252 (3 grudnia 2011). 
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nie sposób nie odnieść wrażenia, że portal stworzony przez Zuckerberga dla 
niektórych stał się nie tylko świątynią, ale wręcz całym światem. Zamiast 
Boskiego Oka Opatrzności, które czuwa nad każdym człowiekiem, jest 
facebookowy Wielki Brat, który śledzi każdy ruch w sieci. Zamiast „Amen” 
magiczne „Lubię to”, którym wyrażamy swój stosunek do różnych treści. 
Zamiast znajomych ze wspólnoty czy duszpasterstwa jest szeroki (im szerszy, 
tym lepszy) wachlarz wirtualnych „znajomków”, z których większości 
być może nawet nigdy nie widzieliśmy na oczy. A sam Facebook? Swoista 
świątynia, której nie ograniczają żadne mury, z niebieską literką na wiszącym 
nad wejściem szyldzie. Nie dziwię się zatem, że coraz więcej autorów (mniej 
lub bardziej mądrych) artykułów czy książek, pisze wręcz o Kościele czy religii 
Facebooka. 

– Dwa lata temu na całym świecie było nieco ponad 1,1 miliarda katolików. 
Facebook stara się podgonić tę liczbę, ale jeszcze trochę mu brakuje. W sumie 
za jakiś rok pewnie Zuckerbergowi uda się pozyskać 200 milionów nowych 
użytkowników, tym bardziej że niedługo profil w serwisie będą mogły 
zakładać również dzieciaki. Na Facebooku spędzamy mnóstwo czasu. W sumie 
czasami zapominamy się i żyjemy w cyfrowej rzeczywistości, zamiast wyjść 
z przyjaciółmi na piwo czy… pójść do Kościoła i pomodlić się. Skoro już 
przy Kościele jesteśmy. Ilu z was tak naprawdę uczęszcza do Domu Bożego? 
Nie chcemy nic sugerować, ale podejrzewamy, że nie wszyscy. Zgadza się? 
Na Facebooka z kolei zaglądacie każdego dnia. Jak uważacie: czy Facebook 
stanie się kiedyś religią? – zastanawiał się w piśmie „Komputer Świat” Dawid 
Długosz. 

Trudno mi dziś wyobrazić sobie, na czym miałaby taka religia polegać, 
kto miałby sprawować rolę jej proroków tudzież kapłanów, ale pamiętając na 
przykład o tym, że Czechom udało się stworzyć religię Jedi, trzeba liczyć się 
z taką (choć absurdalną) ewentualnością. Czy to jednak naprawdę tak mało 
prawdopodobne? Wsiadam rano do metra, a tam młodzi (i też średni wiekiem) 
współpasażerowie przeglądają na swoich błyszczących iPhone’ach… profile 
na Facebooku. Spotykam się ze znajomymi, a tematem rozmów niektórych 
z nich są zdjęcia z wakacji x czy „bycie w związku” y i z. Nawet zaproszenie 
na ślub znajomych dostałam ostatnio przez fejsa (stworzyli nawet takie 
wydarzenie na portalu). A przecież ta nieograniczona żadnym murem 
świątynia jest tak niezwykle krucha i nietrwała. Wystarczy tylko wyciągnąć 
wtyczkę z kontaktu. █
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Jeszcze za życia naszego, lub najdalej 
naszych dzieci, oczekiwać mamy nastania 
nowego, lepszego cyberświata, do którego 
wstąpimy pod warunkiem całkowitego 
wyzbycia się starej, przestarzałej, 
niepotrzebnej biologicznej formy – 
ciała. Nie będzie to wniebowzięcie, lecz 
wkomputerowzięcie, ale efekt przynieść 
ma podobny – wyzwolenie od trosk, 
wieczną szczęśliwość i życie wieczne. Co 
z tymi, którzy wskutek niedoskonałości 
techniki nie przeżyją rytuału przejścia 
– cóż, idę o zakład, że transhumaniści 
uznają je za niezbędne ofiary postępu, 
tak jak komuniści uczynili to z całymi 
społecznymi klasami, a naziści – 
z narodami podludzi.

Piotr Gociek

Gdzie nasze 
ciała porzucone



Francis Fukuyama nazwał tę ideę „najniebezpieczniejszą we 
współczesnym świecie”. Wśród jej krzewicieli znajdziemy naukowców 
i pisarzy SF, zapalonych miłośników gier on-line, zawodowych futurologów, 
domorosłych wynalazców, których łączy przekonanie, że czas ludzkości 
w jej dotychczasowej formie nieodwołalnie się kończy. Transhumanizm, 
o którym mowa, sięga korzeniami późnych lat 70., kiedy to szybko rosnąca 
moc komputerów wzbudziła falę spekulacji na temat granicy ich możliwości, 
prawdopodobieństwa powstania myślących maszyn i szybkiego zatarcia 
granicy między człowiekiem a maszyną. Szczególnym przypadkiem 
transhumanizmu jest ruch AAI (Apocalyptic AI), który doczekał się swojej 
szczegółowej i efektownej analizy w książce Roberta M. Geraci Apocalyptic 
AI: Visions of heaven in robotics, artificial intelligence, and virtual reality 
(2010, Apokaliptyczna SI: wizje nieba w robotyce, sztuczna inteligencja 
i rzeczywistość wirtualna).

NIESFORNE DZIECI TURINGA
Termin „artificial intelligence” (AI) ukuty został w roku 1955 przez 
amerykańskiego naukowca Johna McCarthy’ego (1927-2011). Ten niesłychanie 
utalentowany i przez całe życie nieodmiennie optymistyczny badacz był 
m.in. nauczycielem Marvina Minsky’ego, wielkim entuzjastą Internetu 
i propagatorem matematyki. Już w latach 60. XX wieku proponował 
rozwiązania, które wówczas uznano za nazbyt rewolucyjne, a które 
wprowadzono do użytku w wieku XXI – jak choćby przechowywanie 
danych w chmurze (cloud computing) czy tworzenie rozproszonych sieci 
komputerowych pracujących nad jednym zadaniem. Jego koncepcje grubo 
wyprzedziły wyobraźnię pisarzy SF, bo w literaturze fantastycznej o sztucznej 
inteligencji wedle rozumienia McCarthy’ego pierwszy wspomniał dopiero 
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w roku 1973 Gardner Dozois. Było to opowiadanie Chains of the Sea, w którym 
Sztuczne Inteligencje z systemów obrony strategicznej – amerykańska 
i sowiecka – „rozmawiają” ze sobą w obliczu zagrożenia inwazją z kosmosu.

Bez wątpienia gigantyczny rozgłos pojęcie SI zyskało dzięki Williamowi 
Gibsonowi – w jego niezwykle popularnej trylogii (Neuromancer, Graf 

Zero, Mona Liza Turbo) jednym z głównych bohaterów jest twór zwany 
Neuromancer/Wintermute – sztuczna inteligencja, która wykracza już poza 
ramy definicji Johna McCarthy’ego. Ten ostatni bowiem – podobnie jak jego 
mistrz Alan Turing – mówił tylko o maszynach udających, naśladujących czy 
odtwarzających zachowania, które można uznać za inteligentne. U Gibsona 
(i innych pisarzy SF) mamy już istoty, które naprawdę zyskują własną 
świadomość i obdarzone są własną wolą. To nowa twarz dobrze znanego 
z klasyki SF motywu „buntu maszyn”.

Transhumanizm oraz posthumanizm włącza do powyższego równania 
istotę ludzką. Idzie o przekształcenie naszych organizmów przy pomocy 
biotechnologii i nanotechnologii, a nawet dokonanie fuzji między światem 
cybernetycznym i biologicznym. „Transhuman” czy „posthuman” będzie dzięki 
temu dysponował możliwościami tak dalece przewyższającymi nasze obecne 
stadium rozwoju, że stanie się istotą nowego rodzaju. Już nie człowiekiem 
– kimś/czymś więcej. Jak twierdzi Cory Doctorow, kanadyjski pisarz SF, 
„We’ll upload, we’ll transcend, we will be posthuman, better than human, 
multifarious and faster” (magazyn „Locus” 63-64/2005).

CIAŁO TO TYLKO MIĘSO
Case, jeden z głównych bohaterów Neuromancera, nie krył pogardy dla 
„mięsa”. Mięso to ciało, ciało to kotwica, zbędny bagaż, kawał bebechów, 

Ray Kurzweil chciałby pobrać próbkę DNA 
z ekshumowanego ciała, następnie stworzyć 
klon, którego następnie wyposażyłby we 
wspomnienia i umiejętności ojca.



który przykuwa nas do ponurej rzeczywistości futurystycznego techno-
noir. Case wolny był w cyberprzestrzeni, płynąc w strumieniu danych, 
oderwany od swej śmiertelnej powłoki. Ta emocja leży u podstaw ruchu 
transhumanistycznego.

W argumentację naukową ubrało ją trio teoretyków: Marvin Minsky, Ray 
Kurzweil i Hans Moravec. Marvin Minsky zajmował się Sztuczną Inteligencją 
już w latach 60. XX wieku. Szczególnie interesował go rozwój i ograniczenia 
sieci neuronowych, ale był aktywny także jako programista, współtworzył 
język LOGO, stworzył współogniskowy mikroskop skaningowy i znalazł nawet 
czas na napisanie wraz z Harrym Harrisonem powieści science fiction Opcja 
Turinga (1992, polskie wydanie 1999). Bohater tej książki wykonuje wielki 
krok w kierunku zostania istotą post-ludzką: ciężki uraz głowy, którego 
doświadczył, sprawia, że by uratować mu życie naukowcy rekonstruują 
jego mózg, używając implantów komputerowych i reprogramując nerwy. 
Ray Kurzweil, pisarz, wynalazca i futurysta, jest w USA uważany za jednego 
z głównych rzeczników ruchu transhuman. Kurzweil to prawdziwa fontanna 
pomysłów, z których większość zasługuje na uznanie. Rozwija technologie 
komputerowe pomagające w komunikowaniu się ze światem osobom ślepym 
i dotkniętym dysleksją, programy wspomagające uczenie, rozpoznawanie 
mowy, a nawet... piszące wiersze. Jego firma opracowała „cybernetycznego 
pacjenta” – interaktywny program komputerowy dla lekarzy. 

Jednocześnie jest gorącym zwolennikiem szerokiego zastosowania 
nanotechnologii i uważa ją na najlepszą metodę zintegrowania ludzkiego 
mózgu z komputerem. Do jego najbardziej kontrowersyjnych pomysłów 
należy odtworzenie własnego ojca. Jak opowiadał w wywiadzie dla „Rolling 
Stone” w 2009 roku, chciałby pobrać próbkę DNA z ekshumowanego ciała, 
następnie stworzyć klon, którego następnie wyposażyłby we wspomnienia 
i umiejętności ojca (te zaś z kolei zamierza odzyskać z... własnego mózgu). Na 
tym nie koniec – wraz z Terrym Grossmanem, samozwańczym specjalistą od 
„medycyny alternatywnej”, pracuje nad stworzeniem diety z pigułek, dzięki 
której żył będzie wiecznie, ale na śmierć ciała także jest przygotowany – 
w takim przypadku życzy sobie być zamrożonym tak długo, aż postęp nauki 
pozwoli go ożywić.

Wedle Kurzweila do roku 2050 rozwój nauki sprawi, że skokowo wydłuży 
się długość ludzkiego życia (dzięki nanobotom), twierdzi on także, że 
w ciągu najbliższych dwóch dekad powstanie Sztuczna Inteligencja która 
nie tylko będzie od człowieka mądrzejsza i sprawniejsza, ale także będzie 
kierować się zasadami etycznymi (na jakiej podstawie – nie bardzo wiadomo). 
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Maszyny więc będą stawać się coraz bardziej ludzkie, a ludzie coraz bardziej 
cybernetyczni. 

CYFROWE WSKRZESZENIE
Jest wreszcie trzeci – i najdziwniejszy – prorok transhumanizmu: Hans 
Moravec, który w eseju opublikowanym w 1978 roku prawdopodobnie jako 
pierwszy na serio postawił tezę, że rozwój technologii cyfrowych doprowadzi 
do czegoś, co można nazwać „cyfrowym wskrzeszeniem”. „Społeczeństwo 
maszyn może, a dla własnej korzyści nawet powinno, przejąć od ludzi 
wszystko co ważne, włączając w to informacje z naszych umysłów oraz 
genów. Wtedy prawdziwie ludzkie istoty oraz cała ludzkość mogłyby być – 
w sprzyjających okolicznościach – odtworzona” – pisał Moravec. 

Z kolei w roku 1992 Moravec wysunął tezę, że Sztuczna Inteligencja 
ewoluująca w cyberprzestrzeni potrafiłaby symulować niemal dowolną liczbę 
cyfrowych umysłów, przy pomocy których mogłaby odtwarzać całą historię 
ludzkości, poniekąd „odgrywać ją” ponownie, tak jak lemowski doktor 
Corcoran odgrywał z taśm wrażenia 
symulujące rzeczywistość swoim 
pacjentom zamkniętym w skrzyniach 
(cyberpunkowcy pamiętają, że 
i Stanisław Lem był jednym 
z pionierów virtual reality). A skoro tak, 
to Moravec idzie jeszcze dalej – jego 
zdaniem rzeczywistość, która otacza 
nas w tej chwili, być może (a nawet, 
jak pisze „almost certainly is”) nigdy 
fizycznie nie zaistniała i jest całkowicie 
sztucznym doświadczeniem, którego 
doświadczamy wewnątrz SI. 

RELIGIA WIRTUALU
Robert Geraci w swojej przywołanej 
już książce analizuje fenomen 
transhumanizmu jako religię, 
i ma w tym sporo racji. To rodzaj 
naukowego wyznania, ze swoimi 

Według ruchu AAI 
zbawienie człowieka 
to wyzwolenie go 
z niewoli biologii 
i zintegrowanie 
jego umysłu 
z inteligentnymi 
maszynami 
przyszłości.



prorokami (powyżej opisałem część z nich), ze swoimi dogmatami (o 
wyższości sztucznego i cyfrowego nad materialnym i ułomnym), ze swoim 
credo (wyznaniem wiary w nieskończone możliwości rozwoju technologii). 
To połączenie cyfrowego New Age z dobrymi, starymi millenarystycznymi 
koncepcjami – ale istotnym uzupełnieniem. Królestwo Boże nadejdzie, ale Bóg 
nie będzie miał z tym wiele wspólnego. Duch objawi się w maszynie, duch 
pochwyci nas, byśmy jako inne duchy wiedli z nim Życie wieczne we wnętrzu 
Maszyny.

Ideowym fundamentem Apocalyptic AI jest bowiem nie tylko założenie, 
że w najbliższej przyszłości uda się stworzyć sztuczną inteligencję 
przewyższającą ludzki umysł (co samo w sobie będzie oznaczało historyczny 
przełom). Idzie także o to, że postęp technologiczny umożliwi skopiowanie 
ludzkiej świadomości do świata wirtualnego i w ten sposób uzyskanie 
nieśmiertelności.

Według ruchu AAI zbawienie człowieka to wyzwolenie go z niewoli 
biologii i zintegrowanie jego umysłu z inteligentnymi maszynami przyszłości. 
Świat fizyczny jest bowiem zły i ułomny – tylko przejście do świata 
wirtualnego pozwoli ludzkości przejście na nowy, wyższy poziom rozwoju. 
Cyberprzestrzeń zaś zaspokoi wszelkie ludzkie potrzeby i być może, oprócz 
nieśmiertelności, zapewni możliwość wskrzeszania umarłych – raz zapisany 
umysł będzie przecież można ponownie przetransferować do nowego ciała.

Ta ostatnia koncepcja od kilkunastu lat eksplorowana jest zresztą coraz 
śmielej przez pisarzy science fiction – w Polsce znamy choćby powieści 
fantastyczne Charlesa Strossa, w których masowo „przepakowuje” się ludzkie 
osobowości do innych powłok. 

DZIECI MARKSA I KOMPUTERA
Warto jednak zwrócić uwagę na rzecz jeszcze jedną – zwolennicy AAI są nie 
tylko dziećmi scjentyzmu Wellsa, uczniami Turinga i Minsky’ego i fanami 
cyberprzestrzeni wymyślonej przez Williama Gibsona. Ich niezachwiana wiara 
w postęp pochodzi wprost z prac Marksa i Hegla, przekonani są bowiem, 
że porzucenie przez ludzkość ciał na rzecz wnętrza maszyny jest kolejnym 
logicznym i naukowym etapem rozwoju naszego gatunku, czymś na kształt 
cyberdarwinizmu. 

Marksizm jako niebezpieczna forma świeckiego proletariackiego 
milenaryzmu doczekał się odrębnych analiz. Gnostyckie i apokaliptyczne 
korzenie nazizmu (Mein Kampf Adolfa Hitlera jest księgą wręcz przepełnioną 
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duchem apokalipsy) także nie uszły uwadze badaczy. Komunizm i nazizm 
próbowały przecież zwulgaryzowanymi formami pseudoreligijnymi zastąpić 
chrześcijaństwo, przejmując jednocześnie od niego utopijną koncepcję 
nastania nowego, lepszego świata jeszcze za życia wyznawców (nie bez 
powodu Mircea Eliade uznawał marksizm za milenaryzm).

W ślad za piękną teorią poszła ponura praktyka – obydwa systemy 
totalitarne uznały za rzecz zupełnie naturalną, że w drodze do Nowego 
Lepszego Świata trzeba będzie wygubić miliony istnień ludzkich. Cele 
imperiów Stalina i Hitlera były podobne – położenie raz na zawsze kresu 
staremu porządkowi i zastąpienie go nowym, lepszym: Tysiącletnią Rzeszą lub 
doczesnym rajem komunizmu. 

W przypadku transhumanizmu rzecz wydaje się wręcz bliźniaczo podobna 
– oto jeszcze za życia naszego, lub najdalej naszych dzieci, oczekiwać mamy 
nastania nowego, lepszego cyberświata, do którego wstąpimy pod warunkiem 
całkowitego wyzbycia się starej, przestarzałej, niepotrzebnej biologicznej 
formy – ciała. Nie będzie to wniebowzięcie, lecz wkomputerowzięcie, ale 
efekt przynieść ma podobny – wyzwolenie od trosk, wieczną szczęśliwość 
i życie wieczne. Co z tymi, którzy wskutek niedoskonałości techniki nie 

„Nie musimy postrzegać siebie jako 
niewolników nieuchronnego postępu 
technicznego, jeżeli postęp ten nie 
służy ludzkim celom. Prawdziwa 
wolność oznacza wolność społeczności 
do chronienia tych wartości, które 
uważają za najważniejsze”.
Francis Fukuyama



przeżyją rytuału przejścia – cóż, idę o zakład, że transhumaniści uznają je za 
niezbędne ofiary postępu, tak jak komuniści uczynili to z całymi społecznymi 
klasami, a naziści – z narodami podludzi.

WRACAJĄC DO FUKUYAMY
W 2004 roku na łamach „Foreign Policy” Francis Fukuyama pisał: „Kuszące 
jest zlekceważenie transhumanistów jako przedstawicieli dziwacznego 
kultu niczego ponad science fiction traktowaną zbyt poważnie”. Ale zaraz 
potem poważnie przestrzegał: czy zdajemy sobie sprawę z tego, co naprawdę 
oznacza próba wyzwolenia ludzkości z więzów biologii? 

Swoje rozważania autor słynnego Końca historii rozwinął w wydanej 
i u nas książce Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej 
(2002, wyd. polskie 2004). Jego zdaniem nie ulega wątpliwości, że wolność 
i równość jednostek są dziś zagrożone wskutek fetyszyzowania przejścia 
do stanu „poczłowieczego” (polskie tłumaczenie terminu „posthuman”). 
Tam, gdzie entuzjaści transhumanizmu widzą jasną drogę do lepszej 
przyszłości, Fukuyama przestrzega przed eugeniką w majestacie prawa. 
Tam, gdzie wyznawcy Moraveca zachłystują się cybernetyczną równością, on 
wskazuje, że jest to najszybsza droga ku stworzeniu nowych nierówności, 
trudno bowiem wyobrazić sobie, by cyberrewolucja, czy przejście do 
stanu „poczłowieczego” odbyło się we wszystkich zakątkach świata i we 
wszystkich społeczeństwach jednocześnie. Raczej czekałby nas podział na 
nielicznych „ulepszonych” i „upośledzoną” resztę. Skąd przekonanie, że 
„ulepszeni”, wyzwoleni z więzów ciała i tradycyjnej moralności, mieliby dla 
„upośledzonych” coś więcej prócz pogardy i odrazy? Skoro już dziś dla fanów 
cyberpunku „ciało to tylko mięso”, jakże oczekiwać szacunku i zrozumienia 
dla ludzi od tych, którzy swą przyszłość wiążą z wnętrzem Maszyny?

„Wielu ludzi uważa, że poczłowieczy świat będzie wyglądał podobnie jak 
nasz – będzie wolny, równy, bogaty, opiekuńczy i współczujący – lecz my 
będziemy dysponować lepszą opieką zdrowotną, będziemy dłużej żyć i być 
może będziemy inteligentniejsi. Poczłowieczy świat może być jednak o wiele 
bardziej zhierarchizowany i nastawiony na rywalizację niż obecny – przez 
to zaś pełen konfliktów społecznych. Może być światem, w którym pojęcie 
«wspólnego człowieczeństwa» zatraci swój sens” – przestrzega Fukuyama. 
„Nie musimy postrzegać siebie jako niewolników nieuchronnego postępu 
technicznego, jeżeli postęp ten nie służy ludzkim celom. Prawdziwa wolność 
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oznacza wolność społeczności do chronienia tych wartości, które uważają za 
najważniejsze”.

Czytajmy uważnie manifesty transhumanistów, posthumanistów 
i wyznawców Apocalyptic Artificial Intelligence. Wieczna młodość. Wieczne 
zdrowie. Nieograniczone możliwości. „Będziecie jako bogowie”. „Na pewno 
nie umrzecie”. Czas, by rodzaj ludzki powrócił do poszukiwania prawdziwego 
znaczenia tych ostatnich słów tam, skąd pochodzą – w Księdze Rodzaju. █
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„W Jezusie Chrystusie nie istnieje dystans 
czy podział między medium a przekazem” 
–  podkreślał McLuhan. „To jest jedyny 
przypadek, o którym możemy powiedzieć, 
że medium i przekaz są jednym i tym 
samym” – uzupełniał. Ta myśl pokazuje 
głęboko chrześcijańską naturę myślenia 
kanadyjskiego medioznawcy. 

Szymon Chabadnicki

McLuhan – Sokrates 
ery Internetu



Umarł tak jak żył. Wieczorem w jego domu kapłan odprawił Mszę Świętą, 
podczas której mężczyzna przyjął Komunię Świętą, później wypił kieliszek 
szampana, zapalił cygaro i poszedł spać1. Ze snu już się nie obudził, bo 
spotkał tego, który – jak sam o Nim mówił – „jako jedyny jest „medium 
w pełni tożsamym z przekazem”. Ta śmierć była tak bardzo katolicka, 
i tak bardzo chestertonowska (oba te przymiotniki świetnie oddają cechy 
charakterystyczne życia Marshala McLuhana), jak tylko mogła być. Z jednej 
strony była w niej właściwa kanadyjskiemu medioznawcy głęboka wiara, 
z drugiej życiowe przyjemności, których – jak jego wielki mistrz Gilbert Keith 
Chesterton – sobie nie odmawiał, i które z zachwytem celebrował, wychodząc 
z założenia, że chrześcijanin może być głupcem (oby tylko „świętym 
głupcem”) i nonkonformistą, nie tylko w oczach świata, ale i w oczach swoich 
współwyznawców. 

Ta śmierć była dla niego wyzwoleniem. W ostatnich latach swojego życia 
bywał samotny. Wylew krwi ograniczył jego aktywność, a zachwyt mediów 
i wielotysięczne nakłady książek skończyły się na początku lat 70. Koledzy 
akademicy nigdy go nie lubili, uznając za szarlatana, a rewolucja kulturowa, 
która początkowo chętnie korzystała z jego diagnoz i opinii, odrzuciła go, 
także dlatego, że on sam przeszedł od ślepego zachwytu zmianą (jakże był on 
charakterystyczny dla całej tej epoki) do kąśliwych uwag na temat postępu 
technologicznego. Nie chciał też, jak wielu mu współczesnych, rezygnować 
z mocnych i jednoznacznych poglądów moralnych, sprzeciwiał się aborcji, 
nie wychwalał rewolucji seksualnej. Krótko przed śmiercią chciano mu 
nawet odebrać ośrodek badawczy, bo ktoś w Kanadzie uznał, że jest on 
już nierozwojowy. A wszystko to – dosłownie w kilka lat po tym – gdy był 
intelektualnym guru (i słowo to jest użyte całkowicie świadomie), gdy udzielał 
wypowiedzi na każdy niemal temat, i był traktowany jak prorok nowej ery 
komunikacji. Jego książki (choć powtarzał w nich te same myśli, wyrażone 

1  R.J. De Suoza, Marshall McLuhan and the Divine Massage, „National Post”, 19 July 2011.



często w niezrozumiały czy przesadnie finezyjny sposób) sprzedawały się 
w setkach tysięcy egzemplarzy, a ich krytykowanie było uznawane za efekt 
zawiści wobec wielkiego kolegi. On jednak, i w czasie triumfu, i gdy odchodził 
w lekkim zapomnieniu, pozostał sobą: wierzącym katolikiem, żonatym wciąż 
z tą samą kobietą i surowo wychowującym szóstkę swoich dzieci, który 
nie obawia się mówić tego, co myśli, nie tylko w sprawach medialnych, ale 
i moralnych (ale wcale nie oznacza to, że zawsze mówił to, co inni katolicy 
chcieliby i powinni od niego usłyszeć2). 

UCIECZKA OD PROTESTANCKIEGO RELATYWIZMU
Herbert Marshall McLuhan wychowywany był w religijnym domu. Jego ojciec 
był metodystą, który mocno przeżywał kwestie wiary, matka baptystką (nieco 
bardziej liberalną). Oboje pochodzili z głęboko zakorzenionych protestanckich 
rodzin i oboje chcieli przekazać dzieciom religijność. Była to jednak religijność 
typowa dla amerykańskiego protestantyzmu, raczej niekonfesyjna (o ile 
wyznanie nie było Kościołem katolickim) i skupiona na indywidualistycznie 
pojmowanym Piśmie Świętym. Ojciec przekonywał więc obu swoich synów, by 
chodzili do różnych zborów, i wybierali ten, w którym najlepiej głoszone jest 
słowo Boże. Ten swoisty utylitaryzm, pragmatyzm religijny nie przekładał się 
jednak u ojca wybitnego medioznawcy na decyzje życiowe. W tych kwestiach 
kierował się on raczej biblijną zasadą: „troszczcie się najpierw o Królestwo 
Boże, a wszystko inne będzie wam dodane”. Matka – choć także była religijna 
– miała i do życia, i do religii podejście o wiele bardziej utylitarne. To ona, 
gdy kolejne interesy męża padały, utrzymywała rodzinę lekcjami angielskiego 
czy retoryki, i ona szukała pocieszenia w jeszcze bardziej „pragmatycznych”, 
gwarantujących szybsze sukcesy w życiu „wyznaniach” czy grupach 
religijnych. Stąd brała się jej fascynacja gnostyckimi różokrzyżowcami czy 
„christian science”. Oficjalnie jednak pozostawała pobożną baptystką, która 
nigdy nie odeszła ze swojego zboru. 

Taka sytuacja religijna w domu sprawiła, że sam McLuhan uważał, że 
wychowany był w „obluzowanym protestantyzmie”. W niczym nie zmieniało 
to jednak jego podejścia do praktyk religijnych. Młody McLuhan chodził 
do zboru baptystycznego w swojej rodzinnej miejscowości, modlił się 

2  Trudno za katolicką uznać choćby wypowiedź na temat legalizacji narkotyków. „Mój osobisty punkt widze-
nia jest tutaj bez znaczenia, ponieważ wszelkie prawne ograniczenia są tutaj bezskuteczne i muszą w końcu znik-
nąć. Można równie łatwo zakazywać narkotyków w nowym, plemiennym społeczeństwie, jak zabraniać posiada-
nia zegarów w kulturze mechanicznej. Młodzi ludzie będą nadal się «włączali» niezależnie od tego, ile z nich zo-
stanie «wyłączonych» w więzieniach, a prawne restrykcje odbijają jedynie kulturową agresję i zemstę ginącej kul-
tury, dokonywaną na swej następczyni” – podkreślał McLuhan w wywiadzie dla „Playboya”. M. McLuhan, Wybór 
tekstów, red. E. McLuhan, F. Zingrone, tłum. E. Różalska, J.M. Stokłosa, Poznań 2001, s. 262. 
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z przyjaciółmi, i zachowywał jak każdy młody baptysta. Na studiach, które 
odbywał na Uniwersytecie w Manitobie, jego poglądy ewoluowały i zmieniały 
się. Jak sam wspominał, niekiedy bliżej mu było do zielonoświątkowców, 
niekiedy do fundamentalistów biblijnych, a czasem do agnostyków. 
Wciąż jednak szukał odpowiedzi na religijne pytania. I mogłoby to trwać 
zapewne długo, gdyby podczas studiów nie zaczął czytać Chestertona. To 
on pozostał jego ukochanym pisarzem do końca życia, i on doprowadził do 
katolicyzmu. Decyzja o konwersji wymagała jednak jeszcze wielu lat, i wielu 
godzin rozmów, które młody naukowiec odbywał także podczas studiów w 
Cambridge. I choć opuszczając brytyjskie miasto i uniwersytet, McLuhan był 
już w zasadzie przekonany do katolicyzmu, to nie zdecydował się jeszcze 
– prawdopodobnie obawiając się reakcji matki – na oficjalne porzucenie 
baptyzmu i przystąpienie do Kościoła. Czekał na znak od Boga, o który 
wciąż się modlił. Takim znakiem, jak sam wspominał, były dla niego słowa 
studentów, którzy zadali mu pytanie, dlaczego tak świetnie znając katolicyzm, 
nie jest katolikiem. I to był przełom. 25 marca 1937 roku uczony złożył 
wyznanie wiary i przyjął chrzest z rąk ojca Johna Picka. 

TEST MODLITWY
Nie było w tym nawróceniu jakichś potężnych przeżyć. Ono było 
wyrozumowane do końca, racjonalnie przemyślane i przyjęte. „Nie miałem 
poglądów religijnych, gdy zaczynałem zapoznawać się z katolicyzmem. 
Wzrastałem w kościołach baptystycznym, metodystycznym i anglikańskim. 
Wszyscy do nich chodziliśmy. Ale nie wierzyłem w nic” – wspominał 
McLuhan. Pewnego dnia zaczął więc szukać i modlić się do Boga Ojca (bo nie 
wierzył jeszcze w Trójcę Świętą) o znak, o pokazanie, jak ma wierzyć. Trwało 
to dwa czy trzy lata. I wreszcie przyszedł moment odzyskania wiary. „To nie 
stało się w jakiś nadzwyczajny sposób. Ale w pewnym momencie miałem 
absolutną pewność, bez jakiejkolwiek wątpliwości, że pochodzi ona z boskiej 
interwencji. Nigdy nie miałem potrzeby religijnej, ani nie przeżywałem 
osobistego czy emocjonalnego kryzysu. Zwyczajnie chciałem wiedzieć, co jest 
Prawdą. Nagle powiedziałem «łup» i następnego dnia zostałem katolikiem”3 – 
wspominał McLuhan. Intelektualne uderzenie w duszę mężczyzny było jednak 
na tyle mocne, że – jak wspominał – rozważał on nawet zostanie kapłanem4. 

3  E. McLuhan, Introduction, The Medium and the Light. Reflection on Religion, ed. E. McLuhan, J. Szlarek, New 
York 1999, s. xviii.

4  „Gdybym wszedł w kontakt z myślą katolicką, wiarą, pięć lat wcześniej, mógłbym, jak sądzę, zostać księ-



Wiara była obecna także w jego życiu uczuciowym. Gdy zakochał się 
w Corrine (jego późniejszej żonie), pochodzącej z episkopalnej rodziny, 
która nie akceptowała nawet możliwości ślubu z katolikiem, a do tego 
odstępcą od protestanckiej ortodoksji, mężczyzna wiele miejsca poświęcał 
w listach i rozmowach z nią kwestiom religijnym. W jednym z listów 
wyjaśniał narzeczonej, skąd bierze się szczególny stosunek katolików do 
Boga. „Pierwsza myśl, jaką katolik ma o Bogu, jest taka, jaką każdy człowiek 
ma o swoim najlepszym przyjacielu... I dlatego tak łatwo jest dostrzec, że 
katolicy są tak otwarci  i naturalni w mówieniu o swoich modlitwach czy 
swojej pobożności”5 – pisał w liście do narzeczonej. A w rozmowach z nią 
przekonywał o mocy ortodoksji. Ostatecznie w momencie ślubu, który zawarli 
w St Louis 4 sierpnia 1939 roku, Corrine pozostała protestantką, a oficjalnie 
przeszła na katolicyzm w roku 1946 podczas cichej uroczystości w Toronto. 

KATOLICKI GURU NOWOCZESNOŚCI
Od momentu nawrócenia McLuhan prowadził normalne życia katolika. 
Codziennie chodził na Mszę Świętą, wieczorami wraz z całą rodziną odmawiał 
różaniec i przyjmował z miłością kolejne dzieci (a miał ich sześcioro). 
Katolickie pozostawały także jego poglądy polityczne i moralne. W latach 
trzydziestych, krótko po przyłączeniu do Kościoła, przyznawał, że dostrzega 
w nim lekarstwo na choroby współczesności, w tym seksualną rozpustę 
i zdrady małżeńskie. W tym samym czasie McLuhan deklarował sympatię dla 
generała Franco, którego postrzegał – nie bez racji – jako obrońcę Hiszpanii 
i cywilizacji zachodniej – przed komunizmem i anarchizmem. Feminizm zaś 
i homoseksualizm postrzegał jako wspólników w dziele zniszczenia rodziny. 
Z czasem przynajmniej część z tych poglądów zaczął ukrywać pod maską 
nowomowy. Niekoniecznie oznaczało to jednak rezygnację z nich, a jedynie 
przekonanie, że ze swoim przekazem medialno-filozoficznym może dotrzeć 
do swoich odbiorców, rezygnując z najbardziej wyzywających komunikatów. 
W swoich ostatnich książkach McLuhan jednak niemal w ogóle zrezygnował 
z oceniania rzeczywistości, uznając, że od potępień ważniejsze jest 
zrozumienie świata6.

Zmiana ta nie oznaczała jednak rezygnacji z katolickich przekonań 
moralnych. McLuhan potrafił nadal bronić życia dzieci nienarodzonych, 
a nawet przekonywać pokolenie rewolucji ‘68, że spódniczki mini w istocie 

dzem” –  pisał w liście do matki. Cyt. za: T. Edan, St. Marshall, Mass and the Media. Catholicism, Media Theory and 
Marshal McLuhan, Montreal 2003, s. 26. 

5  Molinario, Matie et al., Letters of Marshal McLuhan, Toronto  1987, s. 146. 
6  J. Heer, Divine Inspiration, „The Walrus”, July 2011.
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nie są sexy. Nadal także uważany był, przez większość innych uczonych 
swojego czasu, za katolika, który w swoich pracach prezentuje stanowisko 
Kościoła, a niekiedy wprost stanowisko św. Tomasza z Akwinu (którego, trzeba 
przyznać, McLuhan był wielkim admiratorem, szczególnie od momentu, gdy 
spotkał się z Jacques’em Maritainem). Tym ocenom trudno się zresztą dziwić, 
szczególnie, że choć w najbardziej znanych esejach próżno szukać wprost 
wyrażonych poglądów religijnych, to w rozmowach, listach, świadectwach 
przyjaciół są one rozsiane niemal we wszystkich miejscach. „On zaczął czuć, 
że jego religia jest sensem, jest percepcją zmysłową, która pokolorowała jego 
życie, tak mocno, jak smak, zapach czy grawitacja. On znalazł swój klucz do 
wieczności”7 – pisał o religijności McLuhana jego biograf Douglas Coupland. 

CHRYSTUS, MEDIUM I PRZEKAZ
Ta religijność, choć nie przekładała się w prosty sposób na medioznastwo, 
była w nim także obecna. Jeśli zgłębiać prace naukowe (choć akurat trudno 
tu mówić o akademickiej formie) McLuhana, to i w nich znajdzie się mocne 
opinie, które w istocie odnoszą nas do teologii. Tak jest ze słynną tezą 
„medium jest przekazem”, którą w licznych rozmowach (a właśnie dialog 
był jego ukochaną formą), ale i tekstach uczony rozwijał, podkreślając, że 
„w Jezusie Chrystusie, nie istnieje dystans czy podział między medium 
a przekazem”. „To jest jedyny przypadek, o którym możemy powiedzieć, 
że medium i przekaz są jednym i tym samym”8 – uzupełniał McLuhan. 
Ta myśl pokazuje głęboko chrześcijańską naturę myślenia kanadyjskiego 
medioznawcy. Chrystus jako Słowo Boga jest tym, co Bóg chciał powiedzieć 
światu. Jezus z Nazaretu (człowiek i Bóg) jest zatem formą przekazu Bożego 
skierowanego do Boga. Ale jako forma przekazu (medium) jest On również 
w pełni tym przekazem. Nigdy żadne inne medium nie jest tak w pełni 
przekazem, bo nigdy nie jest ono – jak Chrystus – Bogiem objawiającym się 
człowiekowi. 

Ta głęboka teologiczna refleksja nie powinna jednak przesłaniać istotnych 
słabości myśli (a przynajmniej jej części) McLuhana. Na przełomie lat 60. 
i 70. stał się on bezkrytycznym (tak się przynajmniej wydawało większości 
jego odbiorców) orędownikiem rewolucji technologicznej. „Sądzę, że 
w najbliższych dziesięcioleciach będziemy świadkami przekształcania naszej 

7  R.J. De Suoza, dz. cyt.
8  Tamże. 



planety w dzieło sztuki; nowy człowiek, włączony w kosmiczną harmonię 
przekraczającą czas i przestrzeń, będzie pieścił zmysłami, formował 
i kształtował każdy detal swej planety, jak gdyby było to dzieło sztuki; sam 
człowiek także stanie się organicznym dziełem sztuki. Przed nami długa 
droga, jedynymi przystankami będą gwiazdy, ale podróż trzeba rozpocząć”9 – 
wieszczył w rozmowie z „Playboyem” McLuhan. Słowa te, choć jednoznacznie 
nie da się ich pogodzić z katolicką ortodoksją, wpisują się jednak doskonale 
w intelektualny, także katolicki, klimat końca lat 60. Widać w nich wpływ 
Theillarda de Chardin, a także przekonania, wyrażanego także przez Pawła VI, 
że ludzkość czeka nieuchronny postęp. McLuhan jedynie wpisywał się w ów 
trend i dopasowywał go do swoich badań poświęconych mediom i temu, jak 
zmienią one świat.

Dość szybko zresztą ten entuzjazm dla nowego wirtualnego świata u 
McLuhana zbladł. I później otwarcie wskazywał on, że „globalna wioska” 
stworzona za pośrednictwem elektronicznych form komunikacji jest tylko 
podróbką, naśladownictwem „mistycznego ciała Chrystusa”, a elektroniczny 
wszechświat jest w jakimś stopniu manifestacją antychrysta, który jest 
„genialnym inżynierem”. Te pesymistyczne oceny nigdy nie przesłoniły 
McLuhanowi podstawowej prawdy o tym, że „Chrystus zawsze zwycięża”10.

PROROK ON-LINE
Jeśli jednak szukać tego, co najistotniejsze dla Kościoła i chrześcijan 

w myśli McLuhana, to wydaje się, że można – bez ryzyka błędu – uznać, że 
jest to nie tyle wskazanie na rolę formy w przekazie, ile wskazanie nowej 
formy, jaką powinni posługiwać się chrześcijanie w głoszeniu Ewangelii. Siłą 
kanadyjskiego medioznawcy nie była bowiem ani forma pisarska (zdaniem 
wielu pisarzem był słabym, przesadnie egzaltowanym, niezrozumiałym, 
powracającym wciąż do tych samych myśli), ani argumentacja (bo i ona 
często u McLuhana zastępowana była metaforą czy poezją), ale świadomość, 
że cywilizacja zmienia się niezwykle głęboko, i że trzeba szukać nowych 
metod przekazywania starych form. Metody te głęboko zmienią naturę 
ludzką, o ile nie uda się znaleźć sposobu, by wciąż na nowo głosić Tego, który 
jest medium w pełni tożsamym z przekazem. Metodą głoszenia Ewangelii 
w świecie, w którym słowo pisane przestało znaczyć, jest utożsamienie się 
z  przesłaniem i radykalizm chrześcijańskiego życia, który pozwala osobom 
stać się nie tyle guru, ile prorokiem. Tak jak w przedchrześcijańskiej Grecji 

9  M. McLuhan, Wybór tekstów, s. 385. 
10  G. Wolf, The Wisdom of Saint Marshall, the Holy Fool, „Wired” 4:0, www.wired.com/wired/4.01/saint.mar-

shal_pr.html 
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prorokiem był Sokrates, tak teraz jest nim McLuhan. Do Sokratesa zbliża 
go także to, że był on raczej mistrzem słowa mówionego (a to ono będzie 
głównym medium, choć często zapośredniczonym, współczesności). Nie 
pozwólmy, by zawłaszczyli go niewierzący, którzy dyskretnie pomijają 
katolicyzm, ale i późniejszy krytycyzm McLuhana. Nie rezygnujmy z 
przenikliwości kanadyjskiego katolika. Ona może się jeszcze Kościołowi 
przydać. █



Jak William Gibson potknął się o Absolut
Autor Autorski



Postacie ze świata Williama Gibsona nie tropią 
sacrum, one się o Absolut przez przypadek 
potykają, przy czym nie wiadomo nawet, 
czy jest to Absolut prawdziwy, czy sztuczny 
konstrukt podszywający się pod Coś/
Kogoś więcej. Bohaterowie tej prozy błąkają 
się po skomplikowanym labiryncie świata 
i niechcący natykają na tropy, które można 
interpretować różnorako. Kto wie, czy w tym nie 
należy szukać największej przestrogi – choć 
nie była chyba ona zamierzeniem Williama 
Gibsona: oto dzisiejszy człowiek, żyjący 
w świecie zdezintegrowanym, wypełnionym 
wielopoziomowymi manipulacjami 
i symulacjami nie potrafiłby już rozpoznać Boga 
nawet wtedy, gdyby się o niego potknął. A co 
dopiero mówić o odróżnieniu go od fałszywych 
bogów.

Piotr Gociek

Jak William Gibson 
                  POTKNĄŁ SIĘ

 
oAbsolut



Dziwaczny rozciągnięty pomarańczowy człowieczek na okładce 
przypominał raczej postać z kabaretu, a piersiasta roznegliżowana 
niewiasta w tle sugerowała najtandetniejszy rodzaj wrażeń 
literackich, jakie można sobie wyobrazić. W oceanie fatalnie wydanych 
i koszmarnie zilustrowanych książek, jakimi wypełnione były polskie 
księgarnie przez pierwsze lata po 1989 roku, Neuromancer Williama Gibsona 
nie wyróżniał się niczym, prócz dodatkowego kartonowego skrzydełka na 
okładce. Kupiłem tę książkę na dworcowym straganie, nie pomnę już czy 
na stacji we Wrocławiu, Poznaniu, czy Katowicach. Pamiętam natomiast 
doskonale, że czytałem ją w brudnym, trzeszczącym osobowym pociągu, 
cuchnącym w ten sam kwaśny i duszący sposób co składy jeżdżące tą 
linią w czasach Jaruzelskiego, Gierka, a pewnie i Gomułki. Opowieść 
o cyberprzestrzeni, hakerach i neurowszczepach wydawała się wtedy czystą 
science fiction, skrajnie odległą od siermiężnej rzeczywistości wczesnej III RP. 

Dziś operator prywatnej międzymiastowej linii autobusowej 
obsługujący tę samą trasę zachęca klientów do skorzystania ze swych usług 
bezprzewodowym Internetem na pokładzie autobusu, a nowa mądrość 
ludowa XXI wieku mówi, że jeśli czegoś nie ma w Sieci, to nie ma tego 
w ogóle. William Gibson celebrowany jest już nie jako wizjoner tkający 
pajęczynę przyszłości, lecz jako sędziwy klasyk, który słyszał co prawda, że 
dzwonią, ale za bardzo nie wiedział, w którym kościele. Co nie przeszkadza 
oczywiście rzeszom fanów w celebrowaniu go jako proroka nowej wiary – 
cyberpunku.

Dopiero z perspektywy lat (a od amerykańskiej premiery Neuromancera 
upłynęły już przecież niemal trzy dekady) widać jak bardzo krzywdzące dla 
Williama Gibsona było postrzeganie go tylko jako technologicznego wizjonera 
i twórcę cyberpunku, a nie jako znakomitego, bardzo utalentowanego 
i oryginalnego pisarza.
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W Polsce chyba jednym z pionierów tej drugiej optyki był tłumacz 
książek Gibsona – Piotr W. Cholewa (znany przede wszystkim z przekładów 
satyrycznych powieści fantasy Terry’ego Pratchetta). Cholewa pierwszy 
zwrócił uwagę na fakt, że niektóre wersy Neuromancera pisane są jak haiku, 
że jest to proza nie tylko wynalazcza, ale także poetycka, zaskakująca 
i intrygująca – co uchodziło uwadze zdecydowanej większości czytelników 
z wypiekami na twarzach goniących zakręty fabuły lub chłonących opisy 
cyberprzestrzeni.

Co ciekawe, losy recepcji twórczości samego Gibsona – szczególnie jego 
późnych powieści – pokazują, jak bardzo miał rację, kreśląc w Neuromancerze 
obraz świata niedalekiej przyszłości, którego jedną z głównych cech jest 
fragmentaryczność. Rok 1984, w którym ukazała się ta niezwykła powieść, był 
jednocześnie (jak się okazało) jednym z ostatnich, w których możliwe jeszcze 
było, że pojedynczy akt twórczy: powieść, album muzyczny, koncept naukowy 
– odciśnie własne, niepowtarzalne i rozpoznawalne piętno na rzeczywistości. 

WYRODNY OJCIEC CYBERPUNKU
Z cyberpunkiem jest trochę jak z samą science fiction – nawet jeśli ktoś 
nie potrafi wytłumaczyć, czym właściwie jest, to i tak bez pudła rozpozna 
zjawisko, kiedy na nie natrafi. W połowie lat 80. XX wieku cyberpunk 
był po prostu podgatunkiem fantastyki rozpoznawalnym głównie po 
scenografii i wąskim zakresie tematów. Jeśli w utworze pojawiała się 
zaawansowana technologia komputerowa, motyw łączenia ludzkiego mózgu 
z komputerem, cyberprzestrzeń, a wszystko to opowiedziane było stylem 
noir, w dekoracjach wielkich miast niedalekiej przyszłości rządzonych przez 
ponadnarodowe korporacje – wiadomo było, że to cyberpunk. Ulubionym 
bohaterem cyberpunku był wyrzutek do wynajęcia – spec od programowania 
lub wykradania danych. Owi hakerzy, czy romantyczniej – „kowboje 
cyberprzestrzeni” – niesłychanie mocno oddziaływali na wyobraźnię fanów 
SF, a cyberpunk stał się „kultowy” – o ile słowo to cokolwiek znaczy w i tak 
bardzo osobnym oraz hermetycznym światku fanów gatunku. 

W istocie cyberpunk był innym sposobem powiedzenia głośno przez 
grupę utalentowanych twórców: „nie chcemy pisać o rzeczach nieistotnych, 
fantastyka może być literaturą poważną”. Zwłaszcza Bruce Sterling, 
niestrudzony propagator i główny ideolog ruchu, podkreślał, że był on także 
reakcją na rosnące zgłupienie gatunku w latach 70., narastającą popularność 



eskapistycznej fantasy i tasiemcowych cykli podobnych w swej konstrukcji 
do telewizyjnych seriali. Oglądany z tego punktu widzenia cyberpunk staje 
się czymś na kształt kolejnej rewolucji artystycznej – tak jak w SF rewolucją 
i buntem zarazem był ruch Nowa Fala w latach 60. XX wieku, po którym 
zostały tak intrygujące dokonania jak słynna antologia Harlana Ellisona 

Niebezpieczne wizje czy twórczość aktywnego do dziś (i to w znakomitej 
formie) Jamesa G. Ballarda. 

Pisarze Nowej Fali buntowali się przeciw optymizmowi fantastyki złotego 
wieku, radosnym wizjom przyszłości, westernom w kosmosie i przeciw 
traktowaniu fantastyki jako podrzędnego rzemiosła literackiego. Wielu 
z nich – jak wspomniany Harlan Ellison – bywa zresztą przywoływanych 
jako ojcowie duchowi cyberpunku. Nowofalowcy sięgali po tematy wcześniej 
omijane przez SF – spory religijne, feminizm, przemiany społeczne – 
w istocie byli częścią kontrkultury. Zamiast opowiadać o tym, jak będzie za 
sto lat, woleli przyjrzeć się człowiekowi współczesnemu, współczesnemu 
społeczeństwu i jego bolączkom. „My, autorzy kojarzeni z cyberpunkiem, 
zajęliśmy się zagadnieniem jak wysoko rozwinięta technologia wpływa 
na ludzkość i człowieczeństwo” definiuje z kolei Pat Cadigan, jedna 
z amerykańskich pisarek SF. „Cyberpunk nie jest dla mnie prognozą 
przyszłości, ale diagnozą teraźniejszości”. 

Krótko mówiąc, był czas, kiedy wydawało się, że cyberpunk ma ambicję 
zostania synonimem terminu „dobra fantastyka”. Oczywiście tak się nie 

Najlepszą rzeczą, jaką dziś można 
zrobić z science fiction jest 
eksplorowanie teraźniejszości. 
Ziemia jest dziś obcą planetą.
William Gibson
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stało, bo oprócz tak ciekawych i oryginalnych twórców jak Gibson, Sterling, 
Cadigan, Michael Swanwick czy John Shirley, za chwytliwy sztafaż zabrała 
się masa kopistów. Dla nich Sieć, neurowszczepy, sztuczne inteligencje 
i technoplemiona przyszłości były tylko gadżetami do snucia tradycyjnych, 
rozrywkowych fabuł. I jak zwykle to, co tandetne, wygrało z tym, co ambitne, 
a cyberpunk kojarzy się dziś głównie z komiksami i grami RPG.

POLETKO PANA GIBSONA
Na tym tle historia Williama Gibsona i zakręty jego twórczości są czymś 
zupełnie osobnym i dość zaskakującym. Człowiek okrzyknięty „ojcem 
Internetu”, „twórcą cyberprzestrzeni”, „wizjonerem Sieci” itp., z każdą kolejną 
książką odsuwał się od rozbuchanego, rozedrganego i energetycznego świata 
klasyki cyberpunku. Gibson błyskawicznie dostrzegł bowiem to, czego nie 
widzieli (i do dziś nie widzą) mniej utalentowani albo po prostu obdarzeni 
mniejszą wyobraźnią autorzy – że zmiany przyspieszyły już do tego stopnia, 
że nikt nie jest w stanie ścigać się na wizje przyszłości, nawet jeśli ma 
ambicje opisania świata za zaledwie kilkanaście lat. Sam wskazuje przykład 
telefonów komórkowych, które odmieniły naszą cywilizację, a których 
wynalezienia, pisząc w latach 80. XX stulecia, nawet nie przeczuwał. – 
Najlepszą rzeczą, jaką dziś można zrobić z science fiction – mówił Gibson 
w jednym z wywiadów w roku 1997 – jest eksplorowanie teraźniejszości. 
Ziemia jest dziś obcą planetą.

Pierwsze osiągnięcie Gibsona, tzw. Trylogia Ciągu (Sprawl Trilogy – wyd. 
oryginalne 1984, 1986 i 1988) składa się z trzech jego najbardziej znanych 
i najbardziej cyberpunkowych powieści. Są to Neuromancer, Graf Zero i Mona 
Liza Turbo. Najwięcej tu motywów kojarzonych z cyberpunkiem: hakerów 
(zwanych kowbojami cyberprzestrzeni), nowatorskich technologii, pejzaży 
przeludnionych metropolii przyszłości. Idealnym tłem dla przygód bohaterów 
serii byłby film Blade Runner Ridleya Scotta. W centrum trylogii znajduje 
się kwestia Sztucznej Inteligencji, która wyrywa się spod kontroli ludzi, 
którzy ją stworzyli, i zyskuje własną świadomość. Powieści te uważane są 
dziś – słusznie – za klasykę SF. Czytane po latach coraz mniej wydają się 
cyberpunkiem, a coraz bardziej po prostu świetną science fiction.

Druga trylogia Gibsona, w skład której wchodzą Światło wirtualne, Idoru 
i Wszystkie jutra (wyd. oryginalne 1993, 1996 i 1999), to wciąż fantastyka, 
ale już mniej skoncentrowana na przyszłości jako takiej, ale na zmianach 



społecznych wywoływanych przez doskonalenie technologii. Chodzi zarówno 
o nanotechnologię, jak i byty wirtualne oraz sztuczną inteligencję. Ale 
znacznie mocniej wybrzmiewają tu tony analizy społecznej, które tylko 
zasygnalizowano w bardziej „przygodowym” Neuromancerze. Idzie tu 
o kontrolę społeczeństwa poprzez reglamentowanie dostępu do informacji 
oraz erozję tradycyjnych struktur społecznych. W świecie tego cyklu, 
określanego jako trylogia Mostu (Bridge Trilogy) lub trylogia San Francisco, 
widzimy zanik klasy średniej i świat, który rozpadł się na dwie warstwy: 
wszechmocne ponadnarodowe korporacje (znane już z pierwszej trylogii) oraz 
plebs XXI stulecia. Podobną diagnozę społeczną można znaleźć w powieści 
Zamieć (Snow Crash – wyd. oryg. 1992)) Neala Stephensona, najbardziej 
twórczego z następców Gibsona, ale co ciekawsze, tezy te są bardzo zbieżne 
z pracami współczesnych socjologów amerykańskich. Wystarczy porównać 
powieści Gibsona z takimi dziełami Richarda Sennetta jak Kultura nowego 
kapitalizmu czy Korozja charakteru. 

Jest wreszcie trzecia trylogia Gibsona: Rozpoznanie wzorca, Spook 
Country. W kraju agentów oraz nietłumaczona jeszcze w Polsce powieść 
Zero History (wyd. oryg. 2003, 2007, 2010). To pierwsze prace Gibsona, 
które trafiły na mainstreamowe listy bestsellerów – nie bez powodu, bo 
jest to właściwie proza współczesna z elementami fantastyki. Poznajemy 
w niej świat specjalistów od marketingu, którzy łowią trendy, skojarzenia – 
tytułowe „wzorce” – by zrobić z nich użytek handlowy, militarny i polityczny. 
Ale to tylko pierwsza warstwa interpretacji. W istocie bowiem Gibson 
zastanawia się w tym cyklu nad tym, do jakiego stopnia dzisiejsza skłonność 
do wyszukiwania ukrytych wzorców, spisków, skojarzeń reinterpretacji 
wszystkiego (rzecz niezbędna w objaśnianiu coraz bardziej skomplikowanego 
świata) wpływa na to, jak zmieniamy nasze punkty widzenia na historię. 
Wszystko może ulec reinterpretacji, wszystko jest płynne, wszystko zależy od 
punktu widzenia, słowo-narracja-wzór mają prymat nad rzeczywistością. 

Charakterystyczną cechą tego zarazem postcyberpunkowego (jeśli 
idzie o chronologię twórczości Gibsona) a jednocześnie jak najbardziej 
współczesnego świata jest zatem to, co stanowiło sedno komunistycznej 
nowomowy. Przecież jednym z głównych elementów koncepcji zdruzgotania 
starego świata i budowy nowego było dla marksistów porwanie pojęć, 
przeinaczenie znaczeń, prymat ideologii nad rzeczywistością oraz – jak potem 
u Gramsciego – prymat kultury nad gospodarką i polityką. 
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DUCH W MASZYNIE

Żaden świat nie jest kompletny bez elementu metafizycznego. To truizm, 
który jednak niesłuchanie ciężko przebijał się do świadomości pisarzy science 
fiction. Z ich opowieści możemy dowiedzieć się, dokąd ludzie przyszłości będą 

Książka Dominiki Oramus Imiona Boga. 
Motywy metafizyczne w fantastyce drugiej 
połowy XX wieku (2011) właściwie mogłaby 
być poświęcona jedynie kilku pisarzom: C.S. 
Lewisowi, Philipowi K. Dickowi, Walterowi 
Millerowi jr. oraz Mary Dorii Russell.



latać swoimi statkami kosmicznymi, jakie planety zamieszkiwać, z jakimi 
plagami walczyć, w jakich celach podróżować w czasie, a w jakich prowadzić 
kosmiczne wojny; co jeść, co oglądać, na czym spać i w co się ubierać. Zwykle 
nie dowiadujemy się jednak niczego o tym, w co będą wierzyć, jaką rolę 
w ich życiu odgrywać będzie ta wiara, i na ile podobna będzie do wiary ich 
przodków. Znamienne przeoczenie, a przecież owi ludzie przyszłości nie 
spadną na Ziemię z kosmosu – to nasi synowie, wnukowie i praprawnukowie, 
czyli w dużym stopniu my sami.

Fantaści – najczęściej czciciele scjentystycznej wizji świata rodem z dzieł 
Herberta G. Wellsa, naukowcy lub fani nauki i postępu technologicznego 
– zwykle omijają ten problem. Religia służy im czasem do konstruowania 
opresyjnych systemów dyktatorskich, czasem do obrazoburczych żartów 
z chrześcijaństwa, czasem do przeciwstawienia jej „ciemnoty” lepszemu, 
rozsądnemu światu przyszłości czysto naukowej. Utworów SF na poważnie 
traktujących problem Boga, wiary, zbawienia jest bardzo niewiele. Widać 
to doskonale w znakomitej książce Dominiki Oramus Imiona Boga. Motywy 
metafizyczne w fantastyce drugiej połowy XX wieku (2011), która właściwie 
mogłaby być równie dobrze poświęcona jedynie kilku pisarzom: C.S. 
Lewisowi, Philipowi K. Dickowi, Walterowi Millerowi jr. oraz Mary Dorii 
Russell, bo niemal cała reszta omawianych tam twórców to autorzy literackich 
ciekawostek, a nie poważnych konceptów metafizycznych.

Jak wygląda religia w literackim świecie Gibsona (mimo różnic w czasie 
i miejscu akcji możemy wszystkie jego trylogie traktować jako jedno 
uniwersum, bo mechanizmy nim rządzące są wszędzie podobne)? W sposób 
bardzo charakterystyczny zarówno dla science fiction, jak i tego, w jaki 
sposób próbują religijność przedstawiać współczesne liberalne media. Otóż 
świat ten zaludniają bandy wariatów wyznających różne kulty, religia jako 
spoiwo społeczne właściwie nie istnieje bo, jak podsumowuje Dominika 
Oramus, „zamieniła się w zespół heterogenicznych przesądów i zarazem 
gałąź przemysłu pamiątkarsko-usługowego. Sekty religijne stały się już 
dawno organizacjami terrorystycznymi, wszędzie pełno jest wpół-szalonych 
maniaków religijnych”. Tradycyjny dyskurs religijny staje się zatem 
przeżytkiem – ale jaki dyskurs go zastępuje?

Tutaj natrafiamy na problem, który wysadza w powietrze bardzo 
wiele wizji pisarzy SF, którzy konstruując swoje rzeczywistości, ignorują 
zarówno istnienie chrześcijaństwa, jak i jego znaczenie dla kultury Zachodu. 
Owym piewcom przyszłości bez trudu przychodzi sypanie obficie detalami 
rzeczywistości za lat dziesięć, dwadzieścia czy pięćdziesiąt, lecz nie udzielają 



139 

Jak William Gibson potknął się o Absolut

odpowiedzi ani na pytanie, co stało się w owym czasie z chrześcijanami 
(Wymarli? Wymordowano ich? Zostali porwani przez latające spodki?), ani 
co jest spoiwem duchowym nowego świata, ani jaki wpływ taka ewentualna 
zmiana wywrze na istotę człowieczeństwa. 

POTYKAJĄC SIĘ O ABSOLUT
Wizja postreligii z Neuromancera oddaje w dużym stopniu przekonania 
samego Williama Gibsona, który pytany o religię odpowiada: „I think of 
religions as franchise operations. Like chicken franchise operations. But 
that doesn’t mean there’s no chicken, right?”. Rozumowanie to bliskie jest 
argumentom tych, którzy opowiadają, że Kościół katolicki zajmuje się głównie 
gromadzeniem bogactw, a prawdziwa wiara jest... no właśnie, dobre pytanie. 
Jeśli w ogóle – to gdzie indziej. 

Warto zwrócić uwagę, że w kulturze popularnej (zwłaszcza 
w fantastycznych serialach telewizyjnych i komiksach) ukazuje się zwykle 
dwa modele „religijności”. Pierwszy – zły – wiąże się zwykle z osobami 
odzianymi w habity ze spiczastymi kapturami, którym towarzyszy brzęk 
łańcuchów, ogień pochodni i zapaszek inkwizycji. Owe „religie” łatwo 
rozpoznać po tym, że są nietolerancyjne, okrutne i antynaukowe (czyli 
antypostępowe). Niezbędnymi elementami ikonograficznymi są mury, lochy 
i ponure twierdze. To oczywiście skrajnie karykaturalne przedstawienie 
chrześcijaństwa. Drugi – dobry – ukazuje osobników o uduchowionych 
twarzach wyglądających trochę jak buddyjscy mnisi, a trochę jak kapłani 
sintoizmu. Przedstawia się ich na tle lekkich konstrukcji z drewna i papieru, 
wśród wielobarwnych kwiatów, w takt muzyki fletni pana i dzwoneczków. 
Medytują, palą świece i kadzidełka, opowiadają o tym, jak bardzo trzeba żyć 
w zgodzie z matką naturą. To oczywiście przesadnie pozytywne ukazanie 
motywów New Age.

W cyberpunkowym świecie Gibsona mamy do czynienia zarówno 
z wykrzywionym, podupadającym oraz tracącym na znaczeniu 
chrześcijaństwem, jak i z wszechogarniającym chaosem rozlicznych kultur 
New Age. Wydają się one jednak marginesem rzeczywistości zdominowanej 
przez gwałtowne przyspieszenie technologiczne, które rozsadza zarówno 
tradycyjne struktury społeczne, jak i kulturowe. 

Do czego zatem odwołują się bohaterowie trylogii zapoczątkowanej 
Neuromancerem, która zdefiniowała de facto gatunek cyberpunk? Do 



metody naukowej, jak twierdzą krytycy George Westfahl i George Slusser 
(cytowani w Imionach Boga), widzący w Gibsonie technologicznego gnostyka. 
Gibson sygnalizuje jednak, że to pojmowanie ma swoje granice. Gdy jego 
bohaterowie natykają się na fenomen sztucznej inteligencji, który wyrywa się 
spod ludzkiej kontroli, próbują niezdarnie opisywać ją terminologią religijną. 

Czym jest coś, na co natykają się w wirtualnej rzeczywistości, co zdaje 
się nieobjęte rozumem i nienazwane? Bogiem? Demonem? Ale jeśli bogiem, 
to przecież bóg stworzony przez człowieka – owoc pracy konstruktorów 
komputerów i globalnej sieci, który na pewnym etapie rozwoju okazał się 
czymś więcej niż sumą części, z których jest złożony. Tylko że to wciąż 
ontologiczne nie wyprowadza nas poza dowcip znany z opowiadania SF 
Fredericka Browna, gdzie budowniczowie superkomputera po ukończeniu 
prac zadają mu pytanie: „Czy istnieje Bóg?” – a ten odpowiada „Teraz już 
tak”. I nijak nie ma się do kwestii relacji między człowiekiem a jego Stwórcą 
i obowiązkami nałożonymi na człowieka przez tegoż Stwórcę. 

Dominika Oramus opisuje gibsonowskich bohaterów tak: „żadna religia 
nie jest potrzebna im samym. Sytuacja ta zmienia się dopiero wtedy, gdy 
podróżując wirtualnie w Sieci, natykają się na fenomeny, których nie sposób 
wyjaśnić w ramach racjonalnego podejścia”. Gibson „próbuje mówić o Bogu 
językiem zaawansowanej techniki, a gdy to zawodzi, pozostawia czytelnika 
sam na sam z niewypowiedzianą tajemnicą, Bogiem, którego nie da się 
opisać”. Jakżeż jednak ubożuchna jest świadomość religijna mieszkańców 
gibsonowskiego świata. W pełni oddaje ją pytanie zadane wszechpotężnej 
Sztucznej Inteligencji przez jednego z bohaterów Neuromancera: czy rządzi 
światem – tak jak Bóg. 

Sądzę, że Dominika Oramus jest nazbyt łaskawa dla bohaterów prozy 
Gibsona. Trudno zgodzić się z tezą, że szukają oni Absolutu w sposób 
podobny choćby do tego, w jaki czynili to bohaterowie książek Philipa 
K. Dicka. U tego ostatniego obsesja na punkcie prawdziwej natury świata, 
tęsknota za Absolutem napędzała działania bohaterów. Poszukiwania 
metafizyczne były drogą, które wybierali świadomie, ba, często nie wyobrażali 
sobie w ogóle, by mogli jej nie wybrać. Postacie ze świata Williama Gibsona 
nie tropią sacrum, one się o Absolut przez przypadek potykają, przy czym 
nie wiadomo nawet, czy jest to Absolut prawdziwy, czy sztuczny konstrukt 
podszywający się pod Coś/Kogoś więcej. 

Bohaterowie tej prozy błąkają się po skomplikowanym labiryncie świata 
i niechcący natykają na tropy, które można interpretować różnorako. Kto wie, 
czy w tym nie należy szukać największej przestrogi – choć nie była chyba ona 
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zamierzeniem Williama Gibsona: oto dzisiejszy człowiek, żyjący w świecie 
zdezintegrowanym, wypełnionym wielopoziomowymi manipulacjami 
i symulacjami, nie potrafiłby już rozpoznać Boga nawet wtedy, gdyby 
się o niego potknął. A co dopiero mówić o odróżnieniu go od fałszywych 
bogów. █



„Nieziemscy zbawiciele”
Autor Autorski

Według Vorilhona osiągnięcie trwałej szczęśliwości 
przez ludzkość uwarunkowane jest m.in. 
zniesieniem własności prywatnej, służby wojskowej, 
wprowadzeniem wspólnej mowy dla wszystkich 
mieszkańców Ziemi, unii monetarnej etc. Jako 
niezbędne wymienia także zmiany w sferze 
obyczajowej – zwłaszcza w kontekście instytucji 
rodziny, którą zwykł definiować jako przeżytek 
przeszłości. 

Przemysław Mazur

„Nieziemscy    
              zbawiciele”



„Gdy człowiek przestaje wierzyć w Boga, prędko zaczyna wierzyć 
w cokolwiek” – twierdził Gilbert Keith Chesterton, nieprzypadkowo 
uznawany za jednego z najbłyskotliwszych myślicieli XX wieku. 
Dowodów na tę tezę w minionym wieku było aż nadto – począwszy od 
totalitarnych reżimów z imitującym autentyczną religijność kultem jednostki 
po wojujący ateizm współczesności. W tym aż nazbyt „wyszukanym” 
towarzystwie znalazło się także miejsce dla wyznawców czuwających ponoć 
nad mieszkańcami innych światów. 

Mimo że społeczności oczekujące zbawienia ze strony kosmitów zazwyczaj 
nie są liczne, to jednak ich swoista oryginalność do spółki z towarzyszącym 
niektórym z nich rozgłosem (np. w przypadku scientologów) sprawia, że 
ufonautyczne kulty co jakiś czas stają się przedmiotem zainteresowania 
mediów. Wśród tego typu grup szczególne miejsce zajmuje liczący przeszło 
150 tys. sympatyków ruch raeliański. 

„ZNAKI” NA NIEBIE 
W chwili zaistnienia tegoż kultu fenomen niezidentyfikowanych obiektów 
latających nie był już nowością. Podczas II wojny światowej alianccy piloci 
operujący w przestrzeni powietrznej zachodniej Europy wielokrotnie 
raportowali o zagadkowych, świetlistych obiektach przemieszczających się 
z nieosiągalnymi dla amerykańskich i brytyjskich maszyn prędkościami. 
Zwykle utożsamiano je z nowatorskimi rodzajami nazistowskich samolotów 
określanymi niekiedy hipotetycznym terminem „V-7”. Z czasem jednak zaczęto 
przypisywać im znacznie bardziej „egzotyczne” pochodzenie. Autentyczna 
„eksplozja” obserwacji dyskoidalnych pojazdów miała jednak miejsce już po 
zakończeniu wojennych zmagań. Zagadkowa katastrofa w Roswell, osnuta 



mgiełką tajemnicy „Strefa 51”, tudzież domniemane kontakty George’a 
Adamskiego z mieszkańcami planety Wenus to zaledwie przysłowiowy 
wierzchołek góry lodowej. Tym bardziej że kultura popularna tamtych czasów 
ochoczo eksploatowała motywy rodem z literatury science fiction. 

Groszowe magazyny zawierające tego typu utwory znajdowały liczne 
grono odbiorców, a seanse produkcji takich jak Dzień, w którym zatrzymała 
się Ziemia czy Zakazana planeta przyciągały niezliczone tłumy widzów. Nic 
zatem dziwnego, że wiara w odwiedziny kosmitów była w ówczesnym 
społeczeństwie amerykańskim wręcz powszechna. 

„DEMIURGOWIE” ZZA ŚWIATÓW 
Mieszkańcy Europy Zachodniej ustępowali im pod tym względem tylko 
w niewielkim stopniu. Stąd też gdy w roku 1974 Claude Vorilhon, dziennikarz 
sportowy (a wcześniej wędrujący muzykant), podzielił się rewelacjami 
o spotkaniach, jakie odbył w kraterze wygasłego wulkanu z przedstawicielem 
pozaziemskiej cywilizacji, rychło wzbudził sensację, a przy okazji posłuch 
u co najmniej kilkuset osób. A było się czym dzielić, zwłaszcza że przyjaznym 
kosmitą okazał się... starotestamentowy Yahwe we własnej osobie! 
Według słów Vorilhona treści zawarte w przekazie biblijnym to nic innego 
jak zniekształcone echo ingerencji przybyszy z Kosmosu, którzy dzięki 
zaawansowanej inżynierii genetycznej dali początek ludzkości. Jednakże tak 
jak na kartach Księgi Rodzaju, także w przypadku pozaziemskich „Elohimów” 
(bo tak zwykł ich określać Vorilhon) doszło do wypaczenia pierwotnego planu 
stworzenia. Miało to nastąpić za sprawą grupy naukowców przekonanych 
o konieczności przekazania pełni swej wiedzy pierwszej ludzkiej parze. 
Tymczasem rada geniokratów władająca rodzimym globem przybyszy 
kategorycznie sprzeciwiła się temuż zamiarowi, obstając ku konieczności 
stopniowego „oswajania” mieszkańców Ziemi z całością umysłowego dorobku 
kosmitów. Jak łatwo się domyślić, ów zakaz nie został w pełni dotrzymany 
(stąd przekaz o grzechu pierworodnym) i tym samym raczkującą rasę ludzką 
wypędzono z „rezerwatu”, którym w mniemaniu Vorilhona miał być biblijny 
ogród Eden. 

„TEN, KTÓRY PRZYNOSI ŚWIATŁO”
Dalszy ciąg wywodu rzeczonego (spisanego w formie domniemanej relacji 
pt. Przesłanie od przybyszy z Kosmosu) interpretuje treść Pisma Świętego 
według identycznego schematu. Krnąbrna ludzkość na różne sposoby 
usiłowała wykorzystać nielegalnie pozyskaną wiedzę do przeciwstawienia 
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się zamiarom swych „kosmicznych braci”. Stąd też budowa Wieży Babel, 
która według raelian miała być w rzeczywistości gigantycznym statkiem 
kosmicznym, a Sodoma i Gomora ośrodkami zaawansowanej myśli 

naukowo-technicznej. Świadomi braku dojrzałości Ziemian przybysze 
na bieżąco monitorowali dalszy rozwój swych stworzeń. Emisariusze 
kosmitów doprowadzili m.in. do wyodrębniania się izraelskich plemion oraz 
wzniesienia świątyni jerozolimskiej, która w rzeczywistości miała pełnić 
funkcję... kosmicznej ambasady. To tylko niektóre spośród licznych „rewelacji” 
zawartych w pismach Vorilhona. Aczkolwiek konieczność wzniesienia tego 
typu obiektu także współcześnie zajmuje szczególne miejsce w „dogmatyce” 
Vorilhona, który niebawem po spotkaniu z wspominanym kosmitą zaczął 
określać się mianem Raela, czyli „Tego, który przynosi światło Elohimów”. Stąd 
też zapoczątkowany przezeń ruch zwykło się nazywać raeliańskim. Gwoli 
ścisłości wypada nadmienić, że zarówno założyciel tej wspólnoty, jak i jego 
zwolennicy deklarują się jako ateiści. 

POD PRZEWODEM GENIOKRATÓW
Stąd też doktrynę Vorilhona cechuje skrajna negacja wszelkich przejawów 
teizmu. W opracowanej przezeń koncepcji wszechświata na Boga po 
prostu zabrakło miejsca. Kosmos według raelian to nieskończony ciąg 
cywilizacji powstających w skutek ingerencji poprzedzających je kultur. 
Tak jak „Elohimowie” powołali do istnienia ludzkość, tak też oni zaistnieli 
w efekcie działań mieszkańców innego niż ich świat. Jako że tego typu 
pomysły propagowano na długo przed rozpoczęciem działalności Raela (m.in. 
za sprawą Roberta Charrouxa i Ericha von Dänikena) trudno byłoby uznać 
go za szczególnie oryginalnego myśliciela. Dlatego też poglądy zawarte 

Według raelian Wieża Babel miała być 
w rzeczywistości gigantycznym statkiem 
kosmicznym, a Sodoma i Gomora ośrodkami 
zaawansowanej myśli naukowo-technicznej.



m.in. w Przesłaniu... to swoista mieszanka paleoastronautyki (koncepcji, 
w myśl której kosmici wielokrotnie odwiedzali Ziemię w zamierzchłej 
przeszłości), hedonizmu i społecznej utopii. Według Vorilhona osiągnięcie 
trwałej szczęśliwości przez ludzkość uwarunkowane jest m.in. zniesieniem 
własności prywatnej (dopuszczalna byłaby co najwyżej dzierżawa dóbr – 
maksymalnie na 49 lat), służby wojskowej (mimo technologicznej przewagi 
kosmici obawiają się ziemskiego potencjału militarnego), wprowadzeniem 
wspólnej mowy dla wszystkich mieszkańców Ziemi, unii monetarnej etc. 
Jako niezbędne wymienia także zmiany w sferze obyczajowej – zwłaszcza 
w kontekście instytucji rodziny, którą zwykł on definiować jako przeżytek 
przeszłości. Wzorem mieszkańców planety naszych domniemanych 
„stwórców” (którą Rael miał ponoć osobiście odwiedzić) w sferze związków 
pomiędzy kobietą a mężczyzną powinna zapanować pełna wolność. I temu 
też zagadnieniu Vorilhon zazwyczaj poświęcał w swych wystąpieniach 
niemało uwagi. Innym szczególnie istotnym aspektem jego doktryny jest 
postulat utworzenia ogólnoświatowego rządu złożonego z najbardziej 
inteligentnych przedstawicieli naszego gatunku. Rzecz jasna w gronie 
geniokratów znalazłoby się również miejsce dla założyciela wspólnoty raelian 
noszącego oficjalny tytuł „przewodnika przewodników”. 

Charakterystyczną cechą realiańskiej „dogmatyki” jest jej skrajny wręcz 
materializm. Podobnie jak dla Boga zabrakło w niej miejsca także dla 
jakichkolwiek przejawów metafizyki. A jednak Vorilhon nie omieszkał obiecać 
swym zwolennikom substytutu życia wiecznego. W jego przekonaniu ma 
je zapewnić rozwój badań nad technikami klonowania. Zapewnia bowiem, 
że jego kosmiczni znajomi dysponują odpowiednimi metodami, za sprawą 
których będzie możliwe przeniesienie wszystkich cech danej osoby do 
sklonowanego ciała. To z kolei umożliwi ludzkości długowieczność, a być 
może nawet nieśmiertelność. Zanim jednak to nastąpi, mieszkańcy Ziemi 
muszą niejako dorosnąć do przyjęcia tej wiedzy, czego przejawem ma być 
pozytywne ustosunkowanie się do przesłania Raela, a zwłaszcza budowa 
kosmicznej ambasady. Według wytycznych „Yahwe” obiekt ten (w którym 
zresztą nie zabraknie miejsca dla rodziny Vorilhona oraz obsługującej 
ich służby) powinien zostać wzniesiony na terytorium Ziemi Świętej jako 
regionu szczególnie cenionego przez „Elohimów”. Pechowo dla raelian 
władze państwa Izrael konsekwentnie odmawiają wydania pozwolenia na 
rozpoczęcie budowy. Zapewne m.in. z tego względu, że obok tzw. gwiazdy 
Dawida istotne miejsce w symbolice ruchu zajmuje również swastyka... 
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„KOSMICZNA LOTERIA”
Problem w tym, że na obecnie Rael nie gwarantuje ludzkości dostąpienia 
zaszczytu powitania swych pozaziemskich „ojców” i tym samym korzystania 
z zasobu ich ponoć przeogromnej wiedzy. Okazuje się bowiem, że oprócz 
naszej planety pozaziemscy naukowcy przeprowadzili analogiczny 
eksperyment również na co najmniej dwóch innych światach. W tej swoistej 
„kosmicznej loterii” zwycięzca może być tylko jeden, a jej wynik zależny jest 
od ustosunkowania się do przesłania pozaziemskich „demiurgów”. Pozostałe 
mniej rozwinięte cywilizacje (czytaj: sceptyczne wobec przesłania kosmitów) 
ulegną prawdopodobnie anihilacji...

W skali świata ruch raeliański trudno byłoby uznać za liczną społeczność 
(ok. 150 tys. sympatyków). Jest jednak jednym z przykładów współczesnej 
degradacji duchowej. Nie tylko z tego względu, że banalizuje wymowę 
biblijnego tekstu, ale też neguje tradycyjne wartości, takie jak monogamia, 
rodzina, szacunek dla osób starszych i niepełnosprawnych (postrzeganych 
przez Vorilhona jako „symbol niepowodzeń” Elohimów). Tym samym kult 
kosmitów według „przepisu” Raela nosi znamiona doktryny ekstremalnie 
zdehumanizowanej. 

Ponadto w mniemaniu Vorilhona Chrystus (którego zresztą miał on ponoć 
– podobnie jak Buddę i starotestamentowych proroków – spotkać podczas 
swej wizyty na planecie „stwórców”) to jedynie sympatyczny kaznodzieja, 
który posługiwał się rodzajem zbiorowej hipnozy, a jego rola ograniczyła 
się do przygotowania gruntu dla Raela. Sam zaś Vorilhon, obiecując swym 
zwolennikom stechnicyzowany raj na Ziemi, napisał „(...) religia i nauka 
połączą się, uwolnione ze średniowiecznych obaw i lęków (...). To pozwoli 
nam stać się «bogami» tak jak to zostało napisane dawno temu w pismach 
świętych”. Istotnie taką ofertę napotykamy w Księdze Rodzaju. Problem 
w tym, że złożył ją ktoś zupełnie inny (por. Rdz 3,5) niż Jezus czy Jahwe, na 
których Rael zwykł się ochoczo powoływać. █
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Kobiety i mężczyzn poddanych 
operacji zmiany płci poważnie się 
okalecza. Skonstruowane w ramach 
zabiegów „narządy” płciowe z wyglądu 
przypominają wprawdzie narządy 
drugiej płci, ale w rzeczywistości są tylko 
nędznymi ich atrapami, z których nie 
można normalnie korzystać. Mowa nie 
tylko seksie, ale nawet o oddawaniu moczu. 
Właśnie to jest podstawowy zarzut etyczny 
wobec całej procedury zmiany płci. Nie jest 
ona bowiem leczeniem, a okaleczaniem 
chorego. I oszukiwaniem go. 

Tomasz P. Terlikowski

Kłamstwo 
operacji 
zmiany płci





Jeszcze kilka lat temu transseksualizm nie wydawał się w Polsce 
problemem. Osoby cierpiące na zaburzenia tożsamości płciowej mogły 
wprawdzie poddać się operacji „zmiany” płci, a sąd po długotrwałym 
procesie, gdzie pozwanymi byli właśni rodzice, którzy źle zarejestrowali 
dziecko, mógł zmienić zapisy w urzędzie stanu cywilnego i wydać nowe 
dokumenty. Nie był to jednak powód do dumy. Transseksualizm uważano za 
sprawę prywatną, dość wstydliwą, i taką, której nie należy wynosić na światło 
dzienne. Nieliczni transseksualiści, którzy zdecydowali się opowiedzieć o tym 
problemie w mediach, starannie unikali podawania nazwisk i ukrywali się pod 
rozmaitymi pseudonimami. 

Ten czas należy już jednak do przeszłości. Za sprawą Anny Grodzkiej, 
transseksualisty, który operacyjnie (nie jest jasne, na ile mocno, bo o to 
wciąż toczą się spory) i prawnie zmienił swoją płeć i wszedł do Sejmu jako 
poseł Ruchu Palikota, transseksualizm zagościł na salonach. „Fakt” i „Super 
Express” prześcigały się w opisach cierpień „posłanki”, która nie mogła 
znaleźć dla siebie ubrań, bo nosi zbyt duże rozmiary, a także zastanawiały 
się, jak do polityka zwraca się syn, którego spłodził jeszcze jako mężczyzna. 
Dziennikarze, choćby Monika Olejnik, zgłębiali w telewizyjnych wywiadach 
szczegóły anatomiczne i z podziwem pochylali się nad „odwagą” Grodzkiej, 
która zmieniła płeć. „Gazeta Wyborcza” z kolei w tekstach Ewy Siedleckiej 
rozważała konieczność nowych prawnych regulacji dotyczących zmiany 
płci. Transseksualizm stał się trendy, a nieliczne głosy krytyczne zaczęły 
być tłumione albo obelgami (niewiedza, nieznajomość tematu, ciemnota, 
itd.), albo pozwami sądowymi. Powód takiego zachowania jest bardzo 
prosty. Środowiskom LGBT chodzi o to, by doprowadzić do sytuacji, w której 
każde krytyczne słowo o transseksualizmie, powszechnych metodach jego 
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leczenia czy jego normatywności było traktowane jako „mowa nienawiści”, 
a tę przecież należy karać. W Polsce także złożono już tego rodzaju projekt. 
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz z PO domaga się, by karą za „mowę 
nienawiści” wobec osób homoseksualnych czy transseksualnych mogły być 
nawet dwa lata więzienia. O tym zaś, co jest, a co nie jest mową nienawiści, 
decydować będą działacze LGBT.

WOLA, A NIE BIOLOGIA
Zakaz krytycznych wypowiedzi na temat transseksualizmu i metod ich 
leczenia jednak wcale działaczom LGBT (a dokładniej bojownikom przeciw 
transfobii) już jednak nie wystarcza. Oni idą o wiele dalej. Domagają się 
nie tylko wykreślenia transseksualizmu z listy chorób, ale także prawa do 
swobodnego decydowania, niczym nieograniczonego, o tym, jakiej płci się 
jest, a nawet do odmowy określenia swojej płci czy przyjęcia istnienia trzeciej 
płci, albo bycia ponadpłciowym. Środowiska te rozpoczęły już nawet wielką 
akcję na rzecz „depatologizacji transseksualizmu”, czyli usunięcia „zaburzeń 
identyfikacji płciowej z międzynarodowej klasyfikacji chorób”. Kolejnymi 
krokami ma być „zniesienie medycznej normalizacji interseksualnych osób 
do binarnego świata”. Używając prostszego języka, chodzi o to, by nie 
przeprowadzać na dziecku obojniaczym zabiegów chirurgicznych, które 
określiłyby jego płeć jako męską lub żeńską. Postulat ten odnosi się także 
do dorosłych transseksualistów, którzy chcą mieć prawo uznawać się za 
osoby o nieokreślonej lub podwójnej płci. Trzeci postulat odnosi się już do 
kwestii medycznej. Otóż bojownicy z transfobią domagają się dostępu do 
„terapii hormonalnej i zabiegów chirurgicznych bez kontroli psychiatrów”, co 
w praktyce oznacza postulat, by każdy – bez jakiejkolwiek kontroli medycznej 
– mógł uznać, że jest innej płci i domagać się chirurgicznej czy medycznej jej 
zmiany1. 

Autorzy postulatu depatologizacji transseksualizmu sformułowali 
także własny manifest, w którym domagają się zaprzestania przymusu 
w korygowaniu cielesności, zakazu patologizacji ich „nienormatywnych ciał 
i tożsamości”, a także podkreślają, że „binaryzm płci” (dla niezorientowanych 
w genderowej nowomowie wyjaśniam, że chodzi o to, że ludzie są 
mężczyznami albo kobietami, i że nie ma trzeciej normatywnej i normalnej 

1  M. Rzeczkowski, Depatologizacja transseksualizmu, s. 9 www.marcinrzeczkowski.com/trans. Więcej: www.
stp2012.info/old/en/objectivities. 



płci) jest „sztuczną konstrukcją i jako taki może być kwestionowany”2. Apel 
o depatologizację transseksualizmu został wsparty także przez unijnych 
polityków. 28 września 2011 roku Parlament Europejskich przyjął rezolucję, 
w której wezwał Światową Organizację Zdrowia do zaprzestania traktowania 
transseksualizmu jako zaburzenia tożsamości płciowej. „Uważanie osób 
transpłciowych za chorych psychicznie jest odbieraniem im prawa do 
decydowania o sobie, często prowadzi to do braku szacunku ze strony służby 
zdrowia oraz rodzin. Rezolucja wysyła jasną wiadomość do Komisji oraz 
WHO: patologizacja tożsamości płciowej musi się skończyć tak, jak skończyła 
się patologizacja homoseksualności w 1990 roku”3 – podkreślał Raül Romeva 
i Rueda, wiceprzewodniczący Intergrupy LGBT przy Parlamencie Europejskim.

Podobne zapisy zawierają także Zasady Yogyakarty, czyli dokument 
będący próbą „rekonstrukcji międzynarodowych standardów praw 
człowieka w odniesieniu do orientacji seksualnej i tożsamości płciowej”4. 
Fundamentalne znaczenie dla pokazania, w jakim kierunku idą działacze 
LGBT, są trzy zasady Yogyakarty: 3, 18 i 24. Pierwsza z wymienionych zasad 
stanowi, że: „samodzielnie zdefiniowana orientacja seksualna i tożsamość 
płciowa każdej osoby jest integralną częścią ich osobowości i jednym 
z bardziej podstawowych aspektów określenia się, godności i wolności. Nikt 
nie może być zmuszany do poddania się zabiegom medycznym, włączając 
w to chirurgiczną korektę płci, jako wymogowi uznania ich tożsamości 
płciowej. Żaden ze statusów, takich jak małżeństwo czy rodzicielstwo, nie 
może być wykorzystany do uniemożliwienia uznania przez prawo tożsamości 
płciowej danej osoby. Nikt nie może być poddany presji, by ukryć, stłumić 
lub odrzucić swoją orientację seksualną lub tożsamość płciową”5 – wskazują 
autorzy Zasad Yogyakarty. I nie trzeba być prawnikiem, by dostrzec, że 
z zapisu tego wynika prawo każdego do swobodnego określenia swojej płci, 
niezależnie od jego biologicznej, genetycznej czy psychologicznej tożsamości. 
Wola (a w istocie samowola) osoby zainteresowanej, jej wybór ma być 
źródłem tożsamości płciowej. Państwo zaś nie może od niej wymagać niczego, 
a przeciwnie, ma obowiązek – jak to ujmują rekomendacje do zasady 3 – 

2  Tamże, s. 10. 
3  Parlament Europejski: transseksualność to nie choroba!, http://www.innastrona.pl/newsy/5101/parlament-

europejski-transseksualnosc-to-nie-choroba/ (data dostępu 28.06.2012).
4  Dokument ten został przygotowany w 2006 roku w uniwersyteckim mieście położonym w centrum indo-

nezyjskiej wyspy Jawa z inspiracji Międzynarodowej Komisji Prawników oraz International Service for Human 
Rights. Celem tego dokumentu było sformułowanie zestawu praw, jakie przysługiwać mają ludziom ze względu 
na ich orientację seksualną i tożsamość płciową. Por. R. Wieruszewski, Zasady Yogyakarty – geneza i znaczenie, w: 
Zasady Yogyakarty. Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej 
oraz tożsamości płciowej, red. K. Remin, Warszawa 2009, s. 17.

5  Zasady Yogyakarty, dz. cyt., s. 29. 
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„podjąć wszelkie konieczne środki prawne, administracyjne i inne, by w pełni 
szanować i uznawać prawnie samodzielnie określoną tożsamość płciową 
każdej osoby”6. 

Zasada 18 twórczo rozwija powyższe założenia. „Nikt nie może 
być zmuszony do poddania się jakiejkolwiek formie medycznego lub 
psychologicznego leczenia, zabiegu bądź testu, lub do przebywania w ośrodku 
zdrowotnym, ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową. 
Pomimo opinii, które temu przeczą, orientacja seksualna i tożsamość płciowa 
osoby nie są, same w sobie, chorobami i nie mogą być poddawane leczeniu, 
opiece zdrowotnej czy powstrzymywane”7 – zauważają autorzy zasad. 
Z zasady tej wynikać zaś ma uznanie transseksualizmu za absolutną normę. 
„Zapewnić, by żadne leczenie lub poradnictwo medyczne czy psychologiczne, 
nie uznawało, bezpośrednio lub domyślnie, orientacji seksualnej i tożsamości 
płciowej za choroby, które należy powstrzymywać, poddać leczeniu lub opiece 
zdrowotnej”8 – rekomendują autorzy zasad prawodawcom. Inna sprawa, że 
gdyby potraktować ich postulat poważnie, to należałoby zaprzestać operacji 
zmiany płci lub uznać je wyłącznie za chirurgię plastyczną, analogiczną 
do zabiegów powiększania biustu czy przerabiania zwykłego człowieka na 
człowieka kota. Tego, trudnego do zaakceptowania wniosku z własnych 
ideologicznych założeń, zacietrzewieni bojownicy z homo- i transfobią nie 
zauważają. 

Najbardziej przerażająca jest jednak zasada 24 i wyprowadzone z niej 
rekomendacje, które przyznają każdemu prawo do założenia rodziny. „Każdy 
ma prawo do założenia rodziny, niezależnie od orientacji seksualnej lub 
tożsamości płciowej. Istnieją różnorodne formy rodziny. Żadna rodzina nie 
może być przedmiotem dyskryminacji ze względu na orientację seksualną 
lub tożsamość płciową któregokolwiek z jej członków” – oznajmiają 
autorzy Yogyakarty9, a w rekomendacjach dla państw postulują, by podjęły 
one „wszelkie niezbędne środki prawne, administracyjne i inne w celu 
zapewnienia prawa do założenia rodziny, również poprzez dostęp do 
adopcji lub wspomaganej prokreacji (w tym sztucznego zapłodnienia), bez 
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową”, 
a także, by zapewniły one, „by prawo i polityka uznały różnorodność form 

6  Tamże. 
7  Tamże, s. 43. 
8  Tamże, s. 44. 
9  Tamże, s. 48. 



rodziny, również i tych, które nie są zdefiniowane poprzez pochodzenie lub 
małżeństwo, i podjąć wszelkie niezbędne środki prawne, administracyjne 
i inne w celu zapewnienia, by żadna rodzina nie była przedmiotem 
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową 
któregokolwiek z jej członków”10. Zasady te głoszą więc, że transseksualiści 
(w każdej postaci), podobnie jak homoseksualiści, powinni być wspomagani 
przez państwo w pragnieniu posiadania dzieci, że prawodawca powinien 
uznawać wszelkie rodzaje związków międzyludzkich (pytanie dlaczego nie 
poligamię czy kazirodztwo – nie zostaje zadane, ale jest ono jak najbardziej 
uprawnione), i że dobro dzieci nie powinno mieć najmniejszego znaczenia 
dla nikogo. Liczyć się ma wyłącznie dobre samopoczucie osób homo- 
i transseksualnych. 

Zasady Yogyakarty mogłyby się wydawać tylko wykwitem 
„nieszablonowych” umysłów grupy prawników, gdyby nie to, że Komisarz 
Praw Człowieka Rady Europy w dokumencie Tożsamość płciowa a prawa 
człowieka uznał je za wzór, na podstawie którego formułowane być powinny 
normy praw krajów europejskich. I właśnie z tego wyprowadził cały szereg 
postulatów, których realizacji oczekuje. Są to przede wszystkim postulat 
zakazu wymagania jakichkolwiek procedur medycznych poprzedzających 
prawną zmianę płci, refundacja wszystkich zabiegów związanych ze zmianą 
płci, zakaz mowy nienawiści, a także usunięcie „przeszkód prawnych 
uniemożliwiającym osobom transpłciowym pozostanie w związkach 
trwających po korekcie oznaczenia płci”11. 

MIĘDZY KASTRACJĄ A REKONSTRUKCJĄ
Osoby z zaburzoną tożsamością płciową można oczywiście znaleźć we 
wszystkich epokach historycznych. Jednak pierwsze diagnozy psychiatryczne 
dotyczące problemów z tożsamością zaczęto stawiać pod koniec XIX wieku. 
Jako pierwszy badania w tej kwestii prowadził Richard von Krafft-Ebing, 
który badając homoseksualistów, odkrył, że część z nich uważa się za 
osoby odmiennej płci niż biologiczna. Myśl tę rozwinął w dwutomowym, 
opublikowanym w 1910 roku dziele pod tytułem Die Transvestiten: Eine 
Untersuchung ueber den erotischen Verkleidungstrieb mit umfangreichem 
casuistischem und historischem Material, i jako pierwszy zaczął określać tego 
typu osoby mianem „transwestytów” (obecnie termin ten ma zupełnie 
inne znaczenie) Magnus Hirschfeld, niemiecki seksuolog i aktywny działacz 

10  Tamże, s. 49. 
11  Tożsamość płciowa a prawa człowieka. Dokument tematyczny autorstwa Thomasa Hammaberga, Komisarza 

Praw Człowieka Rady Europy, publikacje projektu TvT, t. 3, s. 26. 
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gejowski. Krótko później pojawiły się pierwsze badania nad możliwością 
chirurgicznej zmiany płci, początkowo u zwierząt. W 1912 roku w Wiedniu 
Eugen Steinach przeprowadził pierwsze badania, w których próbował 
zmaskulinizować samice świń i sfeminizować samce za pomocą odpowiednich 
operacji, a także hormonów. W następnych latach próbowano przeprowadzać 

rozmaite operacje przeszczepiania narządów czy podawania hormonów 
zwierzęcych, które miały „leczyć” homoseksualistów z ich skłonności. 

Pierwszą operację zmiany płci przeprowadził w latach 20. wspomniany 
już działacz gejowski i seksualog Hirschfeld na Rudolfie (funkcjonującym 
jako Dora) Richterze. Mężczyzna ten od szóstego roku życia uważał się za 
kobietę, ubierał się jak dziewczynka i odczuwał silny pociąg seksualny do 
mężczyzn. W 1922 roku został więc wykastrowany, a dziewięć lat później, 
także w instytucie Hirschfelda zrekonstruowano mu waginę. W 1931 roku 
opis tej operacji (a także drugiej podobnej) został opublikowany przez Felixa 
Abrahama w czasopiśmie naukowym, i od tego czasu, aż do 1933 roku, kiedy 
instytut Hirschfelda został zlikwidowany przez nazistów, przeprowadzono 
jeszcze kilkanaście podobnych operacji (krótko po jednej z nich pacjent 
duński malarz Einar Wegener zmarł12). Nie wszystkie z nich można uznać 
za udane. Florence Winter (pseudonim), która była kobietą pragnącą 
zostać mężczyzną, choć poddana została operacji w instytucie Hirschfelda, 
narzekała, że operacja się nie udała, bowiem nie udało się stworzyć normalnie 

12  Kłopot z Einarem Wegenerem (określającym się po operacji jako Lilli Elbe) był tylko taki, że w istocie nie 
był on transseksualistą, a hermafrodytą. Większość współczesnych badaczy uznaje, że od urodzenia był on ko-
bietą dotkniętą Zespołem Klinefeltera lub inną nieprawidłowością genetyczną. Artysta malarz przyszedł na świat 
w Danii, jego płeć została zidentyfikowana jako męska. Jako Einar Wegener przeżył wiele lat, także w małżeń-
stwie z kobietą – znaną artystką tamtych czasów – Gerdą Gottlieb. Einar również był artystą malarzem. 

Jako pierwszy badania w tej kwestii 
prowadził Richard von Krafft-Ebing, który 
badając homoseksualistów, odkrył, że część 
z nich uważa się za osoby odmiennej płci niż 
biologiczna.



funkcjonującego penisa. Dlatego, choć przez pewien czas funkcjonowała jako 
mężczyzna, to jednak po wybuchu II wojny światowej powróciła do Chicago 
i zaczęła ponownie funkcjonować jako kobieta lesbijka. Większym sukcesem 
zakończyła się operacja Carli van Christ (to również pseudonim), czyli 
mężczyzny, który uważał, że jest kobietą. Po serii chirurgicznych zabiegów 
przeprowadzonych w Berlinie „kobieta” powróciła do Stanów Zjednoczonych 
i tam wystąpił(a) w kilku produkcjach na Broadwayu13.

Operacje te błyskawicznie zostały opisane przez media, po obu stronach 
Atlantyku, a ich wyniki komentowali najbardziej znani seksuolodzy. Już 
w 1933 roku na angielski zostały przetłumaczone wspomnienia Lilli Elbe, a jej 
historią zaczęły zajmować się medyczne i popularne czasopisma. W latach 
następnych pojawiały się w nich również historie innych transseksualistów, 
którzy w różnych ośrodkach i z różnych powodów decydowali się na „zmianę 
płci”. Medialne zainteresowanie zwiększyły jeszcze doniesienia z Europy, 
gdzie w II połowie lat 30. XX wieku kilka sportsmenek zdecydowało się na 
operacje, które miały z nich uczynić mężczyzn (chodzi o czeską biegaczkę 
Zdenkę Koubkovą, która została Zdenkiem, o brytyjską lekkoatletkę, która 
pchała kulę, Mary Edith Louis Weston, która po dwóch operacjach przyjęła 
imię Mark, czy wreszcie belgijską kolarkę Elvirę de Bruijn, która po operacji 
w Paryżu zaczęła życie jako Willy). Wiele wskazuje na to, że wymienionych 
wyżej osób nie należy traktować jako transseksualnych w sensie ścisłym, 
że były to raczej osoby interseksualne czy hermafrodytyczne, to znaczy 
posiadające narządy obu płci, choć część z nich była lekko ukryta. Nie ulega 
wątpliwości, że te historie (zwykle opisywane w dość krytycznym tonie) 
wywoływały rosnące zainteresowanie i przyczyniały się do popularyzacji 
przekonania o możliwości operacyjnej zmiany płci. Amerykańscy naukowcy, 
także ci zajmujący się seksuologią, przekonywali jednak, że operacje takie 
nie są dobrym rozwiązaniem. „Nie istnieją obecnie operacje, które mogłyby 
przekształcić normalnego mężczyznę w normalną kobietę lub normalną 
kobietę w normalnego mężczyznę” – ostrzegał wydawca magazynu 
„Sexology”, i podobną linię zachowywał ten magazyn jeszcze w latach 40., 
gdzie zastrzegał, że operacja taka może być dopuszczalna tylko w przypadku 
osób interseksualnych14. 

Podobne stanowisko zajmował też jeden z pierwszych amerykańskich 
badaczy transseksualizmu – David Olivier Cauldwell. Choć jasno opisał 
on schorzenie, w którym osoba odczuwa własną płeć jako inną, niż ta, 

13  J. Meyerovitz,  J. Meyerovitz, How Sex Changed. A History of Transsexuality in the United States, Cambridge Massachussets, 
London  2004, s. 30.

14  Tamże, s. 38. 
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którą dostrzec można biologicznie, to uważał, że w przypadku takich osób 
najlepszą metodą terapii jest terapia psychologiczna czy psychiatryczna. 
Zabiegi operacyjne – jego zdaniem – powinny być ograniczone jedynie do 
hermafrodytów. Inne stanowisko zajmował natomiast Harry Benjamin, który 
w latach 50. zaczął zastanawiać się nad możliwością operacji zmiany płci 
na głęboko nieszczęśliwych pacjentach, nie będących w stanie pogodzić 
własnego odczuwania płci z jej biologicznym wymiarem. Istotną przeszkodą 
były jednak względy prawne. Amerykańskie prawo stanowiło, że kastracja 
(a tak trzeba określić jeden z pierwszych zabiegów przeprowadzanych na 
mężczyźnie, który chce zostać kobietą) jest nielegalna. Sam Benjamin uznawał 
zresztą początkowo, wraz ze swoimi współpracownikami, że ostatecznie 
operacja taka nie uczyni z mężczyzny kobiety, a jedynie eunucha15. Można 
powiedzieć, że jeszcze w latach 50. takie stanowisko przyjmowała większość 
amerykańskich lekarzy i większość amerykańskiej opinii publicznej.

Punktem przełomowym stała się historia Christine Jorgensen, czyli 
mężczyzny, który stał się za pomocą zabiegów operacyjnych „kobietą” 
(przeprowadzonych jednak nie w USA, a na początku lat 50. w Danii). Ze 
swoją historią trafił on na czołówki amerykańskich mediów. Dziennikarze 
przez całe lata 50. bombardowali transseksualistę setkami pytań: czy zamierza 
wyjść za mąż? Czy ma chłopaka? Co zakłada na noc do spania? Ostatecznie 
sama Jorgensen opisała swoją historię na łamach „American Weekly”, gdzie 
uznała się za osobę „zagubioną między płciami” (charakterystyczne jest to, 
że nigdy nie zaakceptowała ona sformułowania „kobieta uwięziona w ciele 
mężczyzny”)16. Pooperacyjna „kobieta” nie stroniła także od opowieści o swoim 
życiu seksualnym. Jej znajomi podkreślali wprawdzie, że jej zrekonstruowana 
wagina nie była „najlepiej przystosowana do stosunków”, jednak ona sama 
zapewniała, że prowadzi aktywne życie seksualne z mężczyznami. Takie 
opowieści nie mogły nie wywoływać kpin. Komicy opowiadali skecze o kobiecie 
(choćby stwierdzając, że jest ona „pięknie wyglądającą parą”). Mimo to jej 
historia, opowiadana wciąż na nowo przez kolejne media, a także powracająca 
przy próbach zawarcia przez nią małżeństwa, uczyniła z niej pierwszą ikonę 
transseksualizmu. Jej historia wymusiła także na lekarzach zmianę definicji 
medycznych, a także skłoniła wielu transseksualistów do rozpoczęcia 
operacyjnego „leczenia”, czy „zmiany płci”17.

15  Tamże, s. 47-48. 
16  Tamże, s. 66. 
17  Tamże, s. 97.



W tym czasie nie było to jednak w Stanach Zjednoczonych łatwe. Wciąż 
obowiązywały tam bowiem zapisy prawne zakazujące kastracji, a proces 
o okaleczenie i niedoprowadzenie do bycia kobietą – wytoczony na początku 
lat 60. przez Davida Lee Camerona czterem lekarzom i Buffalo General 
Hospital – także ograniczył chęci amerykańskich lekarzy do przeprowadzania 
tego typu operacji. Jeszcze w połowie lat 60. zdecydowana większość 
urologów i ginekologów pytanych o dopuszczalność operacji zmiany płci 
jasno deklarowała swój sprzeciw wobec niej18. Mimo to znaleźli się jednak 
lekarze, którzy kontynuowali badania nad „zmianą płci”, przeprowadzali 
kolejne operacje, eksperymentowali z hormonami i wreszcie zajęli się na 
poważnie „rekonstrukcją penisów”, która konieczna była, gdy zmieniano płeć 
kobiety na płeć mężczyzny. W przypadku wielu kobiet wystarczało wówczas (i 
wystarcza także obecnie) obcięcie piersi i podanie męskich hormonów, jednak 
część oczekiwała rekonstrukcji męskich narządów płciowych, sugerując, że 
bez tego nie będą czuły się jak prawdziwi mężczyźni. 

TRANSSEKSUALNA STRATEGIA SALAMI
Wieloletnie badania doprowadziły stopniowo do wydzielenia osobnej 
jednostki chorobowej, jaką były zaburzenia tożsamości płciowej. 
Transseksualiści, mniej więcej w latach 60., przestali być leczeni z powodu 
tendencji homoseksualnych, a zaczęli być diagnozowani jako osoby 
z zaburzoną tożsamością własnej płci. Dla leczących ich lekarzy stało się 
jasne, że większości z owych zaburzeń nie można postrzegać w kategoriach 
grzechu czy osobistej odpowiedzialności cierpiących na nią osób. Nadal jednak 
nie do końca oczywiste były rozróżnienia między rozmaitymi zaburzeniami. 
Transseksualizm (czyli zaburzone postrzeganie własnej płciowości) mieszano 
z transwestycyzmem (osiąganie zadowolenia seksualnego dzięki przebieraniu 
się w ubrania drugiej płci), albo wręcz uważano ten pierwszy za skrajny 
przejaw tego drugiego, czy homoseksualizmem (za który uważano, wbrew 
opiniom samych zainteresowanych, upodobanie do osób tej samej płci 
u transseksualistów). Ostro i jednoznacznie przeprowadził rozróżnienia 
między tymi zaburzeniami seksualnymi dopiero Benjamin w opublikowanej 
w 1965 roku pracy Transsexual Phenomenon19. 

Jednak najważniejsza „rewolucja transseksualna” rozgrywała się 
na ulicach, w domach publicznych i pismach pornograficznych. Osoby 
transseksualne, podobnie jak homoseksualiści i inni zaburzeni w kwestiach 

18  Tamże, s. 123. 
19  Tamże, s. 176. Tamże, s. 176.
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Operacje 
zmiany płci 
stopniowo 
stają się 
potężnym 
biznesem, 
w którym 
zarabia się 
ogromne 
pieniądze na 
stworzeniu 
wrażenia, że czyjaś płeć jest zgodna 
z jego psychiką. W większości przypadków 
chirurdzy plastyczni konsultują się wciąż 
z psychologami i psychiatrami przed 
rozpoczęciem „leczenia”, jednak głównym 
ich celem jest nie tyle wyleczenie, ile 
poprawienie samopoczucia pacjenta.



seksualnych, zaczęli eksponować swoją seksualność w pismach 
pornograficznych, w kabaretach i barach zaczęły występować drag queen, 
a na ulice wyszły transseksualne prostytutki. W 1968 roku także pojawiły się 
pierwsze decyzje sądowe, które pozwoliły na zmianę imion transseksualistów. 
Sędzia Franic N. Pecora z Nowego Jorku zdecydował się nie tylko na zmianę 
imienia Robert na imię Risa u transseksualisty, który występował jako 
egzotyczna tancerka, ale także opublikował swój wyrok, by wywołać szeroką 
dyskusję. W uzasadnieniu takiej decyzji Pecora przekonywał, że po usunięciu 
męskich narządów i kuracji mężczyzna jest już całkowicie kobietą, i powinien 
być tak traktowany. Tekst ten rozpoczął ogromną debatę prawną nad płcią 
i jej rozumieniem, która ostatecznie wiele lat później umożliwiła prawną 
rejestrację zmiany płci. Proces ten przyspieszali także lekarze, którzy coraz 
częściej przeprowadzali operacje zmiany płci i domagali się sądowego 
stwierdzania ich „skuteczności”. 

Lata 70. to czas kształtowania się ruchu transseksualnego, który 
przybierał – od samego początku – często formy podobne do ruchów 
gejowskich. Tak jak ten ostatni był on bowiem często agresywny, skupiony 
na walce o akceptację zaburzeń i skrajnie lewicowy. Nie oznaczało to 
jednak wcale, że oba te ruchy (czy bliski im wszystkim ruch feministyczny) 
współpracowały ze sobą. Przeciwnie, był to czas ostrych sporów między 
nimi. Feministki nie widziały w „nowych” siostrach (czyli transseksualnych 
mężczyznach, którzy stali się kobietami) prawdziwych kobiet. Dla lesbijek 
były transseksualistki uciekinierkami ze świata kobiet. Walki te, ostre choć 
toczące się w zamkniętych gronach radykalnych aktywistek i aktywistów, 
trwały aż do lat 90., kiedy stopniowo, szczególnie na zewnątrz, zaczęto je 
wygaszać, by nie rzutowały one na opinię o „mniejszościach seksualnych” 
w świecie zewnętrznym20. Nadal jednak część feministek nie jest w stanie 
pogodzić się z genderowo-psychologiczną definicją kobiecości, która sprawia, 
że „wykastrowani mężczyźni” są już kobietami. 

Operacje zmiany płci stopniowo stają się potężnym biznesem, w którym 
zarabia się ogromne pieniądze na stworzeniu wrażenia, że czyjaś płeć jest 
zgodna z jego psychiką. W większości przypadków chirurdzy plastyczni 
(bo to oni najczęściej zajmują się tego rodzaju zabiegami) konsultują się 
wciąż z psychologami i psychiatrami przed rozpoczęciem „leczenia”, jednak 
głównym ich celem jest nie tyle wyleczenie, ile poprawienie samopoczucia 
pacjenta. Wbrew powszechnej opinii niemała część z takich operacji wcale 
nie odbywa się na narządach, bowiem liczni transseksualiści wcale nie chcą 

20  Tamże, s. 261.  Tamże, s. 261. 
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mieć zmienionych wszystkich narządów, a zadowala ich jedynie nieznaczne 
upodobnienie do płci przeciwnej. Od połowy lat 90. jednym z postulatów 
środowisk trans jest zresztą właśnie odstąpienie od obowiązku – w przypadku 
prawnej zmiany płci – przeprowadzania operacji na narządach. Ich zdaniem 
wymóg ten wynika wyłącznie z dualistycznego postrzegania rzeczywistości 
i anachronicznego, bo biologicznego, rozumienia ludzkiej płciowości 
i seksualności. 

Koniec XX i początek XXI wieku przyniósł także dynamiczny rozwój 
koncepcji transseksualizmu czy teorii trans budujących narracje, w których 
płeć nie jest zdeterminowana ani biologią, ani psychiką, ani tym bardziej 

kulturą, ale jest czystym wyborem, którego każdy może i powinien 
dokonywać niezależnie od nacisków społecznych. Płeć – wbrew temu, co 
widzimy – zdaniem teoretyków teorii trans – nie może być sprowadzona 
także do dwóch zasadniczych rodzajów, ale obejmuje całe różnorodne 
tożsamości „od bardzo męskiej do bardzo kobiecej, ale z całym spektrum 
postaw między nimi”. Nie brak także badaczy, którzy przekonują, iż 
w ogóle nie można mówić o własnej tożsamości płciowej, a jedynie 
o tożsamości w procesie, która może się zmieniać21. Cielesność, biologiczność, 
materialność stają się w takim myśleniu tylko nieistotnym elementem, 
który można dowolnie kształtować za pomocą własnej woli i/lub operacji 

21  Tamże, s. 284. Tamże, s. 284.

Władze oświatowe przygotowały dla 
Zachary’ego (lat 6) specjalną toaletę, 
by – jak to zostało określone – nie był 
zmieszany koniecznością wyboru między 
toaletą damską a męską.



plastycznych. Obecnie ruch ten nie walczy już o uznanie prawa do operacji 
płci, o przyznanie ludziom prawa do leczenia niewątpliwie dramatycznego 
zaburzenia, jakim jest brak akceptacji własnej seksualności i płciowości, 
ale o to, by uznać prawo każdego do określenia – niezależnie od genów 
czy biologii – kim chce być. Kolejnym krokiem na tej drodze jest zakazanie 
kwestionowania owej wybranej tożsamości pod groźbą karną (przestępstwo 
owo określa się transfobią). Obowiązek akceptacji inności, która stała się 
normą, zakłada także uznanie prawa do małżeństwa osób transseksualnych 
czy możliwości adopcji przez takie osoby dzieci22. 

TRANSGENDEROWE DZIECI 
Nic nie wskazuje na to, by na tym miało się skończyć. Ideologia 
transgenderyzmu już doprowadziła do tego, że w Kanadzie są rodzice, którzy 
wychowują dziecko (nikt, poza nimi nie wie, jakiej jest ono płci), tak by 
„mogło ono w wieku dorosłym samo zdecydować, kim chce być – mężczyzną 
czy kobietą”. Zmasowana propaganda transów doprowadziła już także 
do tego, że psychologowie zaczynają mówić o konieczności leczenia czy 
pomagania transgenderowym dzieciom. A media, także polskie, popularyzują 
takie opinie. Przykładem może być pochodzący z początku tego roku 
artykuł zamieszczony w „Gazecie Wyborczej” o cierpieniach, jakie spotkały 
Zachary’ego Jacka Avery’ego z Purfleet w hrabstwie Essex. Ten sześciolatek 
w wieku trzech lat miał oznajmić swojej mamie, że nie jest chłopcem, 
a dziewczynką. Ta jednak, zamiast jak większość normalnych rodziców, 
przejść nad tym do porządku dziennego (każdy, kto ma dzieci, wie, że w tym 
okresie nie są one jeszcze w pełni świadome własnej płci czy seksualności) 
i spokojnie wyjaśnić dziecku, kim jest naprawdę, zabrała się do badania jego 
problemów psychicznych. Zaczęło się od poszukiwania autyzmu, ale później 
– dzięki „pomocy” specjalistów z Narodowej Służby Zdrowia – odkryła, że 
chłopiec cierpi na zaburzenia identyfikacji płciowej. Pięcioletni chłopiec trafił 
do szkoły, w której ubiera się go i traktuje jak dziewczynkę, władze oświatowe 
przygotowały jednak, specjalnie dla niego, toaletę, by – jak to zostało 
określone – nie był zmieszany koniecznością wyboru między toaletą damską 
a męską.

Niestety nie jest to odosobniona sytuacja. W Stanach Zjednoczonych, 
według raportu przygotowanego na zlecenie magazynu „Pediatrics”, 
podobnie „leczonych” jest 97 dzieci23. Ich rodzice skierowali je do klinik 

22  S. Whittle,  S. Whittle, Respect and Equality. Transsexual and transgender rights, London, Sydney, Portland, Oregon 2002, 
s. 131-161.

23   N.P. Spack, L. Edwards-Leeper, H.A. Feldman, S. Leibowitz, F. Mandel, D.A. Diamond, S.R. Vance,   N.P. Spack, L. Edwards-Leeper, H.A. Feldman, S. Leibowitz, F. Mandel, D.A. Diamond, S.R. Vance, Children 
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leczenia transseksualizmu przy szpitalach dziecięcych (bo są już nawet 
takie) w wieku czterech, pięciu, czasem sześciu lat. Taką drogę przebyła 
pacjentka kliniki zmiany płci przy szpitalu dziecięcym w Los Angeles. Jej 
matka (ukrywająca swoje prawdziwe dane przed amerykańskimi mediami) 
opowiada, że jej córka jeszcze w przedszkolu (teraz ma osiem lat) oznajmiła, 
że nie chce być dziewczynką, a chłopcem. – Początkowo myślałam, że może 
ona jest lesbijką, ale dzięki szczegółowym badaniom zrozumieliśmy, że jest 
osobą transseksualną, uwięzioną w niewłaściwym ciele – opowiada kobieta, 
której dziecko jest obecnie leczone przez dr. Jo Olsona. 

Leczenie to wcale nie polega na próbie spokojnego, psychologicznego 
przekonywania dziewczynki, że jest dziewczynką, a na przygotowywaniu 
jej do operacji, które pozbawią ją w przyszłości cech kobiecych, i nieco 
upodobnią jej cielesność do ciała mężczyzny. Początkowo oczywiście 
nie ma mowy o operacji. Dziewięcio-, dziesięciolatkom podaje się tylko 
hormony, które mają zatrzymać ich dojrzewanie płciowe. – Dzięki tym 
lekom wydłużamy czas konieczny do podjęcia decyzji o własnej płci, 
a także upraszczamy ewentualną późniejszą operację – wyjaśnia autor 
wspomnianego raportu poświęconego zmianie płci u dzieci dr Norman 
Spack z kliniki zmiany płci przy szpitalu dziecięcym w Bostonie. Prostsza 
operacja, przepraszam za dosłowność, oznacza tyle, że nie trzeba obcinać 
dziewczynkom, które twierdzą, że są chłopcami, piersi, bowiem one – 
pod wpływem leków – nie wyrastają. Kolejnym etapem „leczenia” jest 
podawaniem dojrzewającym już pacjentom żeńskich lub męskich hormonów 
w dawkach szokowych, które mają hormonalnie zmienić ich płciową 
tożsamość. Ich podawanie nigdy nie jest zdrowe dla człowieka, jednak 
w wieku dojrzewania może mieć ono katastrofalne skutki. I przyznają to 
nawet zwolennicy operacji zmiany płci. – Rozpoczęcie leczenia za wcześnie 
może być szkodliwe – przekonuje dr Margaret Moon z komitetu etycznego 
American Academy of Pediatrics. Podobną opinię prezentuje Stowarzyszenie 
Endokrynologiczne, które pozwala na podawanie hormonów przeciwnej płci 
dopiero od 16. roku życia. 

Szkody, o jakich mowa, mogą być nie tylko hormonalne, ale również 
psychiczne. Część z dzieci, o których mowa – wskazuje dr Monn – może 
rzeczywiście cierpieć na jakieś schorzenia psychiczne, inne mogą nie radzić 
sobie z wymaganiami, jakie stawiają przed nimi ich rodzice, a jeszcze 

and Adolescents With Gender Identity Disorder Referred to a Pediatric Medical Center, „Pediatrics”, 2012; 129:3, s. 418.



inne mogą odkrywać – w tak zaskakujący sposób – swoją homoseksualną 
skłonność. Pomysł, by zamiast szczegółowo przebadać relacje rodzinne, 
psychologiczne problemy dzieci, czy by cierpliwie poczekać na naturalnie 
możliwą zmianę, od razu diagnozować u nich transseksualizm, jest zwyczajną 
nieodpowiedzialnością. A z leczeniem (osobnym pytaniem jest czy leczeniem 
jest operacyjne pozbawianie pacjentów ich narządów i zastępowanie ich 
czymś przypominającym narządy innej płci) można spokojnie poczekać do 
pełnoletności.

Tak umiarkowana argumentacja dr Moon nie przekonuje jednak lekarzy, 
którzy na zmienianiu płci dzieciom zarabiają. Według dr. Spacka oczekiwanie 
zbyt długo z rozpoczęciem leczenia może być szkodliwe, bowiem dzieci 
z takimi zaburzeniami często uciekają się do samookaleczeń, cierpią na 
depresję, a nawet podejmują próby samobójcze. Problemy te mają jednak 
ustępować, gdy pozwoli się dzieciom żyć, tak jakby były przeciwnej płci. 
– Zasady endokrynologów sprawiają, że coraz więcej nastolatków i dzieci 
młodszych szuka pomocy u lekarzy – podkreśla. Pomoc ta zaś polega właśnie 
na utwierdzaniu dzieci w przekonaniu, że są w obcym ciele, faszerowaniu ich 
hormonami, a później kierowaniu na operację (dr Spack szczyci się tym, że 
znalazł chirurgów, którzy obcinają dziewczętom piersi już w wieku 16 lat). 
Taka decyzja oznacza zaś, że lekarz ten dokonuje niezwykle istotnych dla 
tożsamości biologicznej decyzji u osób, które nie tylko nie są w pełni dojrzałe, 
ale też znajdują się w najbardziej labilnym psychoemocjonalnym okresie 
swojego życia. Trudno zatem nie uznać, że są to działania na szkodę pacjenta. 
Nie zmieniają tego wypowiedzi rodziców, którzy zapewniają, że całym sercem 
popierają lekarzy, i że z ogromnym zadowoleniem przyjmą każdą decyzję co 
do płci swoich nieletnich dzieci. 

Poglądy o konieczności terapii trans także w przypadku dzieci głoszone są 
nie tylko przez dziennikarzy czy lekarzy, którzy robią na tym biznes, ale także 
przez środowiska naukowe. Autorzy cytowanego już tekstu z naukowego 
magazynu „Pediatrics” wręcz sugerują, że pediatrzy powinni być edukowani 
w sprawie nieletnich i dorastających osób z zaburzeniami tożsamości płci, 
tak by – nawet jeśli na leczenie było jeszcze za wcześniej, to by właśnie oni 
informowali rodziców i dzieci o możliwościach przyszłych terapii24. Nie brak 
już także organizacji, które mają walczyć o prawa „trans-kids”. 

Zasada „primum non nocere” niestety ustępuje w tym przypadku, u części 
przedstawicieli środowiska medycznego, a także u dziennikarzy, ideologii 
genderyzmu. Dzieci, o których mowa, są poddawane rozmaitym zabiegom, 

24  Tamże, s. 424. 
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przebierane w nie swoje ubrania, a nawet faszerowane hormonami, nie tyle 
po to, by im pomóc, ale by uzasadnić ideologiczne przekonania środowisk 
LGBT. To one od dawna głoszą, że tożsamość płciowa nie ma najmniejszego 
znaczenia, że każdy powinien sam zdecydować, czy jest mężczyzną czy 
kobietą, że geny, narządy płciowe, biologia nie powinny go w tym ograniczać. 
Ideologia ta zaczyna zresztą już wkraczać także w świat religii. Kolejne 
wyznania akceptują bowiem nie tylko operacje zmiany płci, ale także stojące 
za nimi założenia. 

TEOLOGIA TRANS I BIBLIJNA ANTROPOLOGIA
W czołówce przemian teologicznych są, jak to zwykle bywa, liberalne 
wyznania chrześcijańskie (a niekiedy już tylko postchrześcijańskie, jak 
unitarianie) i judaistyczne. Jako pierwsze zdecydowało się popierać operacje 
zmiany płci amerykańskie Stowarzyszenie Unitarian Uniwersalistów, które już 
w 1973 roku powołało odpowiednie biura do zajmowania się „mniejszościami 
seksualnymi”, w roku 2010 zmieniło ono swoją nazwę na Lesbian, Gay, 
Bisexual, and Transgender Ministries25. Podobną drogę odbył także United 
Church of Christ (jedno z najstarszych, kongregacjonalistycznych wyznań 
w Stanach Zjednoczonych, którego wiernym był do niedawna prezydent 
Barack Obama). W roku 2003 Kościół ten wydał specjalne oświadczenie, 
w którym zadeklarował politykę otwartości wobec wszystkich osób 
transseksualnych, ale także zgodził się na ich ordynowanie na duchownych 
i pracę w instytucjach kościelnych26. Podobne stanowiska przyjęła także (by 

25  Więcej na ten temat na stronie internetowej wyznania uu.org. 
26  Affi rming the Participation and Ministry of Transgender People within the United Church of Christ and  Affirming the Participation and Ministry of Transgender People within the United Church of Christ and 

Supporting Their Civil Rights, http://www.ucc.org/assets/pdfs/2003-AFFIRMING-THE-PARTICIPATION-AND-MINIS-
TRY-OF-TRANSGENDER-PEOPLE-WITHIN-THE-UNITED-CHURCH-OF-CHRIST-AND-SUPPORTING-THEIR-CIVIL-AND-
HUMAN-RIGHTS.pdf. 

W Kościele episkopalnym funkcjonują specjalne 
wspólnoty dla osób transgenderowych, 
a transseksualiści są wyświęcani na 
duchownych.



odejść na chwilę od tradycji chrześcijańskiej) Unia Judaizmu Reformowanego, 
która jasno i zdecydowanie wspiera wszystkie postulaty LGBT. Okrakiem 
na barykadzie siedzą metodyści z United Methodists Church, którzy 
wprawdzie zgodzili się, by pastor, który zmienił płeć, zachował swój urząd, 
ale jednocześnie podczas debaty nad transseksualizmem na Konferencji 
Generalnej uznał ją za nie do pogodzenia z nauczaniem metodystów.

Środowiska trans domagają się jednak więcej. Ich zdaniem parafie, 
zbory czy gminy żydowskie powinny się stać inkluzywne. Co to oznacza, 
najlepiej pokazuje Justin Tanis, który postuluje, by prawdziwie otwarte 
wyznania nie tylko świętowały „Transseksualny Dzień Pamięci”, włączały 
do kazań opowieści o transseksualistach, zapraszały osoby trans do 
głoszenia kazań w świątyniach, poruszały problem transseksualizmu 
na katechezie i w szkołach niedzielnych, a także stworzyły właściwą dla 
każdej tradycji teologię trans, która byłaby w stanie wprowadzać wątki 
ideologii transgenderowej do refleksji religijnej27. Ten ostatni postulat jest 
na razie realizowany dość słabo, ale wynika to raczej z tego, że ideolodzy 
transgenderyzmu dopiero zaczynają swoją infiltrację wyznań religijnych, 
i nie zdążyli jeszcze tak radykalnie zdekonstruować teologii, jak udało 
się to ideologom gejowskim, którzy stworzyli całą gałąź teologii queer, 
organizują własne kongresy i wydają gejowskie czasopisma. Wiele wskazuje 
na to, że z teologią transgenderową może być podobnie, i że pojawienie się 
ekspertów w tej „dziedzinie” jest tylko kwestią czasu. Już teraz funkcjonują 
bowiem specjalne wspólnoty dla osób transgenderowych, a transseksualiści 
są wyświęcani na duchownych w Kościele episkopalnym. Jest zatem tylko 
kwestią czasu, gdy pojawią się teologiczne uzasadnienia dla ich stylu życia.

Na razie jednak większość wyznań chrześcijańskich pozostaje wierna 
biblijnej antropologii i niezwykle mocno broni – jak by to ujęli ideolodzy 
transgenderyzmu – dualistycznej struktury ludzkiej płciowości. „Stworzył 
więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył 
mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1,27) – wskazuje Księga Rodzaju. Obie płcie mają 
taką samą godność, ale także realnie się różnią, stanowiąc w zjednoczeniu 
pełnię człowieczeństwa. Męskość i kobiecość są jednak, o czym warto 
pamiętać, nie tylko rzeczywistością duchową czy psychologiczną (jak 
niekiedy sugerują zwolennicy ideologii gender), ale przede wszystkim 
biologiczną. Człowieczeństwo, co jest jedną z jego cech rozpoznawczych, jest 
zjawiskiem nie tylko duchowym (choć także), czy tym bardziej intelektualnym 
i psychologicznym, ale także materialnym. Ciało jest w nim równie istotne 

27  L. Mottet, J. Tanis,  L. Mottet, J. Tanis, Opening the Door to the Inclusion of Transgender People, Washington, New York 2008, s. 62.





jak dusza. Jedno bez drugiego nie istnieje. „Człowiek jest podmiotem nie 
tylko przez samoświadomość i samostanowienie, ale równocześnie przez 
swoje ciało. Konstytucja tego ciała jest taka, że pozwala mu być sprawcą 
specyficznie ludzkiego działania. W działaniu tym ciało wyraża osobę. Jest 
przeto przy całej swojej cielesności, materialności (...) jak gdyby przenikliwe 
czy przeźroczyste dla tego, kim człowiek jest (i kim ma być) dzięki strukturze 
świadomości i samostanowienia”28 – wskazuje Jan Paweł II. Te proste słowa 
jasno pokazują, że cielesność, choć pozostaje przezroczysta, ma istotne 
znaczenie w określeniu ludzkiej godności i tożsamości, a płeć jest jednym 
z jej najistotniejszych komponentów. Nie da się takiego myślenia pogodzić 
z przekonaniem, że płeć jest funkcją woli, że jesteśmy tym, kim chcemy być, 
które jest prostą konsekwencją myślenia transgenderowego.

Płeć, płciowość jest istotnym elementem określającym naszą cielesność, ta 
zaś z kolei jest istotnym elementem naszego człowieczeństwa, bez którego 
trudno w ogóle o nim mówić29. Człowiek jest mężczyzną lub kobietą (i 
jest to twarde i jednoznaczne stwierdzenie, bez jakichkolwiek odstępstw) 
od momentu swojego poczęcia. Płeć określona genetycznie jest istotnym 
elementem rozwoju cielesności. „Cała struktura organizmu ludzkiego jest 
koniecznościowo związana z faktem płciowości do tego stopnia, że nie ma 
w ogóle osobników apłciowych, a zjawisko hermafrodytyzmu jest uznane za 
patologiczne (...) Fakt płciowości każdej ludzkiej jednostki przenika cały jej 
organizm i nie może być traktowany w kategoriach tylko przypadłościowych. 
Zresztą w historii filozofii był uznawany jako tzw. Prioprium, czyli istotna 
właściwość bycia człowiekiem – quod convenit omni, soli, semper – a więc 
właściwość nieoddzielalną od człowieka”30 – wskazuje Mieczysław Albert 
Krąpiec OP. Nie ma zatem nic takiego jak człowiek pozbawiony płci czy 
człowiek z płcią nieokreśloną. A tym, co ową płciowość określa, jest genom 
ludzki, który określa materialną, cielesną tożsamość danego bytu ludzkiego. 
To na tym poziomie, a nie w psychice (która może być spaczona) czy nawet 
w biologiczności (istnieje przecież zjawisko hermafrodytyzmu, które jednak 
może być leczone) zakorzeniona zostaje płciowa tożsamość jednostki. 

 Transseksualizm nie jest, z takiej perspektywy, jakimś odmiennym 
sposobem życia człowieka, czymś pomiędzy męskością a kobiecością, nie jest 
„wyjściem poza dualistyczne postrzeganie ludzkiej natury”, ale jest poważną 

28  Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa, Watykan 
1986, s. 31. 

29  „Człowiek nie jest tylko samą duszą, lecz czymś złożonym z duszy i ciała” – wskazywał w Sumie Teologicz-
nej. Cyt. za: Św. Tomasz z Akwinu, Traktat o człowieku, tłum. S. Swieżawski, kwestia 76, artykuł 4, s. 39. 

30  M.A. Krąpiec, Ja-człowiek, Lublin 1991, s. 168. 
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dysfunkcją psychiczną (na marginesie pozostawiam tu pytanie o to, jakie są 
jej źródła, wciąż nie ma co do tego jasności), polegającą na zachwianiu relacji 
między genetyczną, biologiczną a psychologiczną tożsamością. Osobom 
dotkniętym takim schorzeniem – niewątpliwie dotykającym absolutnych 
fundamentów ich osobowości – należy się szacunek i troska, a także kuracja, 
która pomoże im odnaleźć równowagę psychiczną. Nie sposób jednak uznać 
za taką kurację operacji zmiany płci (niezależnie od tego, jak głęboko ona 
sięga), czy opierających się na tych operacjach prawnych zmian tożsamości 
osób transseksualnych. Chirurgiczna i prawna zmiana płci jest tylko 
utwierdzaniem osoby dotkniętej ciężkim zaburzeniem w błędzie i kłamstwie, 
a na to chrześcijanin czy choćby osoba wierna klasycznie rozumianej etyce 
zgodzić się nie może. 

SZTUCZNY PENIS NIE CZYNI MĘŻCZYZNY, A EUNUCH 
NIE JEST KOBIETĄ
Aby zrozumieć ten sprzeciw wobec operacji zmiany płci i opierającej się na 
nich prawnych zmianach tożsamości, trzeba najpierw zrozumieć, czym są 
owe zabiegi, na czym one polegają. Żeby nie być posądzonym o stronniczość, 
posłużę się w tym opisie danymi ze strony dla transseksualistów http://
www.crossdressing.pl „Pacjent otrzymuje hormony (k/m głównie testosteron, 
m/k głównie estrogeny i tzw. blokery hamujące wytwarzanie hormonów 
płciowych przez organizm). Niektórzy lekarze „ustawiają” hormony „na oko”, 
inni na podstawie szczegółowych badań, inni skierowują do specjalisty – 
endokrynologa. Okazuje się jednak, że ludzki organizm jest dość elastyczny 
i nie zawsze jest tu wymagana zegarmistrzowska precyzja w doborze 
poziomu leków. W tym okresie zaczynają się pojawiać pierwsze zmiany 
fizyczne. Zmieniają się rysy twarzy, dystrybucja tłuszczu w organizmie. U k/m 
pojawia się zarost i zmienia się wysokość głosu. U m/k zaczynają rosnąć 
piersi. Niestety u k/m nie znikają piersi, a u m/k nie zmienia się głos i nie 
znika zarost. Zazwyczaj w tym okresie osoby m/k poza terapią hormonalną 
wykonują więc pewne zabiegi kosmetyczne, takie jak chociażby epilacja 
zarostu. Hormony wpływają także na psychikę. Na pewno sam fakt ich 
zażywania i obserwowania ich wpływu na ciało budzi pozytywne emocje. 
Niestety hormony i blokery mogą także powodować depresję, stany lękowe. 
Jeśli chodzi o wpływ fizyczny – istnieje ryzyko schorzeń wątroby, a czasami 
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nawet zmian rakowych”31 – podkreślają autorzy strony. Już tylko ten opis 
pokazuje, że jest to siłowe skłanianie organizmu, by postępował wbrew temu, 
co jest w nim zakodowane genetycznie. 

Ale – choć w przypadku części osób transseksualnych jest to ostatni proces 
medyczny – inna część z nich decyduje się na operację. W przypadku kobiet 
stających się „mężczyznami” ta pierwsza operacja to pozbawienie się piersi. 
„Jeszcze przed oficjalną zmianą dokumentów możliwe (a niekiedy konieczne) 
jest wykonanie u osób k/m mastektomii. Mastektomia to operacyjne usunięcie 
piersi. Zabieg ten jest łatwo dostępny, bo wykonuje go wielu chirurgów 
w Polsce”32 – opisuje strona crossdressing.pl. Po tych „zabiegach” można 
już przejść (przynajmniej w Polsce, bo w innych krajach bywa inaczej) do 
prawnej zmiany płci (słowem „kobietą” staje się mężczyzna, który nadal 
ma jądra i prącie, a „mężczyzną” kobieta nadal posiadająca pochwę). 
Po niej możliwe, ale już niekonieczne, są dalsze operacje33. U mężczyzn 
stających się „kobietami” zazwyczaj polegają one na kastracji (obcięciu 
jąder, by przestały one produkować męskie hormony), a niekiedy także 
prącia i uformowaniu z obciętych narządów pochwy. „Istnieje kilka technik 
wykonania tej operacji, różnice zazwyczaj polegają na innym wykorzystaniu 
tkanki skórnej (z których części prącia i moszny wykonane zostaną pochwa 
i srom). W trakcie operacji usuwane są także jądra. Sam zabieg jest dość 
skomplikowany, a rekonwalescencja jest bolesna i długotrwała. (...) Co prawda 
chirurgicznie utworzone pochwy są zazwyczaj mniej elastyczne, płytsze 
i węższe, jednak istnieje możliwość współżycia i odczuwania przyjemności 
z seksu. W przypadku dobrze wykonanego zabiegu, partner nawet nie pozna, 
że pochwa została sztucznie utworzona” – opisują „sztuczne pochwy” 
propagatorzy transseksualizmu.

W przypadków kobiet stających się mężczyznami jest jeszcze trudniej. 
„Druga operacja (po pierwszej – mastektomii) to panhisterektomia, czyli 
usunięcie macicy. Usuwa się całą macicę, a więc trzon, szyjkę macicy oraz 
jajowody i jajniki. Operacja ta nie przynosi żadnych efektów wizualnych, 

31  Jak wygląda zmiana płci w  Polsce http://www.crossdressing.pl/main.php?lv3_id=820&lv1_id=9&lv2_
id=7&lang=pl 

32  Tamże. 
33  „… po zmianie dokumentów decyzja o wykonaniu bądź nie wykonaniu operacji jest pierwszą decyzją 

w całym procesie zmiany płci, którą podejmuje wyłącznie osoba zainteresowana. Do SRS nie może zmusić żaden 
lekarz, nikt nie może też odmówić społecznego funkcjonowania w wybranej płci bez wykonania operacji. Jedy-
nym ograniczeniami są pewne uwarunkowania fizjologiczne – ze względów zdrowotnych bardzo niewskazane 
jest posiadanie gonad (męskich bądź żeńskich) przez resztę życia” – podkreślają autorzy strony. Tamże.



ale ma istotne znaczenie zdrowotne – usuwa się źródło niepotrzebnych 
hormonów oraz eliminuje się ryzyko raka. Operacje takie wykonywane są 
w wielu ośrodkach w Polsce. Zabieg jest średnio bolesny, powrót do pełnej 
formy to kwestia dwóch-trzech tygodni. Trzecia operacja, jakiej poddają się 
k/m, to neophalloplastyka, czyli utworzenie moszny i prącia. Operacja ta 
jest najbardziej skomplikowana. Tu także znanych jest kilka różnych metod 
plastyki, niekiedy operacje podzielone są na kilka etapów. Najczęściej podczas 
operacji pobiera się płat skóry i tkanki podskórnej z pachwiny wraz z tętnicą 
z uda, z których to tworzy się prącie. Po wygojeniu, podczas kolejnej operacji 
do tak utworzonego prącia wkłada się protezę silikonową. Znane są także 
inne metody (np. pobieranie mięśnia z pleców). Wszystkie są skomplikowane 
i ryzykowne – pojawiają się problemy z utworzeniem cewki moczowej, 
ukrwieniem penisa, pobraniem tkanki, itd. Ze względu na nie do końca udane 
rezultaty, wiele osób k/m nie decyduje się na wykonanie tego zabiegu”34 – 
opisują zabieg zwolennicy operacji.

Już tylko ten bardzo pobieżny i pozbawiony szczegółów opis „operacji 
zmiany płci” nie pozostawia najmniejszych wątpliwości, że z realną 
zmianą płci ma to niewiele wspólnego. Kobiety i mężczyzn, w ramach 
leczenia, poważnie się okalecza (pozbawiając sprawnych i funkcjonujących 
narządów płciowych) i zastępuje biologicznie naturalne dla nich narządy czy 
hormony obcymi. Skonstruowane w ramach zabiegów „narządy” z wyglądu 
przypominają wprawdzie narządy drugiej płci, ale w rzeczywistości są tylko 
nędznymi ich atrapami, z których nie da się normalnie korzystać (żeby nie 
było wątpliwości mowa nie tylko seksie, ale nawet o zwykłym oddawaniu 
moczu). Operacja zmiany płci jest zatem, w istocie, poważnym okaleczeniem 
pacjenta, jego wykastrowaniem (w przypadku mężczyzny) i zastąpieniem 
zdrowych narządów czymś, co nie działa. I właśnie to jest podstawowy 
zarzut etyczny wobec całej procedury zmiany płci. Nie jest ona bowiem 
leczeniem, a okaleczaniem chorego, i oszukiwaniem go. „Transseksualne 
myśli, pragnienia, uczucia nie są niczym więcej niż tylko skomplikowanym 
i trudnym do zniesienia moralno-psychicznym złudzeniem. (...) Medycyna 
pozwala wznieść owo złudzenie na nowy poziom. Obecnie operacja 
chirurgiczna tworzy ciało bliższe owemu złudzeniu. Jednak genom pozostaje 
świadectwem prawdy”35 – zauważa protestancki teolog George C. Scipione.

34  Tamże. 
35  G.C. Scipione,  G.C. Scipione, The Biblical Ethics of Transsexual Operations, „Journal of Biblical Ethics in Medicine”, vol. 4, 

number 2, http://www.bmei.org/jbem/volume4/num2/scipione_the_biblical_ethics_of_transsexual_operations.
php. 
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Kłamstwo operacji zmiany płci

KŁAMSTWO NIE JEST TERAPIĄ

Identyczne zastrzeżenia wysuwają przeciwko „operacji zmiany płci”, a także 
prawnym manipulacjom przy rozumieniu płci również katoliccy bioetycy 
Richard P. Fitzgibbons, Philip M. Sutton i Dale O’Leary. „Jest fizjologicznie 
niemożliwym zmienić płeć osoby, bowiem płeć każdego jest indywidualnie 
zakodowana w genach, XX jeśli ktoś jest kobietą, XY jeśli jest mężczyzną. 
Chirurgia może stworzyć jedynie podobieństwo do drugiej płci” – podkreślają 
etycy i cytują na potwierdzenie swoich słów chirurga, który od lat zajmuje 
się przeprowadzaniem operacji zmiany płci. „Ja nie zmieniam mężczyzny 
w kobietę. Ja przetwarzam męskie narządy w narządy płciowe, które 
mają pewien kobiecy aspekt”36 – zapewnia George Burou. Co gorsza, taka 
oszukańcza terapia zazwyczaj niczego nie leczy. Istotą zaburzeń tożsamości 
płciowej są bowiem najgłębsze zranienia osobowościowe, do których 
dochodzi w dzieciństwie. Lekiem na nie jest głęboka psychoterapia, która 
umożliwia pogodzenie się z samym sobą, z własną tożsamością. Nie jest 
nią natomiast wielkie oszustwo przedstawiane jako lekarstwo na niezwykle 
skomplikowany zbiór zaburzeń emocjonalnych.

Mocnym, bo niezwykle osobistym dowodem na to jest świadectwo 
Walta Heyera, nawróconego transseksualisty, które jeszcze w 2011 roku 
opublikowaliśmy na portalu Fronda.pl. „... mężczyzna przeszedł operację 
plastyczną wszczepienia biustu. Następnie były procedury, których dziś 
żałuje najbardziej – transformacja męskich genitaliów na te, przypominające 
wyglądem żeńskie organy rozrodcze. Walt liczył, że po operacji ustąpią jego 
lęki, frustracje i niepokoje, że skończy się wyniszczający go od dziecka stres. 
Ale po operacji Walt stał się polem bitwy sprzecznych myśli i pragnień, 
które stały się przyczyną jeszcze większych frustracji i dysonansu. Z każdym 
dniem Heyer coraz bardziej utwierdzał się w przekonaniu, że operacja była 
wielkim błędem. Próbując jakoś pokonać swój egzystencjalny ból, Walt coraz 
bardziej uzależnił się od alkoholu i kokainy. Był przekonany, że nóż chirurga 
nie jest w stanie z mężczyzny zamienić go w kobietę, a operacja była po 
prostu oszustwem. Wprawdzie czuł, że nie miał innego wyboru, ale żyjąc 
jako kobieta, czuł się oszustem. Heyer sięgnął dna. Operacja zniszczyła jego 
tożsamość, rozbiła rodzinę, krąg przyjaciół, karierę. Czuł, że nie czeka go 

36  R.P. Fitzgibbons, Ph.M. Sutton, D. O’Leary,  R.P. Fitzgibbons, Ph.M. Sutton, D. O’Leary, The Psychopathology of „Sex Reassigment” Surgery, „The National 
Catholic Bioethics Quarterly”, Spring 2009, s. 118. 



nic, prócz śmierci. Próbował popełnić samobójstwo. (...) Walt coraz bardziej 
przekonywał się, że tak naprawdę zawsze był mężczyzną, a zmiana płci 
była po prostu maskaradą. – Byłem świadomy tego, że stałem się wrakiem 
człowieka, zniekształconym przez własne wybory. Alkohol, narkotyki, 
chirurgia uczyniły mnie niepotrzebnym nikomu – wspomina. Dzięki pomocy 
kilku przyjaciół, Heyer rozpoczął podróż w kierunku uzdrowienia i odkrycia 
swojej prawdziwej tożsamości. Zdawał sobie sprawę, że kluczem do wygrania 
bitwy jest całkowita trzeźwość. Wyrzucił butelki z alkoholem i zwrócił się 
do Jezusa – nowego źródła swojej siły. Podczas jednej z modlitw zobaczył 
Chrystusa, który obejmuje go i mówi: «Od teraz, razem ze Mną, jesteś zawsze 
bezpieczny». Walt był przekonany, że znalazł pokój i uzdrowienie, którego tak 
bardzo pragnął. Heyer (...) chce przekonać wszystkich, którzy zmagają się ze 
swoją tożsamością jako kobieta czy mężczyzna, że chirurgia nie jest żadnym 
rozwiązaniem. Radzi znaleźć dobrego psychologa czy psychoterapeutę, 
który pomoże odnaleźć przyczyny pojawiających się pragnień, które często 
mogą tkwić gdzieś głęboko, w dzieciństwie. Zapewnia, że gdyby tylko mógł 
cofnąć czas, zrobiłby wszystko, żeby uniknąć operacji”37 – opisywała historię 
mężczyzny Marta Brzezińska.

Osobiste dramaty transseksualistów to nie jedyny powód sprzeciwu 
przeciwko operacjom korygującym płeć. Równie istotny jest fakt, że w ten 
sposób sztucznie tworzymy swoistą trzecią płeć, możemy wprowadzać 
w błąd nieświadome osoby, które wchodząc w relacje z „przetworzonymi”, ale 
utajonymi transseksualistami, mogą nagle zrozumieć, w co się wpakowały. 
Ostatnim wreszcie społecznym powodem, dla którego manipulowanie 
przy biologicznym postrzeganiu płci jest niedopuszczalne, jest troska 
o życie społeczne, które opiera się na małżeństwie i rodzinie, które z kolei 
ufundowane jest na różnicy płci. Zgoda na zabawę tożsamościami płciowymi 
nie tylko niszczy konkretne osoby, ale także destruuje przestrzeń przyjazną 
rodzinie. Transgenderowym ideologom (a warto i trzeba ich odróżnić od 
cierpiących na poważne zaburzenia transseksualistów) o zniszczenie takiej 
przestrzeni chodzi. Męskość i kobiecość są wymiarami człowieczeństwa, 
których wciąż jeszcze nie udało się całkowicie zniszczyć propagatorom 
nowych ideologii. Wprowadzenie do naszego myślenia przekonania o tym, 
że istnieją jakieś płcie pomiędzy męską a żeńską, że męskość i kobiecość są 
tylko kwestią wyboru niezwykle przyspieszyłoby proces tworzenia nowego 
wspaniałego świata, w którym każdy byłby tym, kim chce. Niezależnie od 

37  Nóż chirurga niczego nie zmienia – świadectwo transseksualisty, http://www.fronda.pl/opinie/czytaj/nazwa
/%5C_quotnoz_chirurga_niczego_nie_zmienia%5C_quot_-_swiadectwo_transseksualisty/. 
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rzeczywistości. Taki świat już jednak istnieje: i jest to zakład psychiatryczny, 
w którym każdy może być Napoleonem. Z niewiadomych jednak przyczyn 
tamtejsi eksperci zamiast przeprowadzać „operacje tworzenia Napoleonów” 
(za pomocą upodobnienia delikwenta do obrazu) zajmują się bardziej 
skomplikowaną terapią, której celem nie jest utwierdzenie osoby chorej w jej 
zwidach, ale przywrócenie jej rzeczywistości, w której istnieją i działają 
zasada niesprzeczności, a biologia i historia nie są przestrzenią zniewolenia, 
ale prawdy. █



Być w prawdzie istnienia, czyli filozoficzna interpretacja Modlitwy Pańskiej
Autor Autorski

Chodzi o to, aby być „czystego serca”, czyli 
nieuprzedzonym i jasnym. Oddziel grzech od 
grzesznika – potęp grzech, ale okaż miłosierdzie 
grzesznikowi. On istnieje – i to nas chociażby łączy.

Bogusław Jasiński

Być w prawdzie istnienia, 
czyli filozoficzna interpretacja Modlitwy Pańskiej



Modlitwa ta jest „modlitwą modlitw”, podarowaną nam przez 
samego Jezusa Chrystusa. Dla chrześcijan jest wręcz archetypem samego 
modlenia się. Jezus w tej modlitwie modli się już nie tylko słowami, bo – jak 
gdzie indziej zaznacza – pozbawia je „pustki”, czy też „wielomówstwa”. Co 
to znaczy, że nie modli się tylko słowami? – To znaczy, że przekracza poziom 
języka i porusza wprost to, co słowa oznaczają. Więcej – słowo w takim 
ujęciu staje się li tylko wyrazem głębszej rzeczywistości i poprzez nie sama 
ta rzeczywistość się przejawia. Takie słowo nie zatrzymuje na sobie uwagi 
modlącego się, staje się przezroczyste na tajemnicę istnienia, której żadnym 
słowem oddać się nie da. 

Modlitwa ta pochodzi wprost od samego Jezusa. Potwierdza to zarówno 
wersja Łukasza, jak i Mateusza. Ponadto – na co zwraca uwagę wielu 
komentatorów – ma ona wyraźnie charakter i żydowski, i aramejski, co tylko 
uprawdopodabnia powyższe. Z jednej strony widać w niej wyraźnie elementy 
Kaddisz i tzw. Osiemnastu Błogosławieństw, izraelskich w swej istocie 
modlitw, które można było usłyszeć w synagogach, z drugiej zaś pojawia się 
owo aramejskie „abba”, czyli „Ojcze”, bo tak właśnie sam Jezus zwracał się do 
Boga. I tego też nauczył swoich uczniów.

Można w Modlitwie Pańskiej wyróżnić wyraźnie cztery podstawowe 
części: tzw. adres, czyli do kogo się zwracamy, prośby związane z Nim, 
prośby związane a nami oraz doksologię (pochwała Boga). Ta relacja 
„synowska” wyrażona poprzez zwrot „Ojcze” jest niewątpliwie czymś 
charakterystycznym, wskazuje bowiem na osobowy charakter więzi z Bogiem.

Chciałbym poniżej dokonać osobistej „interpretacji” tej modlitwy 
w perspektywie swoich książek, a zwłaszcza Tez o ethosofii, ponieważ 
uważam, że w najgłębszej istocie mówi się tu o tajemnicy samego istnienia. 



Kategoria ta była dla mnie w tych pracach czymś podstawowym, do czego 
chciałem sprowadzić inne zagadnienia stricte filozoficzne. To, czego nie 
udało mi się objąć analitycznym umysłem, czynię teraz w tekście zgoła już 
niefilozoficznym.

„OJCZE NASZ”
Sama tylko możliwość zwrócenia się do Boga Najwyższego, bytu 
najdoskonalszego przecież (Ens perfecttissimum), tym jednym słowem 
„Ojcze”, jest łaską, przez Boga samego nam daną. Oznacza to, że stajemy się 
poprzez to jedno słowo, przez to jedno zawołanie, dziećmi Boga. Jest to dar 
dany bez powodu i na wyrost, ale jednocześnie jest także zobowiązaniem – 
powiedziałbym „słodkim” zobowiązaniem, gdyż czuć się w pełni dzieckiem 
ojca, i to takiego Ojca, oznacza i bezpieczeństwo, i pewność, i stałość, i nawet 
czułość. Znaczy to także posiadanie swego „miejsca” – właśnie j a k o dziecka. 
Moje miejsce, które w ten sposób zajmuję w porządku bytu, nadaje zarazem 
sens mojemu istnieniu. Oto bowiem posiadam ten pierwotny odnośnik 
swego bytu – właśnie „wobec” Boga. To nie jest tak, że na samym wstępie 
niejako, jestem nikim, w żaden sposób nieokreślonym, rzuconym w ten byt. 
W tym jednym zwrocie, w tym jednym zawołaniu, otrzymuję fundamentalne 
ugruntowanie, zakorzenienie w bycie. Jest też ono od razu – proszę zauważyć 
– osobowe: jestem synem (córką). Mój byt, moje istnienie, od razu też 
wpisuje się w pewną hierarchizację, pewien porządek – Ojca się przecież nie 
obraża, nie czyni się nic przeciwko niemu. Zbudowany w ten sposób zostaje 
pierwotny wertykalny porządek bytu – dopiero potem niejako przez całe 
życie budujemy wokół tej linii, która służy jak drogowskaz, inne wartości 
i ideały, cele i środki, sensy i porządki rozumienia. Ale linia główna jest już 
wyznaczona – spina górę z dołem. I jak w lustrze możemy kolejne przypadki 
naszego życia odbijać w jej blasku po to, by wyświetlił się sens.

Nie zawsze tak było i nie zawsze tak jest. I nie tylko w Biblii można 
wyczytać sens posiadania swego miejsca. To ziarno absolutnego ciężaru, które 
wyznacza każdemu jemu właściwe miejsce, to przecież grecki topos. Oto 
stracił swe miejsce Odys, a jego życie przekształciło się w wędrówkę. Z kolein 
swego miejsca wyskoczył Edyp, bo chciał oszukać Los – musiał więc oślepnąć, 
by zobaczyć naprawdę swój błąd. Czy ja mam dzisiaj swoje miejsce? Nie, nie 
„mam” – czy je p o s i a d a m ? Czy wzrastam na ziarnie w nim zasianym?

O „miejscu” właściwym dla każdego bytu pisał Arystoteles w swej Fizyce 
i udowadniał, że każdy byt dąży do swego miejsca, które tylko jemu jest 
przeznaczone. Ale my utraciliśmy świadomość swego miejsca i jesteśmy 
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w drodze, jak Odys, i jak Edyp. Bo zerwana została pępowina łącząca miejsce 
każdego z nas z tym naturalnym punktem ciężkości, który każdy w sobie nosi. 
Ten punkt wszak jest źródłem równowagi – nie, nie życiowej, bo nie mówimy 
tu o porządku życia, lecz równowagi w porządku samego istnienia, całego 
bytu. Bo to jest realne. A życie jest pozorem, utkanym przez (i na miarę) 
wyemancypowany rozum człowieka (znęcałem się nad tym zagadnieniem 
w książce Zagubiony ethos). A zatem mówimy o tym, że trzeba posiadać 
świadomie w sobie ów odpowiednik miejsca, punkt ciężkości, który zakwita 
wówczas, kiedy połączony jest niczym pępowiną z ziarnem tego miejsca. Bo 
wszyscy jesteśmy dziećmi tego jedynego Bytu, którego nie można zdradzić, 
skoro jesteśmy – bo jest On samym istnieniem. To jest oczywiste, bo jest Jest.

„KTÓRYŚ JEST W NIEBIE”
On jest wyżej, czyli nie w porządku naszego życia. To bowiem utkane jest 
na miarę naszego rozumu i naszej logiki, i dlatego wyznacza horyzontalną 
linię wartości. Ich odniesieniem są inni. Ale także pewna umowa, którą 
zawieramy między sobą i którą nazywamy prawem. Ma ona regulować 
nasze życie ze względu na innych tak, aby przeżyć. I to jest zrozumiałe 
i oczywiste. Nie jest czymś absolutnym, ale jest pożyteczne. Tak jak światła 
na skrzyżowaniu ulic: wiemy, jak jechać, choć nie wyznaczają one celu drogi. 
Trudno bowiem wywieść cel wędrówki z przepisów ruchu drogowego. To są 
dwa różne porządki myślenia i wartościowania. Błąd na skrzyżowaniu nie 
jest tym samym co grzech i występek. Wina orzeczona w sądzie na podstawie 
wykroczenia drogowego nie jest tą samą winą, która obciąża nas wtedy, gdy 
naruszamy ład ukazany w przykazaniach Mojżeszowych.

Bóg zatem – do którego się zwracamy – odwołuje się do innej 
rzeczywistości i do innego porządku. Mówimy metaforycznie: „któryś 
jest w niebie” – a tak naprawdę mówimy o porządku fundamentalnym, 
nieusuwalnym żadną wolą, oczywistym i koniecznym, a mianowicie o samym 
fenomenie istnienia. Ono nas ogarnia i pochłania, poza jego horyzont w żaden 
sposób nie możemy wyjść, aczkolwiek to nad nim nadbudowujemy mocą 
swego rozumu po prostu życie nasze codzienne, z jego własną logiką, z jego 
horyzontalnymi wartościami i kategoriami, sytuacyjną etyką i prawem 
(tymi znakami drogowymi naszego szlaku życia). Ale to życie nie może być 
zawieszone w próżni. Bo zanurzone jest ono w samym istnieniu – życia 
bowiem nie da się ustanowić wyłącznie mocą ludzkiego rozumu. Co najwyżej 



w ten sposób możemy stworzyć pozór tak, jakoby życie tłumaczyło się samo 
przez się i w ten sposób nadawalibyśmy mu charakter samowyjaśniającej 
się monady. Trudno jednak na takim złudzeniu budować sens – będzie on 
naprawdę pozorny.

Niebo, o którym mówimy w modlitwie, jest odwołaniem się właśnie do 
porządku, o którym powiedziano: „Jest, który jest” – czyli samego istnienia. 
Dalej pójść niepodobna, bo to jest podstawa wszystkich podstaw – coś, co 
pozostaje po uchyleniu absolutnie wszystkich założeń (życiowych). Nawet 
kiedy o tym wszystkim, jak teraz, mówimy, to przecież istniejemy: istniejemy 
my mówiący o istnieniu. Odkrywamy stan niezróżnicowany, niedotknięty 
żadną interpretacją, ba, wzrokiem nawet. Istniejemy, bo istniejemy – z tej 
przestrzeni wyłania się życie i do niej zmierza. I biada, kiedy życie na samo to 
istnienie nie jest przezroczyste – wówczas, jak rak, wytwarza się jakaś własna 
materia, która wydaje się być absolutna! I właśnie dlatego:

„ŚWIĘĆ SIĘ IMIĘ TWOJE”
...czyli pamiętaj o czci dla samego istnienia, dla jego tajemnicy i przede 
wszystkim o tym, że jest zawsze. Istnienie jest imieniem Boga – 
wszechogarniającego, bez granic, bez dołu i góry, bez jakiegokolwiek 
horyzontu. Po prostu i najoczywiściej jest, który jest – tylko tyle i zarazem 
aż tyle można o Nim powiedzieć. Prostota najbogatsza i najróżnorodniejsza, 
słowem nieogarniona. Dalej można poruszać się już tylko paradoksami, 
bo żaden język tej logiki i tego porządku nie wytrzyma. Uczynić życie 
przezroczystym na istnienia, to znaczy nieustannie dokonywać projekcji 
zdarzeń z horyzontalnej linii życia na wertykalny ekran wartości i ideałów. 
Czyli jak? Modlić się? – Tak, modlitwa jest taką właśnie formą projekcji, 
zwłaszcza modlitwa błagalna. Często słyszałem, kiedy pytałem o radę na 
okoliczność jakiegoś „życiowego” zdarzenia – „przemódl to...”. Tak, to właśnie 
taki ma sens. Byleby tylko było autentyczne, całym sobą czynione (osobowo 
właśnie). To nie może dokonywać się na poziomie słów i pojęć rozumowych.

Imieniem Boga jest istnienie samo. Ta prośba, w powyższych słowach 
zawarta, wzywa Go, aby całemu światu objawił On swoją istotę, tzn. dał 
nam świadomość fenomenu samego bycia. Jego charakteru absolutnego, 
koniecznego i oczywistego.

„PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE”
Królestwem niezmierzonym Boga-Ojca jest właśnie istnienie – nieogarnione, 
bez nazwy, początku i bez końca. To w nim roztapia się wszelka forma życia 
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i ku niemu zmierza. Chodzi tu o to, aby w każdej chwili życia mieć tego faktu 
jasną świadomość, nie dać się zwieść ułudom naszego rozumu, który bardzo 
by chciał wystąpić w roli demiurga (i tak w życiu występuje, zwodząc nas). 
Niech Królestwo czystego istnienia nas ogarnie i nie traćmy z oczu Jego 
tajemnicy i fenomenu. Mówimy tu tymi słowami: niechaj będzie Ono obecne 
w myśli, mowie i uczynku, ponieważ tylko Ono jest naprawdę. Byłoby zatem 
szaleństwem o tym zapomnieć. Niech więc „przyjdzie” i trwa. Bo dopiero 
z Jego punktu widzenia potrafię nadać porządek i miarę dla poszczególnych 
zdarzeń życia i ustanowić ich sens. Niech więc „przyjdzie”...

„BĄDŹ WOLA TWOJA JAKO W NIEBIE, TAK I NA 
ZIEMI”
Tę wolę spełnię, jeśli potrafię każdy fakt i każdą wartość, które przynosi 
życie, sprowadzić w ostatecznej instancji do wymiaru istnienia. Ale przecież 
to nie tylko kwestia mojej woli, lecz woli Boga, dlatego z taką prośbą się 
zwracam. I wierzę, że jest to możliwe, ponieważ przecież już wcześniej 
stwierdziłem iż Bóg jest Ens perfectissimum. W ten sposób oddzielam ziarno 
od plew – albo coś jest, albo nie jest, to zaiste ostateczna alternatywa. Jeśli 
jest, to samo istnienie przez nie przemawia, chroni je i zarazem stanowi jego 
cześć i pochwałę. Ale przecież nie zwraca się przeciwko niemu, ustanawiając 
jak rakowata narośl jakąś własną realność, własną rzeczywistość. To 
naprawdę kryterium podstawowe, dzięki któremu w życiu samym się nie 
gubię. Odczytywanie „woli” istnienia – oto moje zadanie i wyzwanie. To 
dlatego tymi słowami zwracam się w modlitwie modlitw do samego Boga 
Ojca. I w powyższych słowach zawarta jest zarazem deklaracja wypełnienia 
„woli” Ojca, czyli ustanowienia w życiu pewnego porządku, wypływającego 
wprost z oczywistego odczytania logiki samego istnienia – czegoś najbardziej 
realnego, bez czego nie da się nie tylko pomyśleć i wyobrazić sobie cokolwiek 
(jeśli ma być realne), ale także niczego przedsięwziąć, jeśli ma mieć sens.

„CHLEBA NASZEGO POWSZEDNIEGO DAJ NAM 
DZISIAJ”
Chleb zawsze był kojarzony jako podstawa egzystencji: pracuje się po to, 
aby „mieć chleb”, „za chlebem się wyjeżdżało”, „dla chleba coś się czyniło” 
etc., etc.. Słowo to stało się kategorią ogólną, oznaczającą ogół środków 
niezbędnych do utrzymania się przy życiu. Posiada też dokładnie te wszystkie 



składniki, które są konieczne dla zdrowego organizmu – może zastąpić 
wszystkie pozostałe produkty. Wreszcie chleb ma swoje szczególne miejsce 
w zbiorowej pamięci narodu: to u Mickiewicza znajdujemy przejmujące strofy 
o „kruszynie chleba, którą ze łzami podnosiło się z ziemi”. Chleb jest zatem 
przenośnym określeniem pokarmu w ogóle. W sensie biblijnym chleb to 
udział w przyszłym królestwie (Łk 14,15), słowo Boże (Iz 55,2), wreszcie sam 
Jezus Chrystus jako prawdziwy chleb z nieba (J 6,31-51).

Mówimy także o chlebie żywym, czyli komunii ustanowionej na 
pamiątkę ostatniej wieczerzy Jezusa, kiedy to łamał On chleb i rozdawał 
swoim uczniom, mówiąc, że to jest Jego ciało. Ten chleb rozumiany jest 
jako niezbędne pożywienie duchowe, aby po prostu istnieć – i to on jest 
przedmiotem modlitwy. Jest czymś źródłowym, zakorzenionym w moim 
miejscu, w którym jestem w pełni. I to gruntowe, rzekłbym, pojmowanie 
chleba przywołuje od razu następującą listę kategorii, które już wyżej 
były użyte: miejsce, istnienie, bycie sobą u siebie, coś organicznego 
i autentycznego. O taki chleb prosimy w tej modlitwie modlitw i jednocześnie 
zobowiązujemy się bacznie obserwować każdą formę życia, czy do „chleba 
naszego powszedniego” nas prowadzi. W Ewangelii Jana jest mowa o „chlebie 
życia” – tzn. w naszej terminologii, tajemnicy samego istnienia. Spożywać ten 
chleb, znaczy w duchowy sposób łączyć się z istnieniem, nawet ku zgorszeniu 
świata, który, z punktu widzenia życia, istnienia nie rozumie, bo nie może. 
Inna tu logika, i nie rozumem człowieka stanowiona.

„I ODPUŚĆ NAM NASZE WINY JAKO I MY 
ODPUSZCZAMY NASZYM WINOWAJCOM”
W słowach tych nie chodzi wyłącznie o literalne „odpuszczenie naszych 
win”, czyli ich podarowanie, rozgrzeszenie z indywidualnych postępków 
w życiu, lecz przede wszystkim – poprzez udzielenie odpuszczenia win 
naszym winowajcom – o ustanowienie całkowicie nowej relacji, nowego typu 
więzi z innymi. Jeśli bowiem hodujesz w sobie nienawiść, urazę, ból wobec 
kogokolwiek, nawet jeśli masz ku temu podstawy, to wówczas nie tylko 
wobec tego kogoś, ale generalnie wobec wszystkich innych występujesz jak 
człowiek okaleczony. Nie jesteś w stanie obiektywnie oglądać świata wokół 
siebie, albowiem twój ból zawsze zniekształca twoje widzenie. I jak na tej 
podstawie możesz właściwie odczytać ten świat, albo jak możesz podjąć 
jakąkolwiek decyzję, która byłaby słuszna? A przecież w ślad za tym idą twoje 
czyny – nigdy nie będą one w tej sytuacji prawdziwe i autentyczne. A zatem 
budujesz jakąś osobną rzeczywistość – tak naprawdę jest to przestrzeń twego 
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bólu, który cię zdominował. Chcesz być wolnym człowiekiem? Dlaczego więc 
się poddajesz?

Tymczasem chodzi o to, aby być „czystego serca”, czyli nieuprzedzonym 
i jasnym. Oddziel grzech od grzesznika – potęp grzech, ale okaż miłosierdzie 
grzesznikowi. On istnieje – i to nas chociażby łączy. Czyli partycypuje w tym 
samym bycie co ty. A zatem niech „tylko” będzie jako taki, a nie „jako” 
grzesznik. I tutaj więc mamy tę projekcję na samo istnienie, na tę wertykalną 
oś wartości – tak ona tutaj faktycznie się dokonuje. Nie bądź zatem idealistą, 

odpuszczając grzechy, czynisz to także dla siebie, aby się oczyścić. Może teraz 
będzie łatwiej to zrozumieć i jeszcze łatwiej uczynić. Bo przywołujemy punkt 
widzenia życia (utylitarny) – argument, iż odpuszczamy grzechy poniekąd 
interesownie, dla siebie i własnej korzyści, może w tym wypadku przemówi.

Zostało zapisane: „Błogosławieni czystego serca” ... Czyli jacy? Ano właśnie 
ci, którzy mają serce nieskalane bólem i urazą, po prostu serce nieporuszone 
i jasne – wolne od złych nastawień, wolne od emocji, takie, które wprost 
i bezpośrednio może obcować z samym istnieniem.

„I NIE WÓDŹ NAS NA POKUSZENIE”
Każde zejście z drogi już wytyczonej, tj. czci dla samego istnienia, jest właśnie 
pokusą. Bo kuszą nas nieustannie różnorodne formy życia – im bardziej 
atrakcyjne, tym mniej przejrzyste na samo istnienie. Nie tylko je zakrywają, 
ale często wręcz przeciwko niemu się zwracają. Swoją drogą jest sprawą zaiste 
zadziwiającą, że z takim uporem i niekiedy determinacją odwracamy się od 
istnienia, wymyślając coraz to nowe formy użycia życia i tworząc coraz to 
nowe przesłanki je uzasadniające. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie szukać źródeł 

Przez grzech pierworodny narodził się 
przedmiot i podmiot poznania – ba, 
narodziła się sama filozofia. Jednocześnie 
istota oddzieliła się od istnienia, esencja od 
egzystencji, a byt od sensu. 



tego procesu? Otóż w chrześcijaństwie ten moment oddzielenia człowieka 
od samego istnienia został opisany w biblijnej opowieści o pierworodnym 
grzechu Adama i Ewy, i w jego konsekwencji opuszczenia Raju. Oderwanie się 
człowieka od owej pierwotnej prajedni funkcjonuje jednak i w innych religiach 
pod postacią analogicznych, choć w innych realiach zanurzonych, opowieści. 
Spróbujmy jednak tę biblijną historię opisać i przeanalizować w kategoriach 
filozoficznych, i do tego w języku, który wyżej zaproponowałem. Dopiero 
wtedy odsłania się niespodziewanie jej wielka głębia.

Czym jest drzewo wiedzy, z owoców którego zakazał Bóg korzystać 
Adamowi i Ewie? I przede wszystkim dlaczego? Zacznijmy od odróżnienia 
wiedzy i mądrości. W swym pierwotnym sensie sama filozofia znaczyła 
tyle, co „umiłowanie mądrości”. Jednak na drodze swego długiego rozwoju 
przekroczyła w pewnym momencie granicę mądrości i stała się wiedzą. To 
znaczy – zaczęła formułować prawa ogólne, z których można było, na mocy 
wcześniej ustalonych reguł wnioskowania, dedukować prawa szczegółowe. 
Można też powiedzieć, że dialektyka wznoszenia się od szczegółu do ogółu 
niejako dopełniła się – filozofia wraz z osiągnięciem poziomu wiedzy 
stworzyła nową drogę wnioskowania, tym razem od ogółu do szczegółu. 
W ten oto sposób w filozofii coraz mniej było mądrości, a coraz więcej wiedzy 
– ta ewolucja przebiegała od sofia do logos.

U Arystotelesa spotykamy podobne rozróżnienia: wiedza (episteme) 
formułuje sądy prowadzące w rozumowaniu od ogółu do szczegółu, mądrość 
natomiast (phronesis) – sądy od szczegółu do ogółu. Po pewnym czasie 
„szczegół” ów, czyli inaczej sam przedmiot poznania filozofii, nie tylko zszedł 
na drugi plan dociekań, ale wręcz okazał się czymś konstruowalnym przez 
teorię, co wykazały dzieje filozofii najnowszej. W ten oto sposób filozofia 
domknęła niejako swój obszar badań. O ile wiedza – zrekapitulujmy ten wątek 
– usiłuje odnaleźć w życiu praktycznym to, co wcześniej założyła, o tyle 
mądrość poprzez doświadczenie praktyczne dochodzi do prawd ogólnych. 

Czy o taką wiedzę chodzi w owym biblijnym podaniu o Raju? Otóż nie – 
drzewo wiedzy odnosi się w swej istocie do samoświadomości poznającego. 
Wiem, że wiem, mam świadomość nie tylko swojej wiedzy, ale także siebie 
jako poznającego. To ten właśnie moment narodzin samoświadomości jest 
czymś absolutnie fundamentalnym dla rozwoju człowieka. Bo tu właśnie rodzi 
się nowożytny rozum, ów architekt naszego życia współczesnego. Rozum 
wyemancypowany z natury, zdobywczy i niepokorny, występujący w roli 
demiurga całej rzeczywistości człowieka. Tym też należy tłumaczyć fakt, 
że Adam i Ewa, po spożyciu owocu z drzewa zakazanego, nagle odkryli, że 
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są nadzy, odkryli wstyd i postanowili się ukryć. Oto nie tylko zrozumieli, że 
stoją naprzeciw natury, której już nie są częścią, ale także i to, że rozumieją 
własne rozumienie. Narodził się przedmiot i podmiot poznania – ba, narodziła 
się sama filozofia. I tu właśnie upatrywałbym źródeł nowożytnych mitów 
pioniera i zdobywcy natury. Ale jednocześnie istota oddzieliła się od istnienia, 
esencja od egzystencji, byt od sensu. A jak było wcześniej? Człowiek nie był 
obserwatorem, lecz uczestnikiem całego misterium natury. I z tej perspektywy 
poznawał świat – niejako od środka, a nie z zewnątrz. Rzeczywiście są to dwa 
różne światy. Realny wydaje się być pierwszy, drugi zaś wymyślony – przez 
ludzki rozum, który odkleił się od istnienia samego. I dlatego też na mocy 
własnej logiki zaczął tworzyć światy własne, własną materią nasycone, często 
nieprzejrzystą na tę pierwszą. To jest już rozum Kartezjusza, Kanta i Husserla 
(por. moją książkę Dwie fenomenologie: Husserl i Heidegger).

Ale czy rzeczywiście historia naszej cywilizacji jest tożsama z osiąganiem 
coraz to wyższego stopnia samoświadomości przez gatunek ludzki? Faktem 
jest, że kolejne etapy rozwoju owej samoświadomości wyznaczają zarazem 
kolejne etapy rozwoju samej cywilizacji. Z tego też punktu widzenia dzieje 
człowieka to historia odrywania się od owej rajskiej prajedni. Takie przecież 
odczytanie podania o raju było obecne na kartach pism myślicieli nawet 
odległych od ortodoksyjnej religii, jak Plotyn, Eriugena, Eckhart, Cusanus, 
Boehme, a także Hegel. W ich tekstach odnajdujemy w gruncie rzeczy jeden 
niezmienny paradygmat myślenia: oto z jednej strony opisują oni sferę 
bliżej nieokreślonego (albowiem nie pozwala na to ułomność naszego języka 
pojęciowego) Absolutu, Prajedni, Bytu Wiecznego i Niezróżnicowanego, gdzie 
ginie podział na podmiot i przedmiot, a więc bytu wiecznego, poza czasem 
i poza przestrzenią. Z drugiej strony myśliciele ci opisują też wyłanianie się 
z Absolutu bytu nie-absolutnego, przypadkowego, ułomnego i złego w swej 
istocie. Ale w toku dalszej ewolucji duchowej świata, której ukoronowaniem 
ma być właśnie samoświadomy byt człowieka, Absolut niejako wraca do 
siebie samego. Jest to wizja rozwoju świata po spirali obdarzona także 
perspektywą nadziei na wieczną szczęśliwość. Generalnie, człowiek od 
kiedy zdobył świadomość siebie i własnej wiedzy, poczuł się nieszczęśliwy 
i zagubiony, poszukując dróg wyjścia z tego fundamentalnego dylematu 
egzystencjalnego, który nakazywał wierzyć, że istnienie nie pokrywa się 
z jego istotą, że egzystencja wyprzedza esencję – czyli najpierw jesteśmy, 
a potem pytamy o sens istnienia. To są konsekwencje wygnania z raju.



A zatem – „nie wódź nas na pokuszenie”, czyli daj poznać mądrość płynącą 
z samego faktu istnienia, bez żadnych założeń, przesłanek wstępnych, 
warunków ogólnych etc., tzn. z mocą oczywistości, od której odwrócić się nie 
można.

„ALE ZBAW NAS ODE ZŁEGO”
Jeśli zatem chcę całe swoje życie, a także działanie oprzeć wyłącznie na 
horyzontalnej linii wartości, ufundowanych na bazie wyzwolonego z natury 
rozumu, to tak naprawdę otwieram drzwi na relatywizm, ułudę, pychę, 
na – mówiąc już językiem wiary – grzech. Innymi słowy – umożliwiam 
grzech, choć jeszcze nie grzeszę. Dlatego tymi słowami zwracam się do 
Boga, aby dał mi siłę, wiarę i jasność widzenia wartości płynących wprost 
z samego istnienia. Bo warto życie oprzeć na tym, co jest, a nie na tym, co 
jest wymyślone (w Tezach o ethosofii nazwałem to metasferą myślenia). Tymi 
słowami o to właśnie prosimy Boga. I taka jest mądrość z tych słów płynąca.

„AMEN”
Tak chcę żeby było, a zatem to nie koniec, lecz początek. W to też wierzę. 
Mówię: jestem z Tobą w stałym związku, rozmowa nasza trwa przez cały 
czas, a ja jej nie przerywam. To jest nić, która mnie łączy z samym istnieniem, 
któremu nie da się zaprzeczyć, skoro jestem. To także jest moja ostateczna 
pewność, moja oczywistość, dzięki której mogę uporządkować całe życie, 
ze wszystkimi formami, które ze sobą niesie. Tym słowem potwierdzam tę 
pewność, wiarygodność wszystkich powyższych słów, a także wierność. Nie: 
„tak ma się stać”, lecz – tak właśnie jest, skoro jest. █



Jarosław Marek Rymkiewicz (1935) - polski poeta, eseista, dramaturg, krytyk literacki 
i profesor nauk filologicznych. 
Książka to zbiór tekstów krytycznych nt. twórczości Rymkiewicza. Wydanie w komple-
cie z filmem w reżyserii Grzegorza Braun pt. Poeta pozwany.
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Augusto Pinochet: po prostu antykomunista
Autor Autorski

Prof. Gonzalo Larios Mengotti (ur. 1959), dziekan wydziału 
humanistycznego Uniwersytetu Gabriele Mistral i redaktor 
czasopisma „Bicentenario”, prestiżowego czasopisma 
historycznego w Chile. Habilitował się na Universidad de Navarra 
w Hiszpanii. W Polsce gościł na zaproszenie Muzeum Jana Pawła 
II i Prymasa Wyszyńskiego, wziął udział w organizowanej przez 
Muzeum konferencji „Brama do wolności”, poświęconej trzeciej 
pielgrzymce bł. Jana Pawła II do Polski w 1987 roku. 



Komunizm nie wybacza temu, kto mu się skutecznie przeciwstawił. I za 
to niszczy pamięć o Pinochecie. Współczesna lewica nie chce rozmawiać 
o blaskach i cieniach jego dyktatury. Chce piętnować tylko jej cienie. 
W ten sposób z przyczyn czysto ideologicznych fałszuje historię. Nikt nie 
twierdzi, że rządy Pinocheta to same pozytywy, ale przecież jakieś zalety 
jego władzy były. O nich też trzeba mówić i pamiętać.

Rozmawiał Tomasz P. Terlikowski
Tłumaczył Paweł Skibiński

Czy Augusto Pinochet był dobrym katolikiem?

– Pinochet pochodził z normalnej, wojskowej rodziny. Jego rodzice byli 
praktykującymi katolikami. On sam też był wierzący i doceniał to, co religijne. 
Nie odważyłbym się jednak powiedzieć, że była to bardzo głęboka wiara. 

Dlaczego?

– Trudno wejść w czyjąś duszę. To zastrzeżenie nie oznacza jednak, że nie 
dostrzegam faktu, iż Pinochet nie tylko praktykował, ale także doceniał 
znaczenie religii w ogóle, a także jej rolę w życiu Chilijczyków. Większość 
z nich była i jest przecież katolikami. Z nim było podobnie. 

AUGUSTO 
PINOCHET:
PO PROSTU ANTYKOMUNISTA
Rozmowa z prof. Gonzalem Lariosem Mengottim
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A jego rodzina?

– Pinochet i jego żona byli pobożnymi, praktykującymi katolikami. Nieco 
bardziej skomplikowane były losy jego piątki dzieci, które zostały dotknięte 
chorobą władzy. Choroba ta dotyka zresztą dzieci niemal wszystkich 
wielkich przywódców czy dyktatorów i może zniszczyć każdą rodzinę. Dzieci 
Pinocheta przeżywały trudności małżeńskie. W ich rodzinach dochodziło do 
separacji. Na tle innych rodzin dyktatorów nie było to jednak nic szczególnie 
skandalicznego.

Choroba władzy obejmuje także dyktatorów, a szczególnie 
ich życie osobiste. Czy Pinochet był wiernym mężem?

– Prowadził bardzo uporządkowane życie rodzinne. W zasadzie nie ma 
dowodów na to, by kiedykolwiek miał romans czy zdradzał żonę. Łowcy 
skandali, w czasach gdy szukano na niego wszelkich możliwych haków, 
znaleźli tylko jeden ślad. We wczesnej młodości, gdy był doradcą wojskowym 
w Ekwadorze, mogło dojść do czegoś, co wyglądało na romans. Ponieważ 
nigdy tego nie udowodniono, i nigdy nie znaleziono nic innego, można śmiało 
powiedzieć, że prowadził życie przykładnego męża. 

Ameryka Łacińska, szczególnie siły zbrojne wielu 
z latynoskich krajów, były przeniknięte wpływami 
masońskimi. Jak było w Chile?

– Wojsko chilijskie, zwłaszcza korpus oficerski, naznaczony był obecnością 
i działalnością masonerii. Inaczej niż w innych krajach latynoskich, na 
przykład w Meksyku, wpływy te były jednak nieco słabsze i nigdy nie 
obejmowały całego wojska. Marynarka chilijska była zawsze katolicka. 
Jakiekolwiek wpływy masońskie były tam niemożliwe. 

Ale Pinochet nie był w marynarce. Czy zatem miał jakieś 
kontakty z masonami?

– Historycy ciągle dyskutują o tym, czy na wczesnych etapach swojej 
oficerskiej kariery Pinochet miał jakieś kontakty z masonerią. Nawet jeśli takie 
kontakty rzeczywiście miały miejsce, to z całą pewnością nie przekroczyły 
one norm zachowania i działania właściwych oficerowi armii chilijskiej. Nie 
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sposób było bowiem w tym czasie służyć w korpusie oficerskim i nie zetknąć 
się z masonerią. On jednak takich kontaktów nie podtrzymywał. Na pewno 
też nic go z masonerią nie łączyło, kiedy osiągnął już ważniejsze stopnie 
w hierarchii wojskowej. 

Co oznacza sformułowanie „normy właściwe armii 
chilijskiej”?

– Masoneria w Chile miała wpływy w wojsku. Były one oczywiście ukrywane, 
niemniej jednak realne. I dlatego prawie każdy dobrze zapowiadający 
się oficer wcześniej czy później był zapraszany na spotkania masonerii. 
Nie wszyscy jednak się w nią angażowali. Z Pinochetem było podobnie. 
Prawdopodobnie miał on jakieś kontakty z lożami, które były wpływowym 
lobby, ale nie rozwijał ich. Nie ma też najmniejszych dowodów na to, że 
w czasie swoich rządów w jakikolwiek sposób ulegał wpływom tego lobby.

Czy odmowa wejścia do masonerii, odrzucenie propozycji 
mogło negatywnie wpłynąć na karierę wojskowego 
w Chile?

– Ponieważ masoneria jest tajna, trudno to udowodnić. Rozsądek podpowiada 
jednak, że przyjęcie takiego zaproszenia karierę ułatwia, a jego odrzucenie – 
utrudnia. 

Jaka była chilijska masoneria? Antyreligijna w duchu 
meksykańskim czy też może bardziej angloamerykańska?

– Masonerii chilijskiej bliżej jest do tej angloamerykańskiej niż francuskiej. 
Szczególnie duże wpływy miała ona pod koniec XIX wieku, kiedy jej 
politycznym ramieniem była Partia Radykalna, która rządziła jeszcze w latach 
40. XX wieku. Loże wpływały na edukację, wojsko, uniwersytety i kulturę. 
Inaczej niż w wielu krajach latynoskich masoneria w Chile nigdy jednak nie 
miała monopolu na wpływy polityczne.

Ale czy była ona antykatolicka, ale protestancka jak 
w Stanach Zjednoczonych, czy antyreligijna jak we Francji?



– Chilijscy masoni byli i są obecnie zazwyczaj agnostykami, i to rzeczywiście 
odróżnia ich od lóż amerykańskich, które często są protestanckie. Nie można 
zapominać, że Chile przeżywało także – pod koniec XIX wieku – okres 
antykatolickiego Kulturkampfu, rywalizacji o kulturę między masonerią 
a Kościołem. W tym czasie sytuacja bywała podobna do francuskiej. Ta 
walka jednak już za czasów młodości Pinocheta raczej nie miała znaczenia. 
Masoneria, gdy życie Pinocheta nabierało rozpędu, przeżywała raczej okres 
schyłkowy. Najbardziej wpływowi masoni przeszli już na emeryturę, a sam 
ruch popadał w dekadencję. Nie było też wówczas masońskiego programu 
przemiany kulturowej czy politycznej dla Chile. 

Z czego wynikał fakt, że Pinochet nigdy w relacje 
z masonerią nie wszedł?

– Na ten temat nie mamy twardej wiedzy. W ramach spekulacji możemy 
jednak powiedzieć, że jedną z prawdopodobnych przyczyn była głęboka 
religijność jego żony. Jej wpływ mógł być decydujący, jeśli chodzi 
o niekontynuowanie relacji z lożami masońskimi. Warto też dodać, że 
w odróżnieniu od Pinocheta bardzo zaangażowany w działalność masońską 
był Salvador Allende, lewicowy prezydent Chile, obalony przez zamach 
wojskowy gen. Pinocheta. 

Czyli w małżeństwie Pinocheta to żona była bardziej 
zaangażowana religijnie?

– Tak. Jej rodzina była o wiele bardziej religijna, katolicka. Jeden z jej dalszych 
krewnych jest kandydatem na ołtarze. 

Niezależnie od głębokości wiary, z całej tej rozmowy 
wynika, że Pinochet był jednak jakoś przywiązany do 
katolicyzmu. Czy rzutowało to w jakiś sposób na jego 
decyzje polityczne?

– Jest pewne, że sprzeciw Pinocheta wobec komunizmu wynikał także z tego, 
że uznawał on ten system za antyreligijny i antyspołeczny. Pinochet niezwykle 
cenił rodzinę. W chilijskiej konstytucji, którą wprowadził, w artykule 8 
jest zapis, że rodzina jest fundamentem życia społecznego i że państwo 
musi się nią szczególnie zajmować. Takich zapisów wcześniej nie było. Za 
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czasów Pinocheta próbowano rozpocząć dyskusję na temat dopuszczalności 
rozwodów, ale on był zawsze temu przeciwny. Tak długo jak był u władzy, 
takie rozwiązania prawne nie były w Chile dopuszczalne. 

Wspomniał Pan o antykomunizmie Pinocheta, i o tym, 
że jednym z jego elementów było uznanie komunizmu 
za ruch antyreligijny. Jakie były pozostałe źródła 
Pinochetowego antykomunizmu, który pozostawał – jak 
się zdaje – jednym z istotniejszych elementów jego 
politycznego i intelektualnego światopoglądu?

– On był człowiekiem porządku, porządku społecznego, zawodowym 
wojskowym uformowanym w czasie zimnej wojny. Dla niego marksizm 
był zagrożeniem dla porządku społecznego. Czynniki polityczno-religijne 
odgrywały w tym myśleniu mniejszą rolę. Nie ulega natomiast wątpliwości, 
że był on chilijskim patriotą, ale nie patriotą teoretykiem, a praktykiem, kimś, 
kto rozwiązywał konkretne problemy swojego narodu. W tamtym okresie tym 
konkretnym problemem był komunizm, z którym on zdecydował się walczyć. 
Niewątpliwie politycznym wzorem Pinocheta był generał Franco. Świadczy 
o tym choćby fakt, że w 1975 roku, kiedy umarł Franco, Pinochet – nie pytając 
nikogo o zdanie – poleciał na jego pogrzeb. 

U Franco jednak wątki religijne były ważniejsze, by nie 
powiedzieć kluczowe.

– Franco był niewątpliwie bardziej religijny od Pinocheta, ale łączyła ich 
służba wojskowa, a także doświadczenie zwycięstwa w swoich krajach nad 
komunizmem. Oni są jedynymi dwudziestowiecznymi mężami stanu, którzy 
pokonali komunizm. 

A czy rzeczywiście w Chile, w latach 70., komunizm był 
realnym zagrożeniem? Zachodnia historiografia, a jeszcze 
bardziej publicystka przekonuje, że to był wymysł 
Pinocheta, że Allende był umiarkowanym lewicowcem, 
który nie miał nic wspólnego ze Związkiem Sowieckim, 
a chciał jedynie nieco uzdrowić złą chilijską sytuację. 



– Na Allende trzeba się patrzeć z perspektywy lat 60. XX wieku. Chile 
w tamtym okresie było państwem głęboko przenikniętym ideami zachodniej 
rewolucji kulturowej roku 1968. Demonstracje studenckie, wystąpienia 
młodzieży, okupacja uniwersytetów odbywały się w Santiago de Chile w roku 
1968 i 1969 z równym nasileniem, jak w Paryżu czy Berkeley. Chile było 
w rewolucyjnej awangardzie. W tym samym czasie nastąpiła też lewicowa 
radykalizacja partii politycznych, które ciepłym okiem spoglądały zarówno 
w kierunku Hawany, jak i Moskwy. I właśnie na tej fali zwyciężył Allende. 
Sytuacja polityczna w Chile po jego zwycięstwie wyglądała następująco. 
36 procent zdobyła koalicja Jedność Ludowa, której liderem był właśnie 
Allende, a która skupiała w swoich szeregach socjalistów, komunistów 
i ugrupowania centrolewicowe. Ponad 34 procent zdobyła wówczas prawica, 
a około 28 procent chrześcijańska demokracja. Kłopot polegał tylko na tym, 
że chilijska chadecja była zawsze bardzo lewicowa, a w latach 60. jeszcze się 
zradykalizowała... W efekcie władzę wzięła lewica.

Skąd takie poglądy chilijskiej chadecji, skoro sam 
papieski pomysł na chadecję związany był raczej 
z zamiarem postawienia komunizmowi i lewicy zapory 
politycznej w postaci ruchów katolickich?

– W Europie chrześcijańska demokracja zazwyczaj funkcjonowała jako 
partia centroprawicowa, która sprzeciwiać się miała socjalizmowi. 
W Chile natomiast była ona partią centrolewicową, która z socjalistami 
współpracowała. Przyczyn takiej sytuacji trzeba szukać w historii chilijskiej 
chadecji. Powstała ona w latach 30., jako odprysk od młodzieżówki 
konserwatywnej. Na początku chadecy operowali głównie w centrum, ale 
pod wpływem rewolucji lat 60. przesunęli się wyraźnie na lewo. Rozwiązań 
politycznych i społecznych szukali oni raczej na lewicy niż w nauczaniu 
Kościoła. W tym czasie znaczna część młodzieżówki chadeckiej związała 
się z ruchem „Chrześcijanie dla socjalizmu”, niemała część partii zaczęła 
sympatyzować z ruchami socjalistycznymi, a chadecki kontrkandydat Allende 
w wyborach z roku 1970 – Radomiro Tomic – występował z programem 
socjalizmu wspólnotowego, wzorowanego na ustroju Jugosławii. To miała być, 
ich zdaniem, trzecia droga między marksizmem a liberalizmem.

A w czym przejawiała się chrześcijańskość tej partii?
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– W latach 60. – nie tylko w Chile – wielu chrześcijan próbowało tzw. 
dialogu chrześcijańsko-marksistowskiego. W wyniku tego dialogu bardzo 
wielu chrześcijan stało się marksistami, ale bardzo niewielu marksistów 
chrześcijanami. Efekty były więc odmienne od założonych. I tak było też 
z chilijską chadecją.

Wróćmy do wyborów roku 1970. Większość głosów 
zdobyły w ich trakcie partie centrolewicowe, w tym 
będący w bloku Allende komuniści. Jakie poglądy miał 
Allende?

– Allende był człowiekiem o burżuazyjnym temperamencie i poglądach. Lubił 
się dobrze ubrać, dobrze zjeść. Należał do Partii Socjalistycznej. Problemem 
było jego zaplecze polityczne, które było niezwykle zrewoltowane. Socjaliści 
– na tym etapie – byli bardziej rewolucyjnie nastawieni niż komuniści. 
Z sympatią spoglądali zarówno na Moskwę, Hawanę, jak i na Belgrad. 
Kubańczycy natomiast z ogromną mocą wspierali chilijską rewolucję. 
Największa ambasada tego kraju na świecie mieściła się właśnie w Santiago 
de Chile. Już po dojściu do władzy Allende Castro odwiedził Chile i przebywał 
tam ponad trzy tygodnie. W tym czasie organizował siły rewolucyjne. 

Czego obawiali się tacy ludzie jak Pinochet, obserwując 
rządy Allende?

– Trzy lata rządów Allende – 1970-1973 – to był dla Chile bardzo ciężki okres 
ogromnej polaryzacji społecznej związanej z rewolucją kulturalną i społeczną, 
która się wówczas odbywała. Podziały przebiegały przez rodziny, przyjaciół 
i rozrywały społeczność. W 1973 roku rząd i rewolucję wspierała już tylko 
jedna czwarta, najwyżej jedna trzecia społeczeństwa. Ogromna większość 
była przekonana, że coś się zmieni, że w krótkim czasie w Chile zamontowany 
zostanie komunizm na wzór moskiewski, albo komunizm na wzór hawański, 
albo wreszcie wybuchnie wojna domowa, która wyniszczy kraj. Zamach 
stanu w 1973 roku został przyjęty przez ogromną część społeczeństwa z ulgą. 
Wdzięczność zamachowcom wyraziła nawet Konferencja Episkopatu Chile. 
Inna sprawa, że to nie przełożyło się na późniejsze poparcie dla Pinocheta.



Skąd się brał ten ostry podział? Na czym polegała 
chilijska rewolucja socjalistyczna?

– Nastąpił normalny proces rewolucyjny i próba zamontowania socjalizmu 
czy wręcz komunizmu w Chile wraz ze wszystkimi zmianami kulturalnymi 
i własnościowymi, które temu towarzyszyły. Przeprowadzona została 
radykalna reforma rolna, bez najmniejszych odszkodowań. Nacjonalizowano 
poszczególne gałęzie przemysłu. Działały lewicowe organizacje paramilitarne, 
które antagonizowały społeczeństwo, używając przeciwko swoim 
przeciwnikom przemocy. Sam Allende często działał pozakonstytucyjnie, i to 
tak otwarcie, że w połowie 1973 roku parlament poprosił go o ustąpienie. On 
jednak odmówił. W takiej sytuacji zamach dla nikogo nie był zaskoczeniem, 
ponieważ dalej nie dało się tak funkcjonować. 

Czy Allende dążył do socjalistycznej dyktatury?

– Rządy Allende w Chile zakończyły się – i to jeszcze przed zamachem stanu 
– porażką. Jego pomysł przeprowadzenia rewolucji socjalistycznej metodami 
pokojowymi i demokratycznymi poniósł klęskę. Polityka rozgrywała się 
już, przy użyciu przemocy, na ulicach. Parlament poprosił go o rezygnację 
z władzy. Nie było zatem zaskoczeniem, że w czasie zamachu stanu Allende 
popełnił samobójstwo, co potwierdza nawet jego najbliższa rodzina. Jeśli 
chciał zatem utrzymać władzę, to nie miał innego wyboru jak dyktatura, 
a jednocześnie wyraźnie nie chciał po nią sięgać. W ostatnich miesiącach 
swoich rządów znajdował się więc w pułapce politycznej.

Czy Pinochet, kiedy przejął władzę, miał jakiś program 
dla swojego kraju? Poza tym, że chciał go wybawić od 
społecznych niepokojów?

– Pinochet nie chciał przejąć władzy. Przez kilka ostatnich miesięcy 
rządów Allende był on szefem sztabu generalnego armii chilijskiej, i często 
występował wspólnie z socjalistycznym prezydentem. Nie wyglądało też 
na to, by zamachowcy mieli jakiś wspólny plan polityczny. Oni chcieli tylko 
uspokoić sytuację i przywrócić porządek społeczny. Ich działania związane 
były z uspokajaniem nastrojów i wyprowadzeniem kraju z nieustannej 
walki klasowej. Trudno im jednak przypisać jakiś szerszy projekt polityczny. 
Spoglądali niekiedy w kierunku Hiszpanii, ale ich działania nie były 
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prowadzone na wzór frankizmu. Oni jedynie pacyfikowali, by uspokoić 
rewolucję.

Jak dokonywała się ta pacyfikacja? Zachodnia 
publicystyka często przekonuje, że mieliśmy tu do 
czynienia z jakimiś ogromnymi prześladowaniami 
politycznymi. Czy tak było w rzeczywistości?

– Represje są faktem, ale trzeba pamiętać o tym, że zwolennicy rewolucji 
byli przygotowani do zamachu, a sam Allende wzywał do walki, do wojny 
domowej. To się nie udało, bowiem siły zbrojne zadziałały jednomyślnie i nie 
dopuściły do działania rewolucjonistów. Później rzeczywiście zwolenników 
komunizmu poddano represjom. Wiadomo o trzech tysiącach ofiar tych 
prześladowań. Większa część z nich została zamordowana, z pogwałceniem 
wszelkich zasad i praw, przez policję polityczną DINA, którą dowodził generał 
Manuel Contreras. 

Pinochet o tym wiedział?

– Nawet jeśli nie wiedział wszystkiego, co jest możliwe, to i tak wszystko to 
firmował i akceptował. Także pozaprawne działania policji politycznej. Jest 
to tym bardziej oczywiste, że DINA była jednostką wojskową, a on kierował 
armią. Warto mieć jednak świadomość, że alternatywą dla tych działań, 
radykalnych i pozaprawnych, była długotrwała i krwawa wojna domowa. Nie 
chcę przez to usprawiedliwiać metod, a jedynie wskazać wyzwania, przed 
jakimi stali zamachowcy. 

Te trzy tysiące ofiar odnosi się do całego okresu rządów 
Pinocheta, czy jedynie do okresu przejmowania przez 
niego władzy?

– To są wszystkie ofiary jego rządów. Choć liczby nie usprawiedliwiają, 
to trzeba zachowywać właściwe proporcje ocen. W sąsiedniej Argentynie 
dyktatura wojskowa miała na sumieniu dziesięć tysięcy ofiar, a jej wizerunek 
jest o wiele lepszy niż wizerunek Pinocheta. 



Ofiary śmiertelne to jedno. Rozumiem, że w Chile 
byli także więźniowie polityczni, ograniczenia praw 
obywatelskich, itd. 

– Przez szesnaście lat w Chile ograniczone były prawa polityczne. Mieliśmy tu 
więźniów politycznych, których niekiedy torturowano. Obowiązywała także 
cenzura prasy. Trzeba jednak powiedzieć, że większość zwolenników Allende 
po prostu wyemigrowała, uciekła z Chile. 

A co na to Chilijczycy?

– Większość z nich nie chciała o tym wiedzieć. Oni byli wdzięczni Pinochetowi 
za zaprowadzenie porządku. 

Jaki program polityczny po pacyfikacji zaczął realizować 
Pinochet?

– Jak się okazało z czasem, Pinochet miał ambicje polityczne. Udało mu 
się doprowadzić do ogromnej zmiany na dwóch polach. W dziedzinie 
ekonomicznej przeprowadził zakrojoną na szeroką skalę reformę neoliberalną. 
Od 1975 przeprowadzał niezwykle trudne reformy, które ostatecznie 
doprowadziły do zmiany Chile w oazę dobrobytu i spokoju gospodarczego. 
W przestrzeni politycznej Pinochet też jest niezwykle ciekawą postacią. 
W przypadku dyktatorów problemem nie jest bowiem samo przejęcie władzy, 
ale to jak z niej zrezygnować. Pinochet zaś sam wymyślił sposób, w jaki 
rozstał się z władzą, sposób przejścia do demokracji. Zależało mu na tym, 
by nie była to taka sama demokracja, jak ta, która doprowadziła do rządów 
Allende i rewolucji, ale demokracja skorygowana. Ten scenariusz powrotu 
do poprawionej demokracji Pinochet wytrwale i konsekwentnie realizował, 
aż wreszcie w konsekwencji zainicjowanego przez samego siebie procesu 
zmuszony został do oddania władzy. I to zrobił. 

W 1988 roku przegrał referendum i zrezygnował z władzy. To jest zresztą 
zasadnicza różnica między nim a Franco, bo ten ostatni umarł w czasie 
sprawowania władzy i przejście do demokracji pozostawił swoim następcom. 
Pinochet przekazał zaś insygnia prezydenckie swojemu następcy, Patricio 
Aylwinowi, kandydatowi chadeckiemu popieranemu przez lewicę, który 
w 1989 roku wygrał wybory. 
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Władza była zatem dla niego raczej środkiem do 
osiągnięcia pewnych celów, a nie celem samym w sobie?

– Tak. Władza była dla niego środkiem do osiągania dobra wspólnego 
i rozwoju swojego narodu.

Każda władza, każda dyktatura ma tendencje do psucia 
się, do korupcji. Jak to wyglądało w Chile? Czy on sam, 
jego rodzina podlegali procesowi korumpowania?

– Trudno mi wystawiać Pinochetowi świadectwo moralności. Ale nawet jeśli 
klasa polityczna była za czasów jego dyktatury jakoś skłonna do korupcji, 
to raczej na skalę demokratycznych państw zachodnich, a nie sąsiednich 
krajów Ameryki Łacińskiej. Nie da się jej porównać z korupcją w Argentynie, 
Wenezueli czy Paragwaju. Jeśli nawet w Chile były jakieś finansowe przekręty, 
w które zaangażowany był sam Pinochet, to były to sumy śmiesznie niskie 
w stosunku do tego, co robili inni dyktatorzy.

Czyli nie można powiedzieć, że on się na dyktaturze dorobił?

– Chilijczycy nie kojarzą jego władzy z korupcją. Można oczywiście znaleźć 
jakieś nieprawidłowości. Jedno z jego dzieci wykorzystało państwo do 
spłacania własnych długów. Jego majątek też zapewne powiększył się o kilka 
milionów dolarów. Ale porównując to do skali korupcji politycznej na świecie, 
to są to sumy śmieszne. Władza nie była dla niego środkiem do zdobywania 
majątku. On był bogaty jeszcze zanim przejął władzę. Być może nie miał też 
wielkich pokus.

Polityka ocenia się przede wszystkim po skutkach jego 
działań. Mówiliśmy dużo o tym, jak podzielone było Chile 
zanim Pinochet przejął władzę, jak było zrewoltowane 
także kulturalnie. Czy można powiedzieć, że udało mu się 
rzeczywiście zaprowadzić ład i porządek?

– Trzeba powiedzieć, że na polu politycznym udało mu się stworzyć stabilne 
państwo prawa i demokrację, która wprawdzie ma swoje wzloty i upadki, ale 



funkcjonuje o wiele lepiej niż demokracje w innych państwach latynoskich. 
Gospodarczo udało mu się stworzyć tak stabilny system, że nawet rząd 
socjalistów nigdy nie zdecydował się na jego zmianę. W jakimś sensie trzeba 
powiedzieć, że udało mu się uchronić Chile przed komunizmem. Te trzy fakty 
pozwalają mówić o jego sukcesie politycznym. Trzeba też jednak powiedzieć, 
że zmian kulturowych nie udało mu się zatrzymać. Z kierunku, w jakim teraz 
zmierza Chile, Pinochet niewątpliwie nie byłby zadowolony. 

Słuchając tych słów, można odnieść wrażenie, że Pinochet 
powinien być w niemal każdym podręczniku historii czy 
politologii przedstawiany jako wzór. Ale tak nie jest. 
Chilijski dyktator jest jedną z tych osób, którymi straszy 
się dzieci. Zestawia się go z Hitlerem, Stalinem, Franco, 
jako czarnego bohatera publicystyki i historiografii. Skąd 
bierze się ten jego negatywny wizerunek?

– Nigdy bym nie wpisał na tę listę Pinocheta i Franco. Oni byli przecież 
dziećmi koniunktury historycznej, całkiem dobrze rozwiązywali problemy, 
jakie stawiała przed nimi sytuacja. Ich obecność na tej czarnej liście, 
ich czarna legenda związana jest z dominującą tendencją kulturową 
współczesnego zachodu, jaką jest zinterpretowany przez Gramsciego 
marksizm. To on sprawia, że Pinochet jest przedstawiany niemal jak bestia.

Obrywa za to, że pokonał komunizm?

– Komunizm nie wybacza temu, kto mu się skutecznie przeciwstawił. I za 
to niszczy pamięć o Pinochecie. Współczesna lewica nie chce rozmawiać 
o blaskach i cieniach jego dyktatury. Chce piętnować tylko jej cienie. W ten 
sposób z przyczyn czysto ideologicznych fałszuje historię. Nikt nie twierdzi, 
że rządy Pinocheta to same pozytywy, ale przecież jakieś zalety jego władzy 
były. O nich też trzeba mówić i pamiętać. █
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Witajcie w nowożytności albo religijność Machiavellego
Autor Autorski

Machiavelli nie potrafi się oprzeć użyciu fałszywego 
tonu nawet w doskonale przygotowanym religijnym 
wystąpieniu i pisze: „Każda rzecz stworzona jest dla 
chwały i dobra człowieka”. Po chwili dodaje, „a sam 
człowiek stworzony jest dla chwały i dobra Boga”. 
Zaskakujące się wydaje podkreślenie chwały człowieka, 
którą otrzymuje on od świata, jednak jeszcze bardziej 
rzucające się w oczy jest oddzielenie świata od Boga – 
Bóg wydaje się tylko sprawą ludzką, która od człowieka, 
a nie całego stworzenia otrzymuje dobro i chwałę. 
Otrzymuje w sensie dosłownym – bez człowieka Bóg 
(bóg) nie ma ani chwały, ani dobra, ponieważ istnieje 
podejrzenie, że go nie ma. Myśl Machiavellego jest 
zatem klasyczną formułą świeckiej teologii państwowej 
czy też politycznej.

Tomasz Rowiński

albo religijność
     Machiavellego



Machiavelli, jego twórczość, spuścizna i oddziaływanie, a nawet 
biografia dla kogoś, kto zajmuje się dziejami myśli politycznej, 
są tematami „potwornymi”. Nawet nie z powodu otaczającej 
włoskiego pisarza i polityka złej sławy, ale ze względu na jego przedziwne 
oddziaływanie, na – powiedzielibyśmy – charyzmę, która wręcz zwiększa 
się, miast maleć, w czasach nam najbliższych1. Bardzo trafnie i plastycznie 
ujął magnetyzm Machiavellego Piotr Nowak, filozof i redaktor kwartalnika 
„Kronos”: „Do Machiavellego ciągnie ludzi jak muchy do lepu. Czytają go tak 
samo chętnie, jak chętnie plotkują i dowiadują się o cudzym nieszczęściu. 
To jego magia”2. Jest w tych zdaniach oczywiście znaczna doza przesady. 
Machiavellego czytamy dziś raczej rzadko, podobnie jak i rzadko zaglądamy 
do większości spuścizny kulturalnej przychodzącej do nas z przeszłości. 
A jednak wystarczy przejrzeć kilka z brzegu książek z zakresu filozofii, 
kultury, czy polityki autorstwa współczesnych „klasyków”, by przekonać 
się o wszechobecności Machiavellego. Jest w oddziaływaniu florentczyka 
coś więcej niż określona lokata na listach czytelniczych przebojów, czy 
nawet w rankingach cytowalności literatury naukowej i popularyzatorskiej. 
Na potwierdzenie tej myśli przywołajmy kolejną trafną i w jakiejś mierze 
oczywistą uwagę Piotra Nowaka: „W epoce nowożytnej próżno szukać 
skutecznego polityka, który nie znałby Księcia choćby wyrywkowo i nie 
stosował się do jego zaleceń. Dlatego należy uznać za niedorzeczność [co 
postulowało wielu autorów – przyp. TR] ograniczanie nauki Machiavellego 
do ściśle określonej sytuacji geopolitycznej i geograficznej. On jest atmosferą 
naszych czasów”3. 

1  M. Foucault, który studiował liczne pozycje poświęcone sztuce rządzenia, zauważył wielką popularność dzie-
ła Machiavellego trwającą do wieku XVI i powracającą na początku wieku XIX, zob. M. Foucault, „Rządomyślność”, 
w: tenże, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, Warszawa-Wrocław 2000, s. 164-165.
2  P. Nowak, Lekcja realizmu, „Kronos”, nr 3/2011, s. 33.
3  Tamże, s. 40.



MACHIAVELLI I SHAKESPEARE
„Potworność” Machiavellego polega także na tym, że przegląd komentarzy 
na jego temat w zastanej literaturze zachęca do coraz szerszego ujmowania 
problemów, jakie przedstawił, zakreślania coraz to dalszego horyzontu 
i podejmowania szczegółowej syntezy na poziomie cywilizacyjnym. Przed 
tym trzeba się obronić. Podejmując jednak temat religijności autora Historii 
florenckich, trudno wszakże zapomnieć, że jest on właśnie ni mniej ni więcej 
„atmosferą naszych czasów” i że w nas samych jest coś z niego. By zrobić 
krok naprzód, musimy uświadomić sobie, że Machiavelli nie jest koniecznie 
tym samym co legenda, jaka wokół niego powstała i która przekształciła 
się w dość powszechnie przyjmowaną doktrynę, czy nawet definicję 
polityczności. Za twórców „makiawelizmu” możemy uznać poetów epoki 
elżbietańskiej, którzy kilkaset razy (ponoć trzysta dziewięćdziesiąt pięć), 
o czym przypomina Nowak za Cassirerem4, przytaczali postać włoskiego 
myśliciela w swoich utworach. Za doskonałą artystyczną wersję ducha 
przyniesionego przez Machiavellego uważa się dzieła Williama Shakespeare’a. 
Porównanie to jednak przeżywa dziś swoje zasadnicze turbulencje wobec 
kolejnych głosów potwierdzających katolicyzm angielskiego dramaturga. 
Choć Shakespreare nie będzie z pewnością kandydatem na ołtarze, to jednak, 
zdaniem krytyka literackiego Josepha Pearce’a, wydaje się oczywistością, że 
angażował się on w podziemną działalność Kościoła katolickiego w Anglii5. 
Pod koniec życia miał wspierać innych katolików znajdujących się w sytuacji 
faktycznego wyjęcia spod prawa i prześladowań ze strony protestanckiej6. 
Być może postępującą relatywizację utrwalonych przekonań na temat 
angielskiego dramaturga możemy odnieść także do Machiavellego. Nie po 
to, by go kanonizować, ale po to, by lepiej zrozumieć, co znaczy, że „jest on 
atmosferą naszych czasów” i skąd wziął się jego geniusz.

PAN NOWOŻYTNOŚĆ
Przekonanie, jakie wyraził choćby Leo Strauss, mówiąc, że dzieło 
Machiavellego „opiera się na krytyce religii i krytyce moralności”7, jest 
stwierdzeniem banalnym i w znacznej mierze prawdziwym, jednak 
także w oczywisty sposób pasuje do podstawowych i utartych kodów 

4  Tamże, s. 39; por. E. Cassirer, Mit państwa, s. 137, tłum. A. Staniewska, Warszawa 2006, s. 137.
5  J. Pearce poświęcił Shakespeare’owi dwie książki, w których dokonał rekonstrukcji jego religijności The Quest 
for Shakespeare: The Bard of Avon and the Church of Rome, San Francisco 2008 oraz Through Shakespeare’s Eyes: Seeing 
the Catholic Presence in the Plays, San Francisco 2010.
6  Sytuację katolików w Anglii od czasów Henryka VIII znakomicie opisał ostatnio J. Pytel w obszernym dossier 
Zmagania o Kościół (w) Anglii, „Christianitas” 47/2012.
7  L. Strauss, Czym jest filozofia polityki?, w: tenże, Sokratejskie pytania, tłum. P. Maciejko, Warszawa 1998, s. 93.
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kulturowych panujących w naszej cywilizacji. Pierwszym z nich jest idea 
postępu (wobec epoki klasycznej i średniowiecznej), która swoje źródło 
powiązała z ideą sekularyzacji, drugim zaś jest idea rozpadu (tej samej 
epoki klasycznej i średniowiecza), która także w swoim źródle zbiega się 

z procesami sekularyzacji przypisywanymi włoskiemu renesansowi. W obu 
tych przypadkach Machiavelli wyłania się z historii ludzkiej myśli niejako 
deus ex machina, by stać się narzędziem rozdzierającym lub spajającym szatę 
dziejów. Charakterystyczna będzie tu lakoniczna opinia przywołanego już 
Leo Straussa: „Założycielem nowożytnej filozofii polityki jest Machiavelli”. Po 
prostu – właściwie ex nihilo. Opinia ta była, jest i będzie powielana w bliskiej 
nieskończoności ilości razy na kartach podręczników, we wprowadzeniach 
do filozofii, polityki, czy literatury. Poprzez tę kliszę wydaje się, że słynny 
florentczyk to być może współczesny ateista przeniesiony w odległe nam 
czasy dla pouczenia ludzkości o sprawach polityki, co do której musiała ona 
błądzić w wiekach ciemności. Ten barwny obraz ateisty (podobnie ateistą 
miał być Shakespeare) to prawdopodobnie pierwszy ze sposobów, w jaki 
Machiavelli „jest atmosferą naszych czasów”. Równocześnie nowość jego 
myśli jest wielkim złudzeniem – właściwie wszystko, o czym pisał, znali 
starożytni i średniowieczni autorzy, a także literatura biblijna. On sam 
wszakże uważał się za odnowiciela politycznego arystotelizmu. Różnica 
między arystotelikami i Machiavellim polegała jednak na tym, że Machiavelli 
porzucił klasyczną i biblijną antropologię oraz związane z nią rozumienie 
natury, a także wynikające z tego cele działania politycznego. Wniosek taki 
powinien być nam pomocny w zrozumieniu genealogii myśli florentczyka. 
Pomimo tego, że niewiele wskazuje jakoby Machiavelli był oświeceniowym 
czy też postnowoczesnym humanistą, pozostańmy chwilę w aurze 
tajemniczości, jaką spowiła go myśl europejska. 

Za twórców „makiawelizmu” możemy uznać 
poetów epoki elżbietańskiej, którzy ponoć 
trzysta dziewięćdziesiąt pięć razy przytaczali 
postać włoskiego myśliciela w swoich utworach.



ODCZAROWANIE
Każda postać, która jak się zdaje na pierwszy rzut nie ma swojej historii, 
nie ma swojego ulokowania w ciągłości dziejów umysłowości ludzkiej, 
powinna być podejrzana dla historyka myśli. Pozycja, jaką zyskał Machiavelli, 
jeśli jej się przyjrzymy bliżej, jest raczej mitologiczna – bliska modelowi 
prometejskiemu, czy też powracającej w dziejach filozofii politycznej figurze 
„prawodawcy” lub „założyciela”. Jeśli Machiavelli jednak jest po prostu 
Prometeuszem ateizmu lub odrzucenia związków kultury europejskiej 
z dziedzictwem antycznym (co wtedy z jego arystotelizmem?), to oznacza to 
tylko tyle, że jeszcze nie odpowiedzieliśmy w bardziej zasadniczy sposób na 
pytanie, dlaczego „jest on atmosferą naszych czasów”. Co najwyżej wiemy, 
dlaczego jest projekcją obecnej kultury w przeszłość.

Nowe światło na postać Niccolo Machiavellego pozwalają rzucić mniej 
znane pisma tego polityka, jak choćby list do religijnego Bractwa Miłosierdzia, 
którego był członkiem od 1495 roku. Fragment ten zaczyna się takimi oto 
słowami: „Czcigodni Ojcowie i starsi Bracia! Ponieważ dzisiejszego wieczoru 
przemówić mam do Waszych Wielebności, aby – będąc posłusznym wobec 
mych przełożonych – omówić pewne kwestie dotyczące pokuty, uznałem 
za słuszne rozpocząć moją zachętę słowami głosiciela Ducha Świętego, 
proroka Davida, ażeby ci, którzy wraz z nim zgrzeszyli, mogli, zgodnie 
z jego słowami, pokładać najwyższą nadzieję w miłosierdziu Najwyższego 
i Najłaskawszego Boga. Niechaj nie obawiają się, że nie przypadnie im ono 
podobnie jak owemu prorokowi, gdyż nie sposób poczynić większego błędu 
ani większej pokuty niż w jego przypadku, u Boga zaś nie można znaleźć 
większej wspaniałomyślności w wybaczaniu”8. Dalej zaś: „Każda rzecz 
stworzona jest dla chwały i dobra człowieka, a sam człowiek stworzony 
jest dla chwały i dobra Boga, który dał człowiekowi słowo, aby ten mógł 
go chwalić; dał wzrok skierowany nie ku ziemi, jak w przypadku innych 
zwierząt, lecz ku niebu, aby mógł ciągle widzieć Boga; dał ręce, aby mógł 
budować dla Niego świątynie i składać ofiary na Jego cześć; dał rozum 
i intelekt, aby mógł rozważyć i poznać wielkość Boga. Zobaczcie więc, z jaką 
niewdzięcznością człowiek buntuje się przeciwko wielkiemu dobroczyńcy 
oraz na ile kar zasługuje, kiedy zdeprawuje te rzeczy i wykorzysta do 
czynienia złego; kiedy wykorzysta język, stworzony do pochwały Boga, by 
bluźnić przeciw Niemu; gdy usta, którymi ma się karmić, przemieni w ściek 
oraz drogę do zaspokajania żądz i kaprysów brzucha przez wykwintne, acz 
zgoła niepotrzebne jedzenie; gdy spekulację o Bogu przemieni w dywagację 

8  N. Machiavelli, Zachęta do pokuty, tłum. S. Bruni, „Kronos” 3/2011, s. 21.
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o świecie; gdy potrzebę przetrwania gatunku zamieni w lubieżność i inne 
rodzaje wyuzdania. Dokonując tak nędznych czynów, człowiek przemienia się 
z rozumnego zwierzęcia w bezrozumne”9.

W takim duchu utrzymane jest całe dziełko, którego fragmenty 
przywołałem. Wypełniają je pobożne, inteligentne i jak się wydaje 
teologicznie poprawne zwroty. Charakterystyczne i istotne jest tu 
odwoływanie się autora do indywidualnej religijności i cnót, które 
moglibyśmy określić mianem wewnętrznych, czyli opierających się 
na powściągliwości i wstrzemięźliwości, a nie działaniu. Jednak poza 
wszystkim, tekst ten, niepodpisany, mógłby pochodzić od pobożnego 
mnicha pouczającego wiernych o ich moralnych powinnościach, a także 
(w dalszej części) o pokucie człowieka i miłosierdziu Bożym. W każdym razie 
powinniśmy odczuwać zaskoczenie i dysonans poznawczy wobec wymowy 
przywołanego listu, a treścią choćby Księcia, czy jeszcze bardziej wobec 
obecnych w kulturze narracji na temat myśli Machiavellego.

MACHIAVELLI JAKO ATEISTA
Prostą odpowiedzią, którą podsuwa nam Leo Strauss, jest teza o hipokryzji 
lub przebiegłości Machiavellego. Strauss myśl tę rozwija i przyjmuje 
założenie, że znaczna część europejskiej tradycji filozoficznej (poczynając 
od Platona) ma charakter ezoteryczny10. Oznacza to ni mniej ni więcej jak 
tylko, że pisarze ukrywali poglądy i zmuszali swoich odbiorców do czytania 
pomiędzy wierszami. W kluczu tym Machiavelli mógłby zostać twardym 
ateistą, bratem bliźniakiem Barucha Spinozy – oczywiście w odczytaniu 
straussowskim. Na potwierdzenie swojej myśli Strauss z lubością przytacza 
rozważania Machiavellego o przemijalności i historyczności religii etc. 
Przyznam, że choć mocno wysubtelniona, koncepcja taka wydaje się być na 
pierwszy rzut oka przekonująca. Trzeba jednak zauważyć, że spotykają się 
w niej określone klisze kulturowe. Po pierwsze, jest nią obraz opresyjnego, 
traktowanego zewnętrznie katolicyzmu, po drugie – zręcznie budowana 
przez Straussa opowieść o istnieniu w tradycji filozoficznej ezoterycznego 
odczytania dzieł poszczególnych filozofów. Obraz ten jednak w przypadku 
Machiavellego niespecjalnie działa. Dlaczego? Choćby ze względu na 
charakter ojczystej Florencji pisarza, którą Jakub Burckhardt przedstawił jako 

9  Tamże, s. 22.
10  Swoje koncepcje L. Strauss rozwija choćby w eseju Prześladowanie i sztuka pisania znajdującym się w zbio-
rze Sokratejskie pytania.



miejsce „politycznych doktryn i teoryj, eksperymentów i przewrotów”11, 
zatem miejsce sprzyjające dla wolnych duchów pojmowanych w znaczeniu 
nowożytnym, a więc w kluczu emancypacyjnym. Co więcej, jest oczywiste, 
że Machiavelli niczego w swoich dziełach nie ukrywał. A nawet gdyby to 
czynił, trudno powiedzieć, co by miało być przedmiotem ukrywania, skoro 
jego idee polityczne w całej swojej oryginalności i całej oczywistości mamy 
wyłożone na kartach ksiąg i potwierdzone osobistymi dedykacjami autora 
dla florenckich władców. Co więcej, w Rzymie, w roku 1532 ukazało się cum 
gratia et pivilegiis [z przychylności i przyzwolenia] papieża Klemensa VII 
pierwsze wydanie Księcia, która to książka miała wcześniej charakter właśnie 
prywatnej dedykacji12. 

Ostatni fakt wydaje się szczególnie wymowny i nie zmienia tej wymowy 
nawet późniejsze wciągnięcie dzieła Machiavellego na indeks ksiąg 
zakazanych Kościoła katolickiego. Klemens VII pochodził także z Florencji, 
z rodu Medyceuszy, których Machiavelli najpierw był politycznym 
przeciwnikiem, a którym później dedykował jedno ze swoich wielkich 
dzieł – Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Tytusa 
Liwiusza. Hołd z tych ksiąg był wystarczający, by przywrócić dawnego 
przeciwnika do łask i zlecić mu pisanie historii swojego miasta (co 
Medyceusze uczynili), niewystarczający jednak, by mógł on wrócić do polityki. 
Pisanie Historii florenckich osobiście zlecił Machiavellemu kardynał Guido 
de Medici – późniejszy Klemens VII. Oprócz wspólnoty politycznej wydaje 
się, że musiała się pojawić między politykiem i kardynałem jakiegoś innego 
rodzaju wspólnota, skoro ten ostatni po śmierci pierwszego zdecydował 
się opublikować i poprzeć dzieło, którego późniejsze losy znamy lepiej 
niż oni dwaj. Należy się raczej spodziewać, że istniała pewnego rodzaju, 
nieuświadomiona wspólnota intelektualna charakterystyczna dla epoki. To 
ona połączyła papieża i filozofa – musiało być to obce już nam częściowo 
spoiwo praktyki życiowej łączące pobożność i opisywany przez Machiavellego 
styl uprawiania polityki. Spoiwo to, choć budzi niepokój, trudne jest do 
wykluczenia jeśli chcemy dobrze zrozumieć Machiavellego. Istnienie tego 
spoiwa przesądza też prawdopodobnie o jakości pobożności obu mężów, 
ale też o jakości ich myślenia o polityce. Istnienie fundamentalnej podstawy 
rozumu praktycznego w czasach wczesnej nowożytności zauważył także 
Lord Acton. Coś się zmieniło od wieków średnich. W Historii wolności 

11  J. Burckhardt, Kultura Odrodzenia we Włoszech. Próba ujęcia, tłum. M. Krzeczkowska, Warszawa 1965, s. 43, 
cytat ten przytaczam za: P. Nowak, tamże, s. 29.
12  Patrz C. Nanke, Przedmowa tłumacza [do Księcia Niccolo Machiavellego], w: N. Machiavelli, Książę, Kęty 2007, 
s. 5.
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w chrześcijaństwie Acton zanotował: „W każdym stadium rozwijającego się 
konfliktu religijnego decydującą rolę odgrywała polityka. Kiedy zmarł ostatni 
z ojców Reformacji, religia, miast być narzędziem emancypacji narodów 
została wykorzystana do nieprzebierającego w środkach despotyzmu. 
Kalwin głosił kazania, [kardynał] Bellarmine jeździł z odczytami, ale rządził 
Machiavelli”13. To kolejny trop każący nam wątpić w obraz „wyizolowanego 
geniusza” samotnie dokonującego nowożytnego przełomu.

„MIŁUJEMY OJCZYZNĘ BARDZIEJ NIŻ ZBAWIENIE 
WŁASNEJ DUSZY”
Wróćmy jednak bardziej zdecydowanie do problemu religijności Niccolo 
Machiavellego. Stanowisko w założeniach bardziej realistyczne od 
straussowskiego przyjęła na ten temat Hannah Arendt, zwracając uwagę, że 
świat, w jakim żył florencki polityk, a także świat, w którym żył jego papież, 
był światem na wskroś chrześcijańskim, a nawet po prostu katolickim. 
W tym świecie nie istniała żadnego rodzaju ateistyczna opozycja mająca 
jakiekolwiek znaczenie społeczne i polityczne. Sytuacja ta sprawiała, że 
intelektualiści epoki w zupełnie inny sposób sytuowali się wobec władzy 
cesarskiej, królewskiej, książęcej, czy papieskiej. Dobrze świadczą o tym 
krytyczne głosy wobec tej ostatniej choćby ze strony „arcykatolickiego” 
poety, za jakiego uznajemy Dantego. Wszelkie spory i konflikty, w których 
brali udział zarówno Dante, jak i Machiavelli, miałby wewnątrzkatolicki 
charakter – owszem polityczny, ale w ramach jednego uniwersum. Arendt, 
daleka od wszelkiej pobożności, komentując powtórzone przez Robespierre’a 
zdanie Machiavellego: „Miłujemy ojczyznę bardziej niż zbawienie własnej 
duszy”14, próbuje wytłumaczenia chrześcijańskiego dla tego sformułowania: 
„Do nas, którzy nieśmiertelności duszy nie uważamy już za rzecz oczywistą, 
nader często nie dociera siła Machiavellowskiego credo. Jednak w czasach, 
gdy Machiavelli pisał te słowa, nie stanowiły one frazesu, lecz oznaczały 
dosłownie, że ktoś jest gotów dać w zastaw żywot wieczny lub zaryzykować 
karę piekieł dla sprawy swego miasta. Machiavellemu nie chodziło o to, 
czy ktoś kocha Boga bardziej niż świat, lecz czy potrafi ukochać świat 
bardziej niż własne «ja». A taki wybór był zawsze wyborem rozstrzygającym 
dla wszystkich, którzy poświęcili życie polityce. Większość argumentów 

13  Lord Acton, Historia wolności w chrześcijaństwie w: tenże, W stronę wolności, Kraków 2006, s. 43.
14  H. Arendt, O rewolucji, tłum. M. Godyń, Warszawa 2003, s. 41.



Machiavellego przeciwko religii uderza w ludzi, którzy bardziej od świata 
kochają samych siebie, czyli własne zbawienie; nie są one wymierzone 
w tych, którzy naprawdę miłują Boga bardziej niż świat czy samych siebie”15.
Arendt ląduje daleko od chrześcijańskiej prawowierności, podejmuje jednak 
próbę historycznego uchwycenia sytuacji Machiavellego. Jeśli jej rekonstrukcja 
byłaby prawdziwa, postawa naszego bohatera wydawać by się musiała na 
pierwszy rzut oka dziwaczna. Za zasłoną rozróżnienia pomiędzy prawdziwym 
umiłowaniem Boga a fałszywym umiłowaniem zbawienia, które miałoby 
być tylko umiłowaniem siebie, skrywane jest prawdziwe i najważniejsze, 
ponieważ całościowe rozróżnienie (a właściwie przeciwstawienie) pomiędzy 
umiłowaniem Boga a umiłowaniem miasta. Reszta jest jedynie zasłoną 
sylogizmów, logicznie wykazującą fałszywość lub niejednoznaczność 
poszczególnych pojęć. Być może Arendt na swój sposób chciała wyrazić 
własne przekonanie o sprzeczności katolickich oczekiwań wobec człowieka16.

WNUK DANTEGO
Niezależnie zatem czy Machiavelli był kryptopoganinem, czy też epoka, 
w której przyszło mu żyć, uwikłała się w bolesne sprzeczności, pewne jest, że 
zarówno on, jak i Klemens VII są świadkami (i świadectwami) rozpadu takiego 
rozumnego obrazu rzeczywistości, w którym Bóg, świat, a także człowiek 
działają w obrębie jednego Logosu, a cel ludzkiego życia określony jest przez 
nadprzyrodzone zbawienie, w którym swoje role odgrywają zarówno Kościół, 
jak i władza świecka. W świecie Machiavellego cele mogą być dwa, ale 
myślenie o nich zdominowane jest już przez „duszę laicką”17. Co więcej, jeśli 
weźmiemy poważnie interpretację Arendt, spostrzeżemy, że zaryzykowanie 
zbawienia dla chwały miasta jest cnotą, ale zaryzykowanie dobra miasta dla 
zbawienia byłoby egoizmem. W tej sytuacji Machiavelli okazuje się w prostej 
linii intelektualnym wnukiem Dantego, Ockhama czy Marsyliusza z Padwy, 
a jeszcze bardziej dokonanego przez tego pierwszego antropologicznego 
rozdzielenia jednego ostatecznego celu człowieka na dwa ostateczne cele. 
W rozróżnieniu tym filozofia, rozum i polityka znalazły się na służbie kresu 
i szczęścia doczesnego. Na przeciwnym brzegu pozostały Kościół, Bóg, 

15  Tamże, s. 334-355, przypis 20.
16  Ciekawe rozwiązanie paradoksalności wypowiedzi Arendt podsunął mi Paweł Milcarek: „Mamy tu problem 
w  fałszywej perspektywie: to przecież nie jest wybór między pewną całością (świat) i  częścią (ja), lecz mię-
dzy pewną całością doczesną i pewną całością wieczną – i rozpoznanie, która z nich ma pierwszeństwo w hie-
rarchii różnych całości. Brak zbawienia «ja» jest najpierw zdradą tej całości, w której króluje świętość Boga, a 
dopiero potem także prywatną stratą”.
17  Pojęcie ukute przez George’a de Lagarde’a w pięciotomowym dziele La naissance de l’esprit laique; informa-
cję tę powtarzam za Thomasem Molnarem i jego esejem Średniowieczne początki sekularyzacji politycznej, „Dialo-
gi polityczne” 8/2007, s. 227.



211 

Witajcie w nowożytności albo religijność Machiavellego

religijność, mistyka, wszystkie one pozbawione własnej rozumności, a więc 
odarte z Logosu, oparte jedynie na obyczaju, prywatnych nawykach (które 
znajdują się w centrum „Zachęty do pokuty”!) bez prawa do kształtowania 
świata, które to prawo należy do „laickiej duszy”. Jeśli, jak sądził Ockham, 
świecki władca nie musi podlegać władzy duchowej, to znaczy, że władza 
świecka nie ma też religijnych podstaw (co za tym idzie i obowiązków). 
W połączeniu z poglądem Dantego, wedle którego cel doczesny człowieka 
jest zupełnie odmienny od nadprzyrodzonego i dla jego osiągnięcia musimy 
posługiwać się zupełnie odmiennymi środkami niż w przypadku pierwszego, 
otrzymujemy koncept niezależności doświadczenia władzy i polityki od spraw 
wiary. Ona sama okazuje się jedynie oddechem indywidualnej pobożności dla 
chętnych. 

Kłopot polega na tym, że powyższe zestawienie nie jest jedynie 
teoretyczną dywagacją, ale opisem kryzysu kondycji katolickiej w renesansie. 
Dzięki pęknięciu, które nie było łatwo zauważalne dla ludzi epoki, Machiavelli 
mógł być równocześnie członkiem Bractwa Miłosierdzia i pisać Księcia. 
Dlatego też „jest on atmosferą naszych czasów” – czy jego postawa nie 
przypomina nam licznych polityków i osób publicznych, które chodzą 
do Kościoła, wyznają Credo, mówią, że są katolikami, ale w działaniu 
podobne są do demonów, które według Maxa Webera całkowicie panują 
tam, gdzie kształtować się powinno dobro wspólne? Wielu zapewne 
nawet nie podejrzewa, że ich powinnością jest tworzenie widzialnego ładu 
z perspektywy katolickiego rozumu, którym jest Logos, a nie „służba świeckiej 
duszy”. Zresztą wcale nie ma potrzeby demonizowania polityki – wystarczy, 
że bardziej niż Boga pokocha się pogańską podmiotowość swojego kraju 
opartą na sile bardziej niż na uniwersalnej racjonalności. Oddzielnie wiary 
od spraw rozumu zaowocowało charakterystycznym naturalistycznym 
pomieszaniem znaczeń: „Wszystkie religie – także chrześcijaństwo – 
stworzone są przez człowieka, a nie w niebiosach. Wydarzenia, które 
niszczą pamięć i mają niebiańskie źródło, to zarazy, głód i powodzie: to, co 
niebiańskie, jest naturalne; to, co nadnaturalne, jest ludzkie”18. 

TĘSKNOTA ZA ANTYKIEM
Renesans to przede wszystkim sentyment do antyku, do mocy, jaką 
w wyobraźni ówczesnych reprezentował. Z oczywistych względów 

18  L. Strauss, J. Cropsey, Historia filozofii politycznej, Warszawa 2010, s. 317.



wypowiedzi Machiavellego dotyczące religii starożytnych muszą jeszcze 
bardziej zamazywać obraz. Jednak warto pamiętać, że zarówno Machiavelli, 
jak i jego epoka nie przeciwstawiały chrześcijaństwa pogaństwu w sposób, 
w jaki to czyniło oświecenie. Poganami upajano się, zachwycano, nawet nimi 
myślano, ale do pewnego przynajmniej momentu odsuwano na dalszy plan 
konieczność konfrontacji o światopogląd religijny. Oczywiście humaniści 

renesansu w swoim stylu myślenia często porzucali filozofię chrześcijańską 
i teologię, choć wydawało im się, że jeszcze nie porzucają wiary. Dlatego 
też poniższy fragmenty moglibyśmy przeczytać w kluczu, w jakim 
odczytujemy wypowiedzi gorliwych katolików żałujących, że nie ma w nas 
gorliwości zauważalnej u wielu wyznawców islamu gotowych do publicznej 
modlitwy w każdych okolicznościach. „Dlaczego więc w owych czasach 
[w starożytności] ludzie kochali wolność więcej niż dzisiaj? Sądzę, że pochodzi 
to z tej samej przyczyny, która sprawia, że ludzie są dziś słabsi. Przyczyna 
ta zaś leży, moim zdaniem, w różnicy między wychowaniem dzisiejszym 
a starożytnym, która z kolei wynika z różnicy między religią naszą a religią 
starożytną. (…) Religia starożytnych uczyła też oddawać cześć boską ludziom, 
którzy okryli się sławą doczesną, jak dowódcom wojskowym i naczelnikom 
państw. Natomiast nasza religia nakazuje czcić nie tyle ludzi czynu, co ludzi 
pokornych, oddanych życiu kontemplacyjnemu. Najwyższe dobro widzi ona 
w pokorze, w samozaparciu i pogardzie rzeczy tego świata; religia pogańska 
doszukiwała się go w wielkości ducha, w sile ciała i w tym wszystkim, co 
czyni ludzi dzielnymi. A jeżeli nasza religia żąda, abyś posiadał hart ducha, to 
nie dlatego, abyś był zdolny do działania, ale dlatego, abyś mógł łatwiej znosić 
cierpienia.

Z tych to chyba powodów zakorzeniła się w świecie słabość, wydając ten 
świat na łup niegodziwców, którzy bezpiecznie Nim władają, bo wiedzą, że 
ludzie w trosce o dostąpienie raju skłonni są bardziej do znoszenia krzywd 

Frustracja, która stała się jednym ze źródeł 
nowoczesnego kryzysu, narodziła się 
z przekonania, że trzeba wybrać styl życia. 
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niż do ich pomszczenia. Lecz jeśli świat jest zniewieściały, a niebo wydaje się 
bezsilne, nie przypisujmy za to winy nikomu innemu jak tym, którzy religie 
naszą pojęli na sposób próżniaków, a nie tak jak wymaga tego męstwo”19.
Słyszymy tu, jak sądzę, tony dobrze nam znane i dziś, chęć i pragnienie, 
by chrześcijaństwo było bardziej męskie, może, co jest już niebezpieczne, 
bardziej użyteczne. Może to dziwić w epoce, która dopiero wyszła 

z zaangażowania w wyprawy krzyżowe i która była równocześnie 
niesamowicie rozpolitykowana. Machiavelli jednak jest już dzieckiem tej 
trucizny, która każe mu myśleć, że polityki nie da się uprawiać z Bogiem, 
a służyć całkowicie Bogu, będąc politykiem. Ona sam nie potrafi się wywikłać 
z przeciwstawienia sobie vita contemplata i vita activa. To frustracja, 
która stała się jednym ze źródeł nowoczesnego kryzysu, narodziła się 
z przekonania, że trzeba wybrać styl życia. Pojawiła się równocześnie 
nadzieja, że sprawy polityczne można rozwiązać za pomocą techniki 
władzy, a Bóg nie będzie tym ostatecznie zainteresowany. Michel Foucault 
zauważa osłabnięcie u Machiavellego (ale też i u wcześniejszych autorów, 
czym się nie zajmuje) związku pomiędzy cnotą jako panowaniem nad sobą 
(będącą efektem właściwie rozumianego życia kontemplacyjnego, które 
jest czym innym niż bierność) a cnotą polityka20. Strauss pisze, że cnota 
dla Machiavellego jest niczym innym niż poświęceniem się dla zbiorowego 
egoizmu, należy dodać, że cnota jest też możliwością osiągnięcia doczesnej 
chwały. Gdyby Machiavelli zdał sobie sprawę z fałszywości dylematów, 
w jakich się znajdował, oprócz doczesnych zasług przynależnych mu ze 
względu na powołanie do służby politycznej, jakie otrzymał, mógłby też 
otrzymać wieniec chwały przychodzący z wysoka.

19  M. Król, Historia myśli politycznej od Machiavellego po czasy współczesne, Gdańsk 2001, s. 21.
20  M. Foucault, tamże.
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 Wróćmy jednak do problemów religijnych, które nas tutaj zajmują. Marcin 
Król, od którego wziąłem cytat przytoczony akapit temu, podsumowuje go 
znacząco, mówiąc, że Machiavelli krytykuje chrześcijaństwo z tych samych 
powodów, dla których czynił to Nietzsche. Wbrew pozorom opinia taka nie 
podlega jednoznacznej interpretacji. Gustave Thibon w swoim znakomitym 
eseju o Nietzschem i św. Janie od Krzyża zauważa, że obaj oni przeszli 
podobną drogę „krytyczną”, zrywając z chrześcijaństwa znaki obłudy, fałszu 
czy umiłowania siebie pozorowanego miłowaniem Boga. Czy polemiczny 
zapał Machiavellego musimy odczytywać inaczej, niż byśmy czynili to 
z dzisiejszymi publicystami? 

NA KONIEC – SPOJRZENIE PORÓWNAWCZE
W Zachęcie do pokuty znajduje się jeden fragment, który wcześniej celowo 
przemilczałem właśnie dlatego, że wydaje się on być szczególnie interesujący 
w perspektywie trwania określonych wątków myślowych w sposób 
niezamierzony przez autorów. Chciałbym teraz, na zakończenie, do niego 
wrócić. Zanim to się jednak stanie, sięgnijmy do pierwszych zdań, jakie 
Dante wygłasza na początku swojego dzieła politycznego, czyli Monarchii: 
„Wszystkim ludziom, którym Wyższa Natura wszczepiła umiłowanie 
prawdy, winno zależeć najbardziej na tym, żeby pozostawić po sobie coś 
dla potomnych”21. Władysław Seńko, tłumacz Monarchii, zauważa, że Dante 
w tych pierwszych słowach nawiązuje do początku Metafizyki Arystotelesa, 
gdzie czytamy: „Wszyscy ludzie z natury dążą do poznania”. Dodaje jednak 
od siebie coś, co wprowadza dysonans – nie chodzi o poznanie i prawdę, 
która jest celem owego dążenia. Celem Dantego jest, by „pozostawić coś 
potomnym”. Prawda zostaje zamieniona na osobistą, doczesną chwałę. Być 
może Dante wyobrażał sobie, że to będzie nawet coś więcej niż doczesna 
chwała, jednak ów niewielki niuans w postawie zaważył prawdopodobnie 
na kształcie całego dzieła22. Machiavelli także (a może jeszcze bardziej) nie 
potrafi się oprzeć użyciu fałszywego tonu nawet w doskonale przygotowanym 
religijnym wystąpieniu i pisze: „Każda rzecz stworzona jest dla chwały 
i dobra człowieka”. Po chwili dodaje, „a sam człowiek stworzony jest dla 
chwały i dobra Boga”. Zaskakujące się wydaje podkreślenie chwały człowieka, 
którą otrzymuje on od świata, jednak jeszcze bardziej rzucające się w oczy 
jest oddzielenie świata od Boga – Bóg wydaje się tylko sprawą ludzką, która 
od człowieka, a nie całego stworzenia otrzymuje dobro i chwałę. Otrzymuje 

21  A. Dante, Monarchia, I,1, tłum. W. Seńko, Kęty 2002, s. 29.
22  Więcej o Dantem pisałem w eseju O wyższości własnej chwały nad prawdą, albo rządzą nami bękarty Dantego, 
„Fronda” 61/2011.
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w sensie dosłownym – bez człowieka Bóg (bóg) nie ma ani chwały, ani dobra 
ponieważ istnieje podejrzenie, że go nie ma. Myśl Machiavellego jest zatem 
klasyczną formułą świeckiej teologii państwowej czy też politycznej.
W takim stanie umysłu hipotetyczny Machiavelli zawieszony pomiędzy 
chrześcijaństwem a pogaństwem mógł nawet sądzić, że władca, który 
dba o własną chwałę, oddaje prawdziwą chwałę Bogu niezależnie od 
przyjętych środków. Dalekie to przypomnienie, ale wielkie zbrodnie XX 
wieku odbyły się pod hasłem „Gott mit uns” – trudno o większą pomyłkę, 
niż gdy chwałę człowieka nazywa się chwałą Boga, a nadprzyrodzoność 
miesza z jej ideologicznym substytutem. Chciałoby się powiedzieć: „Witajcie 
w nowożytności!”. █
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Co spowodowało, iż starannie wychowana córka „starego 
szlachciury” Wincentego Szymborskiego, działacza endecji, 
rządcy dóbr kórnickich hr. Władysława Zamoyskiego 
(wielkiego patrioty i społecznika), pobożna pensjonarka Sióstr 
Urszulanek, nagle opuszcza własną kamienicę, starą matkę, 
jedyną siostrę Nawojkę, i z ubogim komunistą zamieszkuje na 
zimnym poddaszu państwowego przytuliska dla literatów?
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Gruzini są długowieczni. Nawet w czasach nieporadności XIX-wiecznej 
medycyny dożywali 90 lat. Rankiem (?) 5 marca 1953 roku w wieku zaledwie 
73 lat zmarł na udar mózgu „nieśmiertelny” wódz światowego komunizmu 
Josif Wissarionowicz Dżugaszwili – bardziej znany jako Józef Stalin. Zmarł 
w przededniu rozpoczęcia swojej „autorskiej” II Wielkiej Czystki. Trudno 
pomyśleć, co by się stało w Związku Radzieckim i w krajach satelickich (tzw. 
KDL-ach), gdyby generalissimus dożył „średniej gruzińskiej” i rządził do roku 
1965? 

II Wielka Czystka z ministrem MGB Michaiłem Riuminem w miejsce 
Ławrentija Berii pochłonęłaby kolejny milion lub dwa zamordowanych 
i zesłanych do GUŁAG-ów. Represji nie przeżyliby nawet członkowie Biura 
Politycznego KPZR. Czystka w Polsce była w końcówce przygotowań – 
szykowano baraki w wielu „poniemieckich” i nowo budowanych obozach, 
a czujący pismo nosem Jakub Berman (nr 2 w PZPR) położył się na wiele 
miesięcy w Centralnym Szpitalu Klinicznym MBP (u swojego kolegi ppłk. 
Kamila Wermana) i udawał umierającego. Nie byłoby też XX Zjazdu KC PZPR, 
tajnego Referatu Nikity Chruszczowa, „prezydent” PRL Bolesław Bierut nie 
dostałby po jego przeczytaniu „niewydolności krążeniowo-oddechowej” 
i rządziłby PRL-em do lat 70., tak jak w Czechosłowacji stalinowiec Antonin 
Novotny (lata 1953-1968), czy w Korei Północnej klan Kimów!

Śmierć Stalina zakończyła gwałtownie „epokę stalinowską”, stawiając 
setki tysięcy komunistów w bardzo trudnej sytuacji, a przynajmniej w nowej, 
nieznanej im rzeczywistości politycznej. Po aresztowaniu w czerwcu 
i rozstrzelaniu w grudniu 1953 roku marszałka Ławrentija Berii i jego 
ministrów, chruszczowowska odwilż wstrząsnęła życiem, sposobem myślenia, 
działania, karierą zawodową i artystyczną tysięcy aktywistów PZPR. W śród 
nich i młodej komunistki 29-letniej poetki i redaktorki machejkowskiego 
„Życia Literackiego” Marii Wisławy Szymborskiej.



Nagroda Nobla (której Akademia od lat 60. zdominowana jest przez 
zbiorowy lewicowy sposób myślenia) przyznana Wisławie Szymborskiej 
w 1996 roku uczyniła ją sławną, i gdyby nie nimb marki Nobla byłaby 
do końca życia jedną z wielu poetek, poetów, którzy zaistnieli dzięki 
PRL-owi i epoce stalinowskiej. Laurem Alfreda Nobla nie zostali zwieńczeni 
utalentowani poeci, poczynając od Artura Międzyrzeckiego, a kończąc 
na Andrzeju Mandalianie, poetki – zaczynając od Juli Hartwig (drugiej 
żonie Artura Międzyrzeckiego), a na Ewie Lipskiej (drugiej partnerce 
życiowej Adam Włodka) kończąc. To pokolenie „inżynierów ludzkich dusz” 
(lub ich dzieci i wnuki) debiutowało w oparach młodzieńczych uniesień 
„jednolitofrontowców”, hiszpańskich Dąbrowszczaków, nostalgii po Róży 
Luxemburg i kacu moralnym po rozwiązaniu przez Komintern Komunistycznej 
Partii Polski w 1938 roku.

Po 17 września 1939 roku cała ta „postępowa” inteligencja 
polsko-żydowska znalazła się w okupowanym sowieckim Lwowie, w redakcji 
„Nowych Widnokręgów”. W 1945 roku w Krakowie pojawił się kpt. LWP Adam 
Ważyk (opisany dokładnie przez młodego Artura Sandauera – którego akurat 
trudno posądzać o antysemityzm – jako wrzeszczący, metr pięćdziesiąt, 
oficer z wielkim naganem w kaburze obijającej mu się trochę powyżej kolan). 
Kpt. Ważyk zajął kamienicę na Krupniczej 22 i organizował w niej oddział 
powstającego Związku Literatów Polskich – rodzaj kołchozu ze stołówką – 
w ramach akcji: „buda i micha za wierność”.

Wśród bezdomnych, bezrobotnych i głodnych, ocalałych z koszmaru 
obu okupacji, zasiedlających na długie lata Krupniczą 22 pojawia się też 
22-letnia początkująca poetka Wisława Szymborska i jej towarzysz życia 
młody komunista Adam Włodek. W 1950 roku wzięli cywilny ślub (odwaga 
i ostentacja w ówczesnym Krakowie!) i w tymże roku oboje wstąpili do PZPR.

Trzeba by freudowskiej psychoanalizy, kilku tomów dociekań i spekulacji 
psychologicznych (ściśle naukowych i domorosłych), by pojąć, zrozumieć i być 
może wybaczyć Wisławie Szymborskiej jej polityczną i literacką działalność 
z lat 1945-1956 i 1992-2012. Co spowodowało, iż starannie wychowana 
córka „starego szlachciury” Wincentego Szymborskiego, działacza endecji, 
rządcy dóbr kórnickich hr. Władysława Zamoyskiego (wielkiego patrioty 
i społecznika), pobożna pensjonarka Sióstr Urszulanek, nagle opuszcza 
własną kamienicę, starą matkę, jedyną siostrę Nawojkę, i z ubogim komunistą 
zamieszkuje na zimnym poddaszu państwowego przytuliska dla literatów?

Może była to zapiekła dziecięca uraza do rodziny hr. Zamoyskich i Fundacji 
Kórnickiej gnębiącej jej ukochanego ojca Wincentego, wspomnienia matki 
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Anny z Rottermundów o protekcjonalnym traktowaniu jej przez rodzinę 
księcia Kazimierza Lubomirskiego, której służyła do zamążpójścia za 
Wincentego Szymborskiego? Kompleks jadania przy „drugim stole” nigdy 
„z państwem” – utajona zawiść? Wisława straciła ojca w 13. roku życia, i jak 
sama wyznała – kochała go miłością absolutną i histeryczną. Matka go jej 
zabierała, ojciec był wspaniały, obie córki wychowywał jak brakujących mu 
synów, matka była prozaiczna – gotowała, szyła, piekła ciasta zarobkowo. 
Nic poetyckiego. W dodatku przeganiała chłopców przychodzących do 
Nawojki i Wisławy. Możliwość swobody seksualnej to jednak duża pokusa. 
Elicie warszawskiej młodzieży dało ją dopiero Powstanie Warszawskie, 

a w konserwatywnym Krakowie kardynała Sapiehy dopiero ucieczka w szeregi 
ZMP/PZPR.

Młodsza z sióstr Szymborskich, kamieniczniczek z ul. Radziwiłłowskiej, nie 
była wyjątkiem witającym radośnie „nowe”. Jan Zamoyski zaczął natychmiast 
malować portrety Stalina, Wojciech Fangor (typowy bogaty bourgeois) „Matkę 
Koreankę” itd. Takich przypadków były tysiące. Być może Szymborska 
kierowała się też obawą, że MBP uzna ją za wroga ludu? Ratowała siebie 
i rodzinę? Tajemnicą poliszynela w Krakowie był fakt przygotowywania 
listy wywózki około 20 tys. przedstawicieli miejscowej „reakcji” na Ziemie 
Odzyskane, i konfiskatę ich mienia. Musiała też słyszeć o Ogniu i Łupaszce, 
o setkach AK-owców torturowanych i rozstrzeliwanych na Montelupich, 
o kilka kroków od Krupniczej 22. Pewnie też w działaniach młodej 
Szymborskiej były entuzjazm i chęć „czerpania” z umykającej młodości, 
powojenne złamanie wszelkich norm. 

Cały wpływowy układ towarzyski krakowskiego 
„Tygodnika Powszechnego” i warszawka 
„Gazety Wyborczej”, salon i jego media 
pracowały na Nobla Szymborskiej, chcąc się 
w cieple tej nagrody trochę pogrzać. 



Lata nocy stalinowskiej 1948-1953 to dla Wisławy Szymborskiej czas 
miłości i walki, lata uniesień, kiedy wszystko jest łatwe i na zawsze mile 
pozostaje w pamięci. Pisze intensywnie socrealistyczne teksty do prasy 
krakowskiej i ogólnopolskiej. W 1952 roku wydaje swój pierwszy tom poezji 
rewolucyjnej pt. Dlatego żyjemy (Czytelnik, 1140 egz.), (II wydanie 1954 – 
2101 egz.), w którym zamieszcza wcześniej ogłoszone interwencyjne utwory, 
z czołowym pt. Gdy nad kołyską Ludowej Konstytucji do wspomnień sięga stara 
robotnica i Z Korei – o „wesołku haniebnym” – amerykańskim pułkowniku, 
który za dolary wykłuwa oczy koreańskiemu dziecku. Podobny stopień 
zaangażowania emocjonalnego i politycznego Szymborska osiąga ponownie 
dopiero w 1992 roku, publikując na pierwszej stronie „Gazety Wyborczej” swój 
wiersz ostry jak salwa plutonu egzekucyjnego pt. Nienawiść, w który sama 
mimowolnie odsłania swoją nienawiść do rządu Jana Olszewskiego i jego 
wyborców – „całej tej Drugiej Polski”. 

W 1953 roku jej mąż awansuje i przechodzi do Wydawnictwa Literackiego, 
gdzie Szymborska w 1954 roku wydaje drugi tom poezji pt. Pytania zadawane 
sobie” – najlepszy tom poezji w jej dorobku. Są tam dwa wiersze, które do dziś 
wywołują dreszcze emocji u czytelnika – strach lub wściekłość. To najlepsze 
wiersze Szymborskiej, jak i najwartościowsze strofy całej epoki polskiego 
socrealizmu. „Wstępującemu do Partii” – „Pytania brzmią ostro / ale tak właśnie 
trzeba / bo wybrałeś życie komunisty / i przyszłość czeka / twoich zwycięstw.”… 
„Partia. Należeć do niej….. wierz mi, to najpiękniejsze,” – siła i prostota przekazu 
nawet dzisiaj robią wrażenie. Jakieś trzy miliony obywateli Polski było 
przyjmowanych do PPR/PZPR na takich właśnie „pryncypialnych” zebraniach 
– pewnie gdy po latach czytają ten wiersz, ciarki ponownie przechodzą im po 
plecach. 

Drugi świetny, ponadczasowy utwór to: Ten dzień – dramatyczny zapis 
wiadomości o śmierci Józefa Stalina. „Jeszcze dzwonek, ostry dzwonek w uszach 
brzmi./ Kto u progu? Z jaką wieścią i tak wcześnie?/ Nie chcę wiedzieć. Może ciągle 
jestem we śnie.? Nie podejdę, nie otworzę drzwi”. Są jeszcze inne wiersze, ale już 
tylko na socrealistycznym poziomie, w rodzaju: Dowódca plutonu cekaemów 
– Zajcew: „– Chłopcy, koniec już ze mną./ Nie będę nudzić przemową. Proszę – 
przyjmijcie do Partii. / Chcę komunistą umierać.” itd., itp.

W ocieplającym sylwetkę Szymborskiej panegiryku Anny Bikont & Co. 
Pamiątkowe rupiecie cały okres stalinowskiego debiutu i sławy lat 1948-1954 
czyta się jak wspomnienie ze sztubackiej wycieczki za miasto, albo 
publicystykę TVN w rodzaju „Polacy, nic się nie stało!” . Eufemizmy historyczne 
Bikontowej są niewiarygodne. Do 1956 w Polsce nic się nie stało! Raz tylko 
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w Pamiątkowych rupieciach pada zdanie, że na Montelupich trzymano 
aresztowanych AK-owców! Ludzie „Gazety Wyborczej” dalej udają, że nie 
było 5400 wykonanych wyroków śmierci na żołnierzach podziemia, że Armia 
Czerwona i LWP/UB rozstrzelało bez sądów ponad 20 000 partyzantów. 
A warto przypomnieć, dla porównania, że przez cały okres dyktatury 
faszystowskiej Benito Mussoliniego we Włoszech wykonano porównywalnie 
320 wyroków śmierci!!!.

Zbrodnie poetyckie to „tylko” poezja, ale co sądzą kanonizujący 
Szymborską za życia ludzie „Gazety Wyborczej” o podpisaniu przez nią, 
Adam Włodka, Kornela Filipowicza (drugiego towarzysza życia Szymborskiej) 
Rezolucji Literatów Polskich w Krakowie w sprawie procesu krakowskiego 
z 8 lutego 1953 roku, która dotyczyła procesu kurii krakowskiej, w którym 
zapadły wykonane wyroki śmierci? 7 stycznia 1953 skazano na śmierć ks. 
Józefa Lelito z Rabki Zdroju, ks. Michała Kowalika i ks. Edwarda Chachlicę. 
Wielu innych skazano „tylko” na długoletnie więzienie. Stefania Rospond za 
odmawianie różańca i namawianie do tego czynu została skazana na 6 lat 
więzienia. W rezolucji Szymborska popierała te niehumanitarne wyroki.

Adam Włodek wysłał też (podpisany) ośmiostronicowy donos do UB na 
Macieja Słomczyńskiego. W konsekwencji pisarz i tłumacz Słomczyński 
(Joe Alex) został zwerbowany jako TW. Adam Włodek wystąpił z partii po 
XX Zjeździe KPZR. Bikontowa podkreśla fakt, ale nie wyjaśnia, czy wystąpił 
motywowany protestem przeciw zbrodniom stalinizmu, czy protestem 
przeciw potępieniu Stalina. Wielu działaczy Francuskiej Partii Komunistycznej 
„rzuciło” legitymacje partyjne w proteście przeciw usunięciu z KC FPK 
działaczy stalinowskich, którzy nie chcieli potępić Stalina. Szymborska 
trwała w PZPR aż do roku 1966! Opuściła partię po usunięciu z PZPR prof. 
Kołakowskiego, ale swoich lewicowych i laickich poglądów nie wyrzekła się 
do końca życia.

Résumé rozpowszechnienia i odbioru twórczości Szymborskiej z lat 
1945-1956 jest banalne i oczywiste. Nigdy by nie zaistniałaby ona, gdyby 
nie jej związek z Adamem Włodkiem, jego pomoc i wpływy. Ogromne 
znaczenie miało też włączenie się przez nią czynnie w nurt socrealizmu. Co 
prawda śmierć epoki Stalina gwałtownie zatrzymała jej dalszą karierę, ale 
nie odebrała jej rozgłosu i pozycji. Literaci, którzy czynnie przeciwstawili się 
komunie, musieli pozostać na emigracji, uciekać z Ojczyzny, albo czekał ich los 
i śmierć Wojciecha Bąka.



Rozstrzelanie Berii było szokiem porównywalnym ze śmiercią Stalina. 
Czując polityczne czystki, ucieka przed uwięzieniem wicedyrektor 
X Departamentu płk Józef Światło. Kpt. Adam Ważyk na polityczne 
zamówienie I Sekretarza Komitetu Warszawskiego PZPR Stefana 
Staszewskiego pisze rozliczeniowy i „szokujący” Poemat dla dorosłych (druk 
21 sierpnia 1955), który staje się sygnałem do politycznej odwilży w kulturze, 
sygnałem odwrotu od socrealizmu. Po nim wszyscy komunistyczni poeci 
piszą swoje pożegnania i potępienia stalinizmu, dzięki któremu przetrwali 
i zaistnieli. Mieczysław Jastrun w 1955 roku w „Czytelniku” wydaje Poezję 
i prawdę – a w niej ślady socrealizmu, a nawet potępienie torturowania 
więźniów w wierszu Człowiek. Nawet Jastrun potrafił się w porę odciąć 
i zacząć nowy etap. Podobnie postąpiła Szymborska, publikując w 1957 roku 
swój tomik pt. Wołanie do Yeti – a w nim cienia socrealu, a nawet wyciszony 
wiersz pt. Rehabilitacja.

Lata 1956-1975 to w twórczości Szymborskiej akceptacja realnego 
socjalizmu nagrodzona Wierszami wybranymi (20 000 egz.), odznaczeniami 
państwowymi, dopieszczaniem przez partię i MKiS. Kilkadziesiąt razy 
w tym czasie zostaje wydelegowana przez ZLP i MKiS i inne instytucje 
do reprezentowania PRL na festiwalach i międzynarodowych imprezach 
kulturalnych, oraz brania udziału w tzw. wymianie kulturalnej między 
„bratnimi krajami”. Postępuje typowo dla całego środowiska – cicho służy 
w zamian za przywilej wykonywania ulubionej pracy twórczej. Ucieczka 
kogoś ze świata literatury na Zachód jest wyjątkowa i wywołuje zawsze 
wściekłe reakcje władzy – vide Hłasko, Tyrmand czy nawet Andrzej Brych, 
czy kilka osób z marca 1968 roku gdy Natolińczycy chwilowo spacyfikowali 
Puławian. Szymborska nie działała w AK, ani też w „Solidarności”, ale 
gdy zapukał do niej w 1975 roku Adam Michnik z petycją (List 59) przeciw 
wprowadzeniu zmian w konstytucji mających uszczęśliwić Breżniewa 
– Szymborska podpisała. Tak zaczyna się jej cicha współpraca z ludźmi 
przyszłego KOR-u. Szykany władz nie są wielkie, wstrzymują jej wyjazdy 
zagraniczne, ale prokorowskie wydawnictwa dalej ją fetują – w 1977 roku 
w PIW ukazuje się drugie wydanie Wierszy wybranych – 3000 egz. Ukazują się 
też jej inne tomiki. Dalej należy do środowiska twórców akceptujących PRL 
i ewoluujących w stronę układów towarzyskich, z których wyłonią się Unia 
Wolności, „Gazeta Wyborcza” i środowisko AGORY.

Po 1989 roku Szymborska konsekwentnie popiera i uczestniczy w życiu 
towarzyskim Unii Demokratycznej/Unii Wolności. Jest przeciwna lustracji, 
popiera aborcję. Jej oficjalny powrót do polityki to 5 czerwca 1992 roku 
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(„lewy czerwcowy”) i ogłoszenie na pierwszej stronie „Gazety Wyborczej” 
pod godłem Orła Białego i tendencyjnie dobranym zdjęciem obalonego 
w nocy premiera Jana Olszewskiego wiersza Nienawiść skomentowanego 
„jedynie słusznie” na tejże stronie przez Michnika. Rok 1950 to dla poetki 
akces do PZPR, rok 1992 to akces do środowiska AGORY, a w praktyce powrót 
do wielopokoleniowej kasty lewackiej elity władzy, a przynajmniej „rządu 
inżynierów duszyczek lemingów”.

Po siedmiu chudych latach 1986-1993 nagle zaczyna się moda na 
Szymborską, Akademia nagrody Nobla dostaje i wysyła setki sygnałów, które 
w 1996 roku owocują przyznaniem jej literackiej nagrody Alfreda Nobla. Przed 
nagrodą nazwisko i twórczość Wisławy Szymborskiej znane były wąskiemu 
gronu znawców poezji polskiej. W kręgach wykształceńców karmiących się 
„Gazetą Wyborczą” i jej dodatkami, głównie o nim słyszano, bo nikt nie miał 
czasu na lekturę. Znamienna jest reakcja ministra kultury z PSL (Podkański 
mu było) na fakt przyznania nagrody polskiej poetce – zaprosił ją obcesowo 
do sejmu, by dała „próbkę swojej twórczości” posłom RP – bo prawie wszyscy 
dopiero wtedy o niej usłyszeli. Byłem wówczas prywatnie na Targach 
Książki we Frankfurcie – rano przyszła wiadomość i wydawcy niemieccy 
napisali flamastrem wielki plakat na kartonie – „Nobelpreis 1996 – Wisława 
Szymborska”, koło południa na polskie (nasze) stoisko przybył oficjalny szef 
delegacji MKiSz niejaki dyr. Kajak – bardzo się zdziwił, poczym flamastrem 
dopisał literę „e” poprawiając Wisławę na Wiesławę – (masowy błąd tamtych 
dni) – do wieczora Wisława była Wiesławą. Taka była wówczas „popularność” 
krakowskiej poetki.

Następne lata to kreacja Szymborskiej na autorytet literacki, moralny 
i narodowy. Po wyeksploatowaniu Barańczaka, Bartoszewskiego, 
Kapuścińskiego, przerzucono się na Szymborską. „Apogeum Szymborskiej” 
w mediach i na witrynach księgarskich zbiega się z powrotem do władzy 
polityków i działaczy kulturalnych Unii Wolności i wyborem Bronisława 
Komorowskiego na prezydenta RP. Później przyznano jej Orła Białego (zaraz 
po Adamie Michniku). Rok 1996 to również „nastanie” przy boku poetki 
studenta/magistranta prof. Teresy Walas, Michała Rusinka – „vice noblisty”, 
który został osobistym sekretarzem poetki.

Cały wpływowy układ towarzyski krakowskiego „Tygodnika 
Powszechnego” i warszawka „Gazety Wyborczej”, salon i jego media 
pracowały na Nobla Szymborskiej, chcąc się w cieple tej nagrody trochę 



pogrzać. Wszyscy, poczynając od tłumacza Andersa Bodegårda byłego 
„goszysty” z paryskiego marca ’68, a na prezydencie, polityku UW/PO, 
Bronisławie Komorowskim kończąc, zachłystywali się wprost wielkością 
Szymborskiej. Wrzutki telewizyjne w TVN relacjonowały podróże 
Szymborskiej do Włoch, autorka recytowała dziwne limeryki w Corleone na 
Sycylii, a w Krakowie kioskarka pokazywała teczkę noblistki z „Polityką”, 
„GW” i „TP”. Aż strach pomyśleć, jaka byłaby skala promocji, gdyby noblistka 
miała „parcie na szkło” i lubiła udzielać wywiadów czy bywać jurorką 
w produkcjach TVN, Polsatu czy TVP 1.

Ostatnią podróż promocyjną odbyła we wrześniu 2011 roku na tzw. 
Kongres Kultury Polskiej we Wrocławiu. Minister Zdrojewski zaprosił ją na 
kolację z udziałem Andrzeja Wajdy i prof. Zygmunta Baumana (1944-1953 
oficer polityczno-wychowawczy LWP/KBW, usunięty z wojska w ramach 
przygotowań do II czystki).

Szymborska będąc bezdzietną (jak i jej jedyna siostra Nawojka), zapisała 
w testamencie cały majątek Fundacji swojego imienia, a Michała Rusinka 
mianowała jej prezesem (dożywotnim i chyba dziedzicznym). Fundacja będzie 
przyznawać nagrody literackie, wspierać, popierać, i tylko kwestią czasu jest 
szybka kariera polityczna jej prezesa. W kwietniu prezes Rusinek odnalazł 
w papierach trzynaście niepublikowanych wierszy, które z faksymiliami 
wydał w wyd. a5 jako zbiorek Wystarczy. Na pośmiertnej fali medialnego 
zainteresowania, i przy szerokiej promocji, tomik znajduje popyt wśród 
„młodych, wykształconych z wielkich miast”, ale rozczarowanie jest spore. 
Jedyna „obfita” i pozytywna recenzja ukazuje się w „GW” – gdzie autor 
zagalopował się tak mocno, iż postawił Szymborska na równi z Eklezjastą! 
Faktycznie WYSTARCZY!

Fundacja zarządzana przez Rusinka wyrządziła dużą krzywdę noblistce, 
pompując bez umiaru ten skromny tomik. W ostatnim tomie noblistki, 
w Wystarczy, jedynie wiersz Lustro można uznać za na prawdę dobry, dwa 
– trzy jeszcze się bronią, ale reszta jest nijaka, słaba i gdyby nie nazwisko 
autorki, ani „Odra” ani „GW” by ich nie zamieściły. Target „GW” i TVP Kultura 
– a więc typowi nosiciele cudzych poglądów – powodowany „przymusem 
lemingów”, kupuje Wystarczy, zagląda, i zawiedziony odkłada na półkę. 
Z całej twórczości poetki w jego świadomości pozostaje wiersz Kot w pustym 
mieszkaniu napisany po śmierci Kornela Filipowicza, i wcześniejszy, znany 
z estradowych wykonań Nic dwa razy… – dwa dobre wiersze napisane po 
1956 roku.
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podstawionego w jej miejsce, były i są podobne – były nimi oficjalne media 
PRL i prywatny układ towarzyski wewnątrz środowiska socrealistycznych 
literatów i artystów, a po 1989 – układ towarzyski przekładający się na 
oficjalne media salonu UD/UW/PO i rządowe instytucje. Odbiorcy – aktualny 
target – to czytająca książki (nowości literackie) mała część wykształceńców, 
wyznawcy Adama Michnika skupieni wokół środowiska AGORY, oraz ludzie 
kulturalni, lub chcący za takowych uchodzić, a nieuodpornieni na reklamę 
medialną i salonową „szeptankę”. ONI wszyscy razem słyszeli, że Szymborska 
to wielka poetka. Poetka znana ze słyszenia. Tym sposobem mechanizmy 
Salonu i jej target uczyniły z poetki zwykłą CELEBRYTKĘ.

U grobu rodziców Wisławy Szymborskiej w Krakowie, 9 lutego 2012 roku 
Michał Rusinek dał popis grafomanii pogrzebowej rodem z hollywoodzkich 
filmów klasy B i znanych nam scen „nad trumną”, jednak zupełnie 
niezamierzenie, w tym zimnym świeckim pożegnaniu, podświadomie 
zatęsknił za wiarą w Boga i Bogu poetkę polecił: „…w niebie jest podobno 
Pani ulubiona Ella Fitzgerald, więc pewnie słucha jej Pani teraz, paląc 
papierosa i pijąc kawę”. I pewnie tak jest, iż poeci korzystający w swoich 
wierszach z biblijnych talentów (Mt 25,15) są wpuszczani pod okiem św. 
Piotra – z fanfarami, albo chyłkiem – przez Bramy Niebieskie. 

Parafrazując sekretarza Wisławy Szymborskiej, napiszę: … w niebie 
jest podobno Pani ulubiony Karol Dickens, więc pewnie oprowadza Panią 
po zaułkach rajskiego Londynu, czytając Pani dalszy ciąg Klubu Pickwicka. 
Osobiście też mam cichą nadzieję spotkania w niebie Karola Dickensa i być 
może poprzez Niego poznania Pani, a Pani zechce mi wówczas wybaczyć 
niniejszy tekst, i pozwoli zapytać o „dzienne sprawy, nocne sprawy... sprawy 
polityczne”. █



Kocham, nie czytam bzdur!
Autor Autorski

Jako rodzice nie możemy sobie pozwolić na to, 
aby bezrefleksyjnie podchodzić do literatury dla 
dzieci. Jest pewnym, że będą nam wmawiali, 
iż potrzebujemy jeszcze książek o marihuanie, 
o tym, że życie wcale nie zaczyna się w momencie 
poczęcia, a znacznie później, i koniec końców, że 
seks dorosłych z dziećmi służy przede wszystkim tym 
drugim. To tylko kwestia czasu.

Monika Moryń

Kocham, 
   nie czytam bzdur!



Książka dla dzieci przeżywa swoje dobre chwile. Akcja Fundacji 
Cała Polska Czyta Dzieciom – z jednej strony – odniosła pewien sukces. 
Sporo młodych rodziców regularnie czyta swoim pociechom. Pokolenie 
trzydziestolatków, pokolenie, które jako pierwsze wzięło udział w wyścigu 
szczurów, mocno przekonuje argument, iż czytanie we wczesnym 
dzieciństwie wpływa na rozwój inteligencji i jest „najlepszą inwestycją w ich 
(dzieci – przyp. MM) przyszłość”1. Więc czytamy! Z drugiej zaś strony, rynek 
księgarski otworzył swe podwoje. Powstało sporo małych, można rzecz 
rodzinnych, wydawnictw (jak Dwie Siostry, Czerwony Konik czy Hokus-Pokus), 
które ogromną wagę przywiązują do jakości książki (i treści, i ilustracji). 
Większe wydawnictwa z kolei spoglądają poza granicę, przede wszystkim 
na kraje skandynawskie (Czarna Owca, Zakamarki, EneDueRabe) i publikują 
książki na tematy trudne czy – jak same to określają – stabuizowane. 
Jedyne, co nie zmienia się od lat, to podejście środowisk naukowych, krytyki 
literackiej do literatury dziecięcej. Brakuje publikacji, które podejmowałyby 
refleksję nad współcześnie wydawanymi książkami dla dzieci, zastanawiały 
się nad ich jakością, pytały o wartość. A pytania to zasadne, ponieważ – jeśli 
przyjrzeć się półkom księgarskim – spotykamy się z zalewem kiczu, ale 
i pozycji po prostu destrukcyjnych na wielu płaszczyznach. 

SKANDAL I DO PRZODU!
Pozwolę sobie na dygresję. Sytuacja, którą chciałabym przypomnieć, 
jako żywo przypomina pewien dzisiejszy problem z literaturą dziecięcą. 
Pamiętam akademicką dyskusję sprzed kilkudziesięciu już lat, która dotyczyła 
„bruLionu”. Chodzi o czasopismo, które w latach dziewięćdziesiątych – 
że się wyrażę metaforycznie – wyrzygało się na literacki kanon. Pismo 

1  http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/index.php?opcode=WYBIERZ_STRONE&param1=108.

Toteż ważna sprawa ta „dziecinna książka”, gdyż 
SŁOWO w niej zaklęte to wielka siła kształtująca duszę 
dziecka, siła zła lub dobra. Więc trzeba wiedzieć, którą 
z nich się wybiera.
Ewa Szelburg-Zarembina



rozpoczęło wtedy publikację tekstów pornograficznych (tekst Bataille’a 
w najgłośniejszym, dziewiątym numerze), opowiadających się za zniesieniem 
ograniczeń w kwestii używania narkotyków (Niemoralność prohibicji Marie 
André Bertrand; numer 11/12), poezji wulgarnej (Flupy z pizdy Zbigniewa 
Sajnóga w numerze 16), ale także tekstów o treściach antysemickich, 
rasistowskich, feministycznych, podejmujących takie tematy jak magia, 
okultyzm, sadomasochizm, homoseksualizm czy w ogóle wolność seksualna 
najszerzej pojęta. Andrzej Horubała w opisującym zjawisko tekście „bruLionu” 
przygoda z wolnością tak stwierdzał: „Dzięki prowokacjom nie tylko zwrócili 
na siebie uwagę (…), ale i po części zbudowali własną tożsamość”, ale także 
„Terapia szokowa, atakowanie czytelniczych przyzwyczajeń (…) budować 
miało nową podmiotowość człowieka”2

.
 Co pozostało po „bruLionie”? Robert 

Tekieli – redaktor naczelny (choć sam Tekieli kojarzył ten termin z PRL-owską 
nomenklaturą) pisma – nawrócił się i zdecydowanie odciął od newage’owej 
wizji świata i kultury. Nazwisko Sajnóg czy nawet Brzóska-Brzóskiewicz tli 
się w pamięci jedynie niektórych polonistów. Marcina Świetlickiego już nikt 
nie kojarzy ze skandalem. Na barykadzie pozostała bodaj jedynie Gretkowska, 
która wojuje jako feministka i polityk (czy raczej polityczka?; Partia Kobiet), 
ale też pozostaje w swej twórczości obsceniczna, wulgarna… generalnie 
kabotyńska (Trans czy Sceny z życia pozamałżeńskiego napisane wspólnie 
z życiowym partnerem Piotrem Pietuchą – by wspomnieć o tych ostatnich). 
Przesadą jednak byłoby twierdzić, że kogoś to jeszcze wzrusza. Prowokacja 
„bruLionu” została przez kulturą przeżuta w ciągu kilku zaledwie lat. 
Wiele tematów podejmowanych przez pismo przestało ruszać publiczność 
czytelniczą, a nawet stało się czymś oczywistym i nagradzanym (ot, choćby 
gejowska powieść Michała Witkowskiego Lubiewo). Podsumowując zjawisko 
i jednocześnie parafrazując pewne znane skądinąd powiedzenie… „Skandal 
i do przodu!”.

Po co o tym piszę? Dlatego że dziś w literaturze dla najmłodszych 
spotykamy się ze zjawiskiem podobnym. Może jest ono bardziej rozłożone 
w czasie, może bardziej rozproszone w przestrzeni kulturalnej i na półkach 
księgarskich – jednak, jeśli wziąć pod uwagę do kogo skierowane, na kogo 
obliczone, wyjątkowo niebezpieczne. W dziecięcych rączkach znalazły 
się już takie książki jak: homoseksualna Z Tango jest nas troje (AdPublik), 
pornograficzne Mama zniosła jajko! (Nasza Księgarnia), Wielka księga siusiaków 
i Wielka księga cipek (Czarna Owca), ateistyczna Boga przecież nie ma (Czarna 
Owca), feministyczna Mała książka o feminizmie (Czarna Owca), „oswajająca” 

2  A. Horubała, „bruLionu” przygoda z wolnością, „Znak” 1993, nr 4.
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aborcję Duża książka o aborcji (Czarna Owca), wychodzące poza ramy estetyki 
Mała książka o kupie (Czarna Owca), O małym krecie, który chciał wiedzieć, kto 
mu narobił na głowę (Hokus-Pokus), Kupa. Przyrodnicza wycieczka na stronę 
(Dwie Siostry), Robale (Dwie Siostry), Doktor Proktor i Proszek Pierdzioszek 
(Czarna Owca), dekonstruujące tradycyjne pojęcia To wszystko rodzina! (Czarna 
Owca), Mała książka o miłości (Czarna Owca), Mała książka o tolerancji (Czarna 
Owca). Jak widać pozycji tych wcale niemało, a tytuły nieraz niezwiastujące 
prawdziwej zawartości.

Zastanawiające jest przede wszystkim, czemu mają służyć tego typu 
publikacje. Horubała, pisząc o „bruLionie”, zwracał uwagę, że udało im 
się zwrócić na siebie uwagę i budować tożsamość. Rzeczywiście i w tym 
przypadku o książkach stało się głośno. Czarna Owca – która wydała 
większość z wymienionych – wypromowała się właśnie dzięki skandalowi. 
Krytyk dodaje również, że „Terapia szokowa, atakowanie czytelniczych 
przyzwyczajeń (…) budować miało nową podmiotowość człowieka”, 
podmiotowość wolną od uprzedzeń, tolerancyjną i otwartą na inność szeroko 
pojmowaną. Ruszanie tabu w przypadku odbiorcy dziecięcego ma i ten cel. 
Ideologizacja książki dla najmłodszych rodzi podejrzenie chęci zawłaszczenia 
umysłu młodego czytelnika, kształtowania tej materii zgodnie z własnymi 
wyobrażeniami i potrzebami. Czarna Owca wzięła na siebie rolę edukatora 
czy też wychowawcy nie kogo innego, jak naszych dzieci. Zajrzyjmy do kilku 
z tych pozycji.

ZGWAŁCENI PRZEZ USZY 
Wielka księga siusiaków oraz Wielka księga cipek nastawione są na szokowanie 
odbiorcy. Słowo „siusiak” brzmi w języku polskim dość neutralnie, choć 
konotacje z tym określeniem związane raczej odsyłają nas do dziecięctwa. 
Żaden ze znanych mi mężczyzn, ba!, nawet nastolatków, nie użyłby określania 
„siusiak” na swojego penisa. Sprawa komplikuje się przy słowie „cipka”, które 
– i nie udawajmy, że jest inaczej – zostało w naszym języku zwulgaryzowane. 
Użycie go w publicznym dyskursie jest albo wyrazem brutalizmu językowego, 
albo próbą zwrócenia na siebie uwagi odbiorcy. Nie inaczej jest w dalszej 
części Wielkich ksiąg…. Masturbację określa się mianem „brandzlowania”, 
na rozkładówkach wynotowano dość sporo określeń na penisa, waginę 
i onanizowanie się, które to słowa powszechnie uważamy za rynsztokowe. 
Udało się zaciekawić odbiorcę, skoro obie książki świetnie się sprzedają. 



W wielu księgarniach internetowych nakład się wyczerpał bądź można kupić 
jedynie wersję „ocenzurowaną” (sic!).

A treść? Dan Höjer prezentuje wizję wyzwoloną. Nie różnicuje się tu 
treści ze względu na wiek czy tym bardziej indywidualną wrażliwość. 
Młody odbiorca otrzymuje więc dziwne kompendium wiedzy o penisie, 
jądrach, łechtaczce czy w końcu waginie. Jego zainteresowania krążą wokół 
ciekawostek (!) historyczno-filozoficzno-religijnych, a nie fizjologii jako 
takiej. Dowiadujemy się na przykład, kto i gdzie czci poszczególne narządy 
płciowe, jak kiedyś radzono sobie z brakiem podpasek. Autor skupia się na 
tym, co, jak sądzi, najbardziej niepokoi – jaka powinna być długość członka? 
ile wzwodów ma mężczyzna? jakie mogą być kolory włosów łonowych? 
czym jest kobiecy wzwód? Kilkakrotnie podkreśla, że masturbacja nie jest 

niczym złym, a nawet przywołuje historię Onana i dodaje: „jest to więc 
opowieść o tym, że Onan był łasy na pieniądze. To się nie spodobało Panu 
i jego też pozbawił życia. Na tej podstawie, co idiotyczne, wiele osób z kręgów 
kościelnych doszło do wniosku, że onanizm jest czymś niebezpiecznym”. Kilka 
stron dalej autor zachęca: „Możesz się onanizować tak często, jak zechcesz. 
Dopóki ci to sprawia przyjemność, nie ma problemu”. W obu publikacjach 
pojawia się również zasadnicza sprzeczność – masturbacja najczęściej wiąże 
się nieodłącznie z pornografią. Zachęta do onanizmu jest pośrednią zachętą 

„W piętnastym i szesnastym wieku 
włoscy artyści przeważnie malowali 
Jezusa leżącego w ramionach matki 
i ciągnącego się za siusiaka. Na wielu 
płótnach Matka Boska dotyka krocza 
swojego syna”. 
Wielka księga siusiaków
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do oglądania pornografii. Jak więc do tego mają się hasła o szacunku wobec 
kobiet, nieuprzedmiotowiania ich, tak głośno podkreślane i w Małej książce 
o feminizmie, i w Wielkiej księdze cipek? Zastanawiające również pozostaje, 
czy instruktaże, jak się masturbować, jak założyć prezerwatywę, jak obejrzeć 
swoją cipkę w lusterku, różnią się czymkolwiek od „instruktaży”, które 
młodzież bez problemu może znaleźć w Internecie na pornograficznych 
stronach.

Publikacje Czarnej Owcy nie sprzedawałyby się pewnie tak dobrze, gdyby 
nie odniesiono się w nich do Biblii i Kościoła katolickiego. W Wielkiej księdze 
cipek pada absurdalne pytanie, „co by było, gdyby Jezusa przedstawiano 
z cipką” (a mam, niestety, wersję ocenzurowaną i odnoszę wrażenie, że coś 
tu wycięto). W Wielkiej księdze siusiaków natomiast czytamy: „W piętnastym 
i szesnastym wieku włoscy artyści przeważnie malowali Jezusa leżącego 
w ramionach matki i ciągnącego się za siusiaka. Na wielu płótnach Matka 
Boska dotyka krocza swojego syna”. Cóż, ja takich prac nie znam, ale to 
pewnie wina Watykanu, który w piwnicach pochował owe dzieła bądź zdążył 
je spalić! 

NIETZSCHE W WERSJI DLA DZIECI?
Boga przecież nie ma to – jak czytamy w podtytule – „książka o niewierze 
w boga”. Patrik Lindenfors zajmuje się, bardzo pobieżnie, by nie rzec byle jak, 
trzema największymi religiami – chrześcijaństwem, islamem i hinduizmem. 
Na kolejnych stronach opowiada o motywacji, którą kierują się ludzie, by 
wierzyć. Twierdzi, że Boga (bogów) traktuje się jak „pierwszą przyczynę”, 
wybawcę, wymówkę czy niewidzialnego przyjaciela. Sporo miejsca poświęca 
analizie powodów, dla których nie warto wierzyć i dlaczego religia może być 
niebezpieczna. 

Grzegorz Wysocki w artykule Niezbędnik ateisty3 przekonuje, że Lindenfors 
„woli snuć swoją nieskomplikowaną «alternatywną» opowieść, napisaną 
tak prosto i klarownie, że aż trudno po lekturze nie krzyknąć: «Przecież to 
oczywiste!»”. Właśnie!, dla człowieka, który interesuje się religioznawstwem 
bądź jest wierzący, dywagacje Lindenforsa to stek bzdur. Autor pisze na 
wstępie: „Nie są to tylko moje przemyślenia, powstały na przestrzeni 
dziejów. Jako osoba, która jedynie wszystko streściła, jestem wdzięczny wielu 
pisarzom”. Kiedy czyta się jego książkę, trudno oprzeć się wrażeniu, że autor 

3  http://www.dwutygodnik.com/artykul/1347-niezbedniki-ateisty.html.



zadaje owszem słuszne i ważne pytania, ale zadowala się zgoła infantylnymi 
odpowiedziami bądź ich brakiem. Przykładem tego są choćby te niewiadome, 
na które człowiek autentycznie poszukujący znajdzie odpowiedź bez 
większego trudu: „W Biblii jest napisane, że trzeba stosować przemoc wobec 
nieposłusznych dzieci. (…) Czy powinno się postępować według tych zasad? 
Są przecież złe i niesprawiedliwe” czy „Inną próbą wyjaśnienia, dlaczego 
istnieje zło, jest stwierdzenie, że nie rozumiemy zamiarów boga. (…) A jeśli 
bóg nie może robić tego, co chce? Jeśli nie jest dobry? Te dwa pytania mają 
sens. Niezaprzeczalnie odbierają bogu część blasku”. W zasadzie z każdej 
strony tej książki mogłabym zacytować zdanie lub kilka. Jeśli te rzekomo 
logiczne bzdury padną na tak podatny grunt, jak umysł nastolatka, niezdolny 
przecież do odpowiedzi na wiele filozoficznych pytań na tym etapie rozwoju, 
mają ogromną szansę przemówić. Bynajmniej nie dlatego, że są prawdziwe, 
ale dlatego, że uzasadnione. Nawet człowiek wierzący ma szereg wątpliwości, 
co jednak istotne nie stają się one dla niego podstawą niewiary. Nie ma nic 
złego w zadawaniu pytań. Złe jest udawania, że nie mamy na nie żadnych 
odpowiedzi.

Równie infantylne jest skarykaturyzowanie religii bądź przedstawianie 
nieprawdziwych tez na jej temat. Kiedy mowa o chrześcijaństwie, słyszymy: 
„Ci zaś, którzy wierzyli, że Jezus był zwykłym człowiekiem albo w ogóle 
nie istniał, będą się smażyć w piekle przez całą wieczność. Nawet jeśli 
byli dobrymi ludźmi” oraz „etyka religijna nie walczy ze zmniejszeniem 
cierpienia na świecie. Wymaga ona jedynie postępowania zgodnie z jej 
zasadami. Czasami te zasady są dobre, ale przeważnie są złe”. Nawet 
hurraoptymistycznie nastawiony do książki cytowany już redaktor Grzegorz 
Wysocki dostrzega: „mogą razić niektóre zastosowane tutaj skróty myślowe 
i przedstawianie religii i bogów w krzywym zwierciadle”. 

GRA O DUSZĘ?
Jeśli nieliczni zainteresowani książką dla dzieci (myślę tu o środowisku 
„Rymsa”, „Qlturki”, blogerkach piszących o literaturze dla dzieci, ale także 
o kilku krytykach, którzy podejmują temat, jak Grzegorz Leszczyński czy 
Małgorzata Cackowska) potępiają kicz jako niszczący w dziecku jego poczucie 
estetyki4, dlaczego nie ganią książek destrukcyjnych dla jego psychiki? 

4  Wypowiedź Małgorzaty Cackowskiej dla „Qlturki”: „Na początku lat dziewięćdziesiątych wydawano na-
prawdę przeróżne rzeczy i sprawdzano, co się sprzedaje. Rynek został ukształtowany przez nabywców. Ci, któ-
rzy wytwarzali popyt, patrzyli, co najlepiej pójdzie. Okazało się, że te książeczki, które mają dużo kolorowych 
obrazków, na kredowym, błyszczącym papierze. De facto to wszystko są takie harlekiny dla dzieci”. http://www.
qlturka.pl/czytelnia,literatura,po_co_nam_wiedza_o_ksiazce_dla_dzieci_%E2%80%93_rozmowa_z_dr_malgo-
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Małgorzata Cackowska w wypowiedzi dla „Qlturki” zauważa: „Jeśli chodzi 
o trudne tematy, to wszystko zależy od dziecka, od tego, ile jest ono w stanie 
przyjąć. Psychika dziecka jest delikatna, dzieci mają niedojrzały układ 
nerwowy. Wydaje mi się, że największy sens w pokazywaniu i czytaniu takich 
książek jest wtedy, gdy jest taka potrzeba i właściwa ku temu dojrzałość 
dziecka. (…) Mogą siać niepokój intelektualny, ale nie emocjonalny. Mogą, 
a nawet muszą powodować, by dziecko zaczęło myśleć. Jeden z niemieckich 
wydawców kiedyś bardzo fajnie powiedział, że on wydaje tylko takie 
książki, po przeczytaniu których dzieci będą mądrzejsze”5. Jednocześnie ta 
sama badaczka w artykule Polityczne konstruowanie dziecięcej wyobraźni – 
czyli jaka może być edukacja seksualna w książkach obrazkowych dla dzieci6 
komentuje, używając sformułowań, które w sposób zakamuflowany ukazują 
jej podejście (także wobec rodziców, którzy sprzeciwiają się publikacji): 
„Z powodu przywołanej rozkładówki z książki Babette Cole pt. Mama 
zniosła jajko! w Polsce zahuczało. Tekst na niej jest krótki, prosty i oznajmia 
pewien fakt, nie wzbudza żadnych podejrzeń („jest wiele sposobów, żeby 
tubka tatusia trafiła do dziurki mamusi” – przyp. MM). Właśnie ilustracje 
przedstawiają to, co zyskało wyraźnie polityczny wymiar. To dokładnie 
cztery humorystyczne sposoby zapłodnienia (według dziecięcej wyobraźni 
[ilustratorką jest przecież osoba dorosła, Babette Cole, a nie dzieci!? – 
przyp. MM]), które w Polsce okrzyknięto mianem kamasutry dla dzieci. (…) 
rodzice o szczególnie konserwatywnych poglądach krytykowali tę książkę. 
Na różnych publicznych forach krzyczeli (w zdecydowanej większości głos 
zabierały matki), że jest promocją seksu i niczego więcej! (…)”. Cackowska 
ubolewa, że wydawnictwo Nasza Księgarnia zostało zmuszone do wycofania 
książki z obiegu i wyprzedania jej „niemal za bezcen (6 PLN)”. Publikacji, 
o których mowa w tym tekście, bronią też psychologowie i rodzice7. Wszyscy 
zgodnie twierdzą, że potrzebujemy, aby rozmawiać z dzieckiem na wszelkie 
możliwe tematy i że „nic, co ludzkie, nie jest nam obce”. Czy jednak 
w tym rozmawianiu o kupach, homoseksualistach i brandzlowaniu nie ma 
szaleństwa? Czy naprawdę chodzi o dobro dziecka? Co jest stawką w tej grze?

rzata_cackowska,6005.html.
5  http://www.qlturka.pl/czytelnia,literatura,po_co_nam_wiedza_o_ksiazce_dla_dzieci_%E2%80%93_roz-

mowa_z_dr_malgorzata_cackowska,6005.html.
6  M. Cackowska, Polityczne konstruowanie dziecięcej wyobraźni – czyli jaka może być edukacja seksualna w książ-

kach obrazkowych dla dzieci, „Ryms” 2010, nr 09.
7  Warto tu obejrzeć program „Raz lepiej, raz gorzej” nagrany dla TTV http://ttv.pl/aktualnosci/36444,raz-

lepiej-raz-gorzej,1.html (trzy odcinki zatytułowane „dla dzieci?”).



Pytam dziś w tym tekście także o to, po co o powyższym pisać książki 
dla dzieci. Dlaczego dziecko, które na pewnym etapie i tak zainteresuje się 
fekaliami, musi jeszcze zetknąć się z tematem w książce? Komu zależy na 
promowaniu wizji rodziny homoseksualnej? W imię czego nasze dzieci 
dowiadują się, jak obejrzeć waginę w lusterku bądź w jakich pozycjach można 
się kochać? Czy literatura dla najmłodszych rzeczywiście nie ma ciekawszych 
tematów niż biegunka, zatwardzenie, włosy łonowe i seks analny? Jaki cel ma 
mieć literatura dziecięca? Czy polityczny? 

WARTOŚCIOWA RZECZ
Pocieszającym pozostaje fakt, że na rynku znajdziemy mnóstwo książek, które 
nie roszczą sobie pretensji do tego, by kogokolwiek zbawić czy uświadomić. 
Pełnią tradycyjne funkcje. Opowiadają o świecie, w którym dobro, prawda 
i piękno wcale się nie zdezaktualizowały. Ba!, są nadrzędne. Co ciekawe 
również, wymienione tytuły zostały ściągnięte do Polski (autorkami Dużej 
książki o aborcji są Polki, Katarzyna Bratkowska i Kazimiera Szczuka). Polscy 
twórcy jak na razie nie skandalizują, choć jeśli przyjrzeć się wypowiedziom 
niektórych – można przypuszczać, że niedługo to potrwa. 

Książki, które warto czytać dzieciom, znalazły grono oddanych 
czytelników. Pozycje, na które chciałabym tu zwrócić uwagę, choć 
wzruszające, ciepłe, mądre, dotykają tematów trudnych, także tych 
związanych z seksem8. Nie znajdziemy w nich infantylizowania, dziecięcemu 
czytelnikowi stawia się tu pewne wymagania. Przyjrzyjmy się im bliżej.

WOJCIECH WIDŁAK PAN KULECZKA (CYKL)9 (MEDIA RODZINA)
Tytułowy bohater to starszy pan, który jest okrągły jak balonik. To ciekawa 
postać! Gdy jego trzej podopieczni – kaczka Katastrofa, pies Pypeć i mucha 
Bzyk-Bzyk – zawzięcie coś omawiają, kłócą się, Pan Kuleczka milczy. Wiernie 
towarzyszy we wszystkich wyprawach, odkryciach, spotkaniach, jednak 
zasadniczo – mimo że seria nosi jego imię – stoi gdzieś z boku. Pozwala 
na doświadczenia. Odzywa się dopiero, gdy mali bohaterowie nie znajdują 
wyjścia albo proszą go o pomoc. I wtedy okazuje się, jak bardzo jest mądry, 
a jego odpowiedzi wyważone. Urzeka ciepłem i spokojem. Nie dziwi 
więc, że Katastrofa, Pypeć i Bzyk-Bzyk tak do niego lgną. Pan Kuleczka to 

8  Na przykład Maria Teresa Zannin Jak się rodzą dzieci (Wydawnictwo Bernardinum), Marcin Brykczyński Skąd 
się biorą dzieci? (Nasza Księgarnia) czy Grzegorz Kasdepke Horror!, czyli skąd się biorą dzieci (Nasza Księgarnia), 
z których najbardziej precyzyjnie opowiadającą o poczęciu jest ta ostatnia. Ilustracje wszystkich są stonowane, 
szanują dziecięcą wyobraźnię i są obliczone na ich wiek.

9  Książka trafiła na listę dziesięciu ważnych książek dziesięciolecia kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” 
http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/.
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figura dojrzałego, doświadczonego opiekuna. 
Kaczka, pies i mucha są nie mniej wyraziste. 
W ich przypadku dominuje jednak element 
humorystyczny. Katastrofa jest rozgadana, 
wiecznie gdzieś wściubiająca nos i w gruncie 
rzeczy niezadowolona. Pypeć to postać 
zdecydowanie spokojniejsza, potrafi być 
cierpliwy i we wszystkim dojrzeć pozytywy. 
Choć i on miewa szalone pomysły. A mucha? 
Ta po prostu lata albo dla odmiany śpi gdzieś 
w zakamarkach ubrań opiekuna. Ich świat 
jest dość leniwy – mają czas na plażowanie 
i oglądanie gwiazd, przyglądają się wystawom 
i czekają na autobus. I przede wszystkim zawsze 
są razem.

 Z opowieści Widłaka bije ciepło (podobnie jak 
z ilustracji Elżbiety Wasiuczyńskiej). Dziecięce 
kłopoty, z którymi zmagają się podopieczni 
Kuleczki, zawsze mogą być pokonane. Najczęściej 
z humorem, jak wtedy, gdy niewidzialny korek 
zatyka umywalkę, albo dużą dawką przytulania 
(gdy Katastrofie robi się smutno) czy mądrą 
radą („Nie zawsze wszystko jest tak, jak sobie 
wyobrażamy”).

WOJCIECH WIDŁAK DWA SERCA 
ANIOŁA (MEDIA RODZINA)
Powieść została napisana z perspektywy dziecka, 
małego Romka, który choruje na serce i który 
nie rozumie wszystkiego – dlaczego choruje? 
dlaczego anioł z obrazka mu nie odpowiada? 
dlaczego mama płacze, a doktor robi dziwne 
miny? Być może jednak ta niewiedza pozwala 
mu łagodniej przechodzić przez trudne 
doświadczenia. Romek jakoś zaakceptował, że 
nie może grać w piłkę, zbiegać po schodach i że 

Wojciech Widłak, Pan Kuleczka (cykl), 
Media Rodzina

Wojciech Widłak, Dwa serca anioła, 
Media Rodzina



chłopcy przezywają go Drakula. To właśnie 
choroba i swoiste wykluczenie pchają go 
w kierunku pana Felicjana – który siedzi na 
wózku inwalidzkim przed blokiem. Chłopiec 
zaprzyjaźnia się ze starszym panem, który nota 
bene okazuje się znanym pisarzem, a przyjaźń 
ta dla obu chorujących będzie miała potężne 
znaczenie i konsekwencje. 

Fabuła Dwóch serc anioła jest co prawda 
dość przewidywalna i bardziej doświadczony 
czytelnik od razu domyśli się, czym to 
wszystko się skończy. Jednak książka przynosi 
radosne zakończenie, nadzieję i wiarę 
w cuda. Podejmuje jednocześnie trudne 
tematy: osamotnionej matki, chorego dziecka, 
odrzucenia, braku pieniędzy, śmierci…

BARBARA GAWRYLUK DŻOK. 
LEGENDA PSIEJ WIERNOŚCI10 
(LITERATURA)
To książka o Dżoku, psie z Krakowa. Pewnego 
dnia jego pan zasłabł przy ruchliwym rondzie 
i zabrała go karetka. To był atak serca i pan 
Nikodem nigdy już po psa nie wrócił. Dżok 

10  Książka trafiła na listę dziesięciu ważnych książek dziesięcio-
lecia kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” http://www.calapolska-
czytadzieciom.pl/.

Iwona Chmielewska, Pamiętniki 
Blumki, Media Rodzina

Barbara Gawryluk, Dżok. Legenda 
psiej wierności, Literatura

Barbara Gawryluk, Mali bohaterowie, 
Skrzat



237 

Kocham, nie czytam bzdur!

jednak z uporem czekał przy rondzie na swego właściciela. Barbara Gawryluk 
opowiada jednak nie tylko ten jeden, szczególny epizod. Dowiadujemy się, 
w jaki sposób nawiązała się znajomość Dżoka i pana Nikodema, jak pies 
poinformował mieszkańców kamienicy o pożarze, co stało się z nim po tym, 
gdy jednak w końcu opuścił rondo. 

Książka o Dżoku nie jest wcale pozycją wesołą. Odnajdziemy w niej 
i tęsknotę, i cierpienie, osamotnienie. Nie tylko psa. Jednak książka przywraca 
też wiarę w człowieka (choć przecież głównie opowiada o psie), który potrafi 
się zatrzymać, który wciąż jeszcze ma elementarną refleksję nad drugim.

BARBARA GAWRYLUK MALI BOHATEROWIE (SKRZAT)
W sześciu opowieściach przedstawiono prawdziwe historie. Przemek 

uratował topiącego się chłopca, Karolinka wezwała pomoc, gdy jej mama 
zasłabła, mały Damian powstrzymał ogień… Autorka, dziennikarka Radia 
Kraków, tworzy opowieści według schematu, odkrywając przed małym 
czytelnikiem właściwy sposób postępowania w sytuacjach zagrożenia. 
Dziecko nie tylko dowiaduje się, że należy zachować zimną krew, ale ma też 
okazję usłyszeć, jak powinna przebiegać rozmowa z organami udzielającymi 
pomocy. Podkreśla w ten sposób, że trzeba znać swój adres zamieszkania, ale 
i telefony alarmowe. Książka ma zdecydowanie wymiar edukacyjny. Świetnie 
sprawdziłaby się w przedszkolach i pierwszych klasach szkoły podstawowej, 
kiedy dzieci uczone są numerów alarmowych. 

IWONA CHMIELEWSKA PAMIĘTNIK BLUMKI (MEDIA RODZINA)
Pamiętnik Blumki to z jednej strony dzienniczek małej żydowskiej 
dziewczynki, która trafiła do Domu Sierot Janusza Korczaka. Jej opowieść 
to krótkie charakterystyki dzieci, które znalazły się na jednej z fotografii. 
Dziewczynka stara się wskazywać na cechy wyróżniające dane dziecko, 
pokazując jego wyjątkowość, nawet jeśli czasem są to cechy trudne do 
zaakceptowania przez otoczenie. Na przykład: „To jest Zygmuś, który ciągle 
jest głodny i lubi nawet tran. Zygmuś przez całą wiosnę pracował w kuchni 
i odkładał zarobione grosze. W Dzień Dobrych Uczynków Zygmuś za złotówkę 
kupił na targu żywą rybę. Zanieśliśmy ją w wiaderku nad Wisłę. I tam Zygmuś 
wypuścił ją na wolność. Pan Doktor pochwalił Zygmusia i dał mu na pamiątkę 
pocztówkę z dedykacją. (…) Brat Ryfki, Chaimek, jest jeszcze mały i Ryfka 
go broni. Chaimek czasem pluje na inne dzieci i psuje im zabawę. Kiedyś, 



gdy rozwalił kijem mrowisko, Pan Doktor bardzo się pogniewał i podał go do 
naszego dziecięcego sądu. Chaimek płakał i żałował, więc sąd mu wybaczył, 
a Pan Doktor go mocno przytulił. Chaim nie jest zły, ale miał trudne życie, 
choć jest taki mały”. Z charakterystyk Blumki wyczytać można i dziecięce 
fascynacje, i prostotę myślenia, ale również cierpienie sierot. 

Druga część tej książki to rodzaj testamentu Doktora Korczaka spisany 
dziecięcą rączką. Ma więc formę krótkich zdań rozpoczynających się od 
słów: „Pan Doktor uczy…, Pan Doktor często powtarza…, Nasz Pan Doktor 
ustalił…” Piękny jest ten kodeks Korczaka i jaki mądry! Nie tylko wychowuje 
opuszczone dzieci, ale przede wszystkim uczy szacunku! Jednego dziecka do 
drugiego, ale chyba przede wszystkim szacunku dorosłych do dziecka, które 
ma prawo być szczęśliwe, jeść tyle, ile ma ochotę, czy szaleć i hałasować 
(„gdyby tego zakazać dziecku, to jakby nakazać sercu, żeby przestało bić”). 

Pamiętnik Blumki dopowiadają ilustracje. Dla dorosłego kontekst wielu 
obrazów jest zrozumiały i oczywisty. Kiedy autorka pisze: „Potem przyszła 
wojna, która zabrała też pamiętnik Blumki”, rysuje wagon i wieczne pióro 
nań wskazujące. Dzieci nie zrozumieją, chyba że im wytłumaczymy. Dlatego 
książkę tę można czytać na kilku poziomach – po prostu jako pamiętnik małej 
dziewczynki, która wspomina swoich przyjaciół, jako testament Korczaka oraz 
jako opowieść o losie sierot i trudnym dla dzieci czasie II wojny światowej.

POZNAWAĆ PO OWOCACH
Jako rodzice nie możemy sobie pozwolić na to, aby bezrefleksyjnie podchodzić 
do literatury dla dzieci. Warto samemu wpierw przeczytać, warto książki 
obejrzeć, warto zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście dana pozycja jest dobra 
i czemu służy, czy mój syn lub córka – którego konstrukcji psychicznej nikt nie 
zna tak jak ja – jest przygotowany na daną lekturę. 

Jest pewnym, że będą nam wmawiali, iż potrzebujemy jeszcze książek 
o marihuanie11, o tym, że życie wcale nie zaczyna się w momencie poczęcia, 
a znacznie później, i koniec końców, że seks dorosłych z dziećmi służy przede 
wszystkim tym drugim. To tylko kwestia czasu. Konieczny jest wyraźny głos 
sprzeciwu. Nie godzimy się na książki, które gorszą, które niszczą, które 
uderzają w nasze dzieci. Jeśli ktoś gdzieś głośno woła, że kocha i nie bije, to 
dziś równie głośno chcemy zawołać: kocham, nie czytam bzdur. █

11  Na przykład takiej: It’s just a plant (To tylko roślina) http://www.justaplant.com/about/index.html.
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Teraz już jej panuje Jezukryst. 
Już nie ma w lasach mroku, 
ciemności i demonów. Teraz i tam 
jest Kreuz i Pan Bóg. Wypędzili 
diabły i demony z domostw swych 
i z duszy swojej, i teraz mają inną 
duszę, bo są kim innym i będą.

Arkady Saulski



Chodź. Wejdź. 
Stań tu, stań tu oto – przede mną. Pokaż się.
Grzbiet prosty. Pod skórą, pod koszulą, pod waciakiem, pod kolczugą, 

prosty, napięty, przygnieciony ciężarem, lecz wyprostowany. Rycerz. Jesteś 
rycerzem, synku. 

Stoisz. Twój Grossvater, Twój Opa ci opowie teraz coś. Bajeczkę. Fabel. 
Śmieje się. Rechocze, zanosi tym śmiechem, a jest to dźwięk jakby ścinano 

najdawniejsze z drzew. 
A więc. Bajeczka. Siadajże. Opowiem Ci. Czy jesteś gotowy do drogi?
Jesteś.
Masz mój miecz. Prosty, ze zbroczem, z jelcem krzyżowym, z okrągłą 

głowicą, a rękojeść – opleciona skórą, świeżą. Świeżą skórą, bo tamta to 
była stara, cuchnąca, wyślizgana od mej dłoni i od potu. A jaki napis jest na 
zastawie, przypomnij mi, jaki napis, bo niedowidzę. I nie pamiętam.

Napis brzmi: ULFBERH+T. 
Wulfbert. Tak się nazywa twój Opa.
To pamiętaj, żeby miecz, sam brzeszczot, nacierać woskiem od świecy. 

Tym tłustym woskiem. Bo jak nadejdzie mróz, a wierz mi – tam gdzie 
jedziesz, mróz nadejdzie straszliwy. Więc gdy nadejdzie ten mróz, to 
pamiętaj, by to ostrze nacierać, by nie przymarzły miecze do pochew. Byś 
mógł go wyszarpnąć, gdy przyjdzie czas. Byś mógł zakrzyknąć nasze rodowe 
zawołanie: Sapienter et Audacter. Byś mógł wrazić zimną stal, chłodne, martwe 
żelazo w trzewia i przemienić tego w kogo uderzasz... by on, był tak samo 
zimny i martwy jak to w twej dłoni żelazo. 



Słuchasz?
Słuchaj.
I ucz się. Czerp naukę. Czerp z tej wiedzy. Bo tam dokąd zmierzasz 

teraz, tam i ja byłem, jakem był w twoich latach. Czyli takoż młody, silny, 
wyprostowany Ritter. Byłem tam i ja, i moi towarzysze, bracia moi, których 
nie zobaczyła nigdy ich matka, nie ujrzała ich oblicz dama, nie zobaczył, 
nie patrzył na nich z dumą Vater, mogąc gratulować łupów i współposiadać 
z nimi branki. Bo nie żyli. Nie wrócili. A ty musisz powrócić, aby opowiadać to 
co i ja ci teraz opowiem. Fabel.

Trupy dziś tu nocują, sępy koczują tu. 
Ciała, korpusy, martwe. 
Przeżyli. 
Gott ocalił ich żywota – marne jak ta kraina. Przeklęta, zamglona.
Gdy wyruszali tutaj razem z armią ich wielkiego Pana, Hodo, Hodona było 

ich tysiąc trzystu konno i zbrojnie, rycerzy.
Vale!
Każdy z nich miał pod kolczugą ciężki Kreuz, a w sercu miłosierdzie Boga 

Żywego i jego Syna Jezusa Chrystusa. Więc ponieśli Kreuz do tej pogańskiej 
krainy – domu żerców, gdzie mężczyźni spółkują pod księżycem z boginkami 
jezior, a kobiety w łonach swych lackich kołyszą demony – włochate, ze 
ślepiami jak paciorki, rozszarpujące ich łona w połogu i ginące w świetle dnia. 

Więc oni zanieśli Kreuz i wiarę w Chrysta do tej krainy, aby ją ocalić przed 
sobą samą. 

Tysiąc trzystu udało się na tę świętą wyprawę. Przekroczyli wielką rzekę – 
Odrę – i ruszyli dalej w głąb tych lasów i tych miejsc przeklętych. A ta kraina 
przeklęta – dom niewolników, Slaves, od którego niewolnictwa swą nazwę 
wziął cały ich ród i nosić tę nazwę, Slaves, będzie od teraz do kresu dni i do 
Sądu Ostatecznego. Więc oni wyruszyli uwolnić tych niewolników, oddać ich 
woli Boga Żywego. A pomocą dla nich Kreuz i Schwert. 

I już w drugi dzień po zagłębieniu się w te wilgotne ostępy lasów 
i pomiędzy te pnie ciężkie i brązowe, natrafili na pierwsze ślady ludności. 
Niewolników. Niepojednanych z Bogiem jeszcze, tako oni ich z nim pojednają 
gdy nadejdzie czas. 

Te ślady to było nieduże palenisko. A w tym palenisku – kości. Jak gałązki 
białe, nieosmalone, białe w wilgotnym świetle przenikającym liście ostrymi 
smugami, jak miecze z nieba. Jeden z rycerzy zsiadł z wierzchowca i czubkiem 
buta grzebał w tych kościach – a były tam małe kawałeczki kości zwierząt – 
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saren. Czaszka psa. Żeberka niewielkie – szczura, albo kuny. I okrągłe kości. 
Kuleczki – czaszki takoż. Niemowląt. 

Ruszyli dalej. 
Potem jeszcze kilka palenisk. Coraz świeższych, jakby dopiero dzień, 

godziny, minuty temu ktoś tu był i palił te resztki martwe, obmywał je 
płomieniem z cielesności tak by były zimne i suche, jak to palenisko – na 
wilgoci, we mgle.

A ta mgła otaczała ich. Tak jak i las. Żywa zieleń, kłująca aż wzrok. Za 
nimi, w krainie, z której przybyli, była podobna zieleń lasów, ale tamte 
lasy były zupełnie inne. Znajome. Bezpieczne. Ich święte miejsce. W tych 
lasach, z których przybyli, pokonali przed wiekami armie potężne, zniszczyli 
i złamali ją, gdy Jezukryst miał nieledwie dziewięć lat. A więc tamte lasy to 
były drzewa potężne i zielone, mocne konarami i o zdrowych gałęziach – 
bezpieczne. 

A te tutaj, lasy ludu niewolników, to były lasy obce im, jak obce jest żelazo 
wrażone w trzewia. 

Otaczały ich przyciężkie pnie, szerokie, brązowe i czarne, potężne tak, 
że mogłoby je objąć czterech albo i więcej mężów, ledwo. Korony zieleni 
soczystej, w wilgoci, tonące i ukrywające nie ich bezpiecznie, jak ramiona 
matki, lecz groźnie, bo skrywające przed światłem – nurzające w ciemności 
i mgle. Dlatego też ich potomkowie będą ciąć te lasy za wiele wieków, piłami 
i siekierami, z nienawiścią i przestrachem, jakby w sercach pamiętali ten lęk, 
ten przestrach który gnieździł się w sercach tych zbrojnych mężów, idących 
powoli ku swemu przeznaczeniu, ku wskazówkom zegara. Zatrzymującym 
się. 

Ale o tym opowie Wam już kto inny. Później.
A więc wchodzili coraz to mocniej w głąb tych lasów i szukali.
Potem, po kilku dniach, trafili wreszcie na żywych. Toteż uczynili to co 

uczynić musieli – zamienili ich w martwych. Niewielki chram, z totemem 
zdobionym w brodate twarze i demony z długimi jęzorami i rogami na 
głowach i na plecach, zamiast kręgów. 

Był tam stary kapłan, stary człowiek w zielonej pelerynie i zielonym 
kapturze, trzęsący się i ślepy, i trzy kobiety, młode i ładne – w szatach białych.

Zabili wszystkich.
Starucha powalili na kolana i mieczem rozsiekli mu czaszkę, a kobiety 

poćwiartowano z taką wściekłością, jakby to same demony z totemu ich 



ręką kierowali. A gdy umazali krwią cały chram i totem ozdobili ich śmiercią, 
wtedy spalili chram i gdy ogień pochłonął już wszystko, modlili się głośno, 
z mieczami dobytymi, opartymi przed sobą, Kreuz w lewej dłoni, a oczy 
wznosili ku górze i intonowali:

Pater Noster, qui es in caelis,  
sanctificetur nomen tuum,  
adveniat regnum tuum,  
fiat voluntas tua  
sicut in caelo et in terra.  
Panem nostrum quotidianum  
da nobis hodie,  
et dimitte nobis debita nostra,  
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris,  
et ne nos inducas in tentationem,  
sed libera nos a malo.  
Amen.

Amen.
A liście i zieleń jakby zamknęły się i nie wpuszczały światła z nieba tak, że 

Pan Bóg, w Trójcy Najświętszej Jedyny, nie ujrzał dowodu ich wiary. I daru ich, 
płomiennego jak żar ich serc. 

I potem natrafialiśmy na inne chramy, i ołtarze, i wioski całe. A wszystkiej 
oddaliśmy żelazem Panu Bogu, aby nas miłował. 

Słuchasz mnie?
Widzisz mego psa? Ten Hund, chudy trochę, z sierścią krótką, przy 

palenisku. Dobrze go karmię, zawsze ma co jeść, nawet lepiej dostaje niźli 
nasi parobkowie. A jednak wciąż jest chudy, te żebra pod skórą i pod sierścią. 

Ale jest stary. Dla niego to jest taka sama starość jak i dla mnie. Stary, stary 
Hund. 

Te same psy wygłodniałe przyszły, gdy było już po wszystkim. Gdy z mgły 
śmiertelnej wyszli wreszcie godni nas – wojowie Dago. Wtedy tak zwali 
swego księcia – Mieszko. A myśmy nazywali go Dago. Ich książę, a ich Rex 
dopiero miał nadejść. Wtedy jeszcze przecież kochali swych władców. 

Ale o tym opowie Ci kto inny.
Więc wyszli na nas z lasów i z mgły, spadli jak szarańcza – z oszczepami, 

kamieniami, żelazem, grotami strzał. 
Objęliśmy się z nimi jak kochankowie, zwarci w uścisku śmiertelnym. 
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I to była pierwsza bitwa, jaką stoczył był Twój Grossvater, w której walczył, 
autentycznie walczył o życie swoje i swych towarzyszy. Mordował, ranił, siekł, 
ćwiartował wściekle. Bo już nie pamiętał, po co tu przybyli, dlaczego zapuścili 
się do tych kniei, do tego mroku leśnego, w głąb tej mgły wilgotnej. Pamiętał 
tylko, jak zasłonić się w porę tarczą, jak sprawić, by jej drewno uchroniło 
jego mięso przed żelazem, i jak zwrócić cios – jak siec tak, by był to cios 
śmiertelny. By był srogi i gniewny. By zabijał. 

I nie wiem, ilu z nas przeżyło, bo przeciw nam stanęło wtenczas cztery 
tysiące zbrojnych mieszkowych, zabijali nas więc z łatwością, mimo iż to my 
mieliśmy Boga w sercu i z nim na ustach mordowali. 

Ale wtedy to On na nas nie patrzył, nie wspierał dłoni naszych. 
Szkoda.
I były krzyki. I strach, lęk zwierzęcy. Błoto, kwik koni, wierzchowce 

umierające razem z nami. Żelazo siekące nas i nasze kości. Kamienie z proc 
gruchoczące czaszki i palce naszych wrogów, wściekle, szarpiące nasze oczy 
i języki.

A potem cisza, gdy skończyli i zniknęli wśród tej mgły, która ich powiła, 
wojowie mieszkowi. Co przyjęli chrzest i być może to na nich Pan Bóg wtedy 
spoglądał, na nas ślepy. 

Tego nie wiem.
A potem po zwłoki, po ciała nasze i naszych wyszły spomiędzy drzew psy 

i kruki sfrunęły z ich koron.

Polana i część lasu były już spokojne i ciche. A na polanie i w części lasu 
spali rycerze, Ritters, snem wiecznym.

Wulfbert żył jednak. Leżał blisko swego martwego konia i pod ciałem 
swego towarzysza – Hrothgara, któremu procarz najpierw zmiażdżył czaszkę, 
a potem podbiegł doń kto inny, brodacz jakiś, i wraził siekierę w kolczugę 
na piersi – dwa razy, w dwóch ciosach. Zmiażdżył klatkę żeber, patrzył 
chwilę na ranę buchającą różową pianą i uciekł dalej – mordować innych. 
Hrothgar przygniótł swym ciałem Wulfberta i ochronił go. Bo Wulfbert był 
nieprzytomny, więc w posoce i pianie różowej wyglądał na martwego.

Teraz jednak zrzucił z siebie ciało przyjaciela, towarzysza z wyprawy. 
Zrzucił i rozglądał się z przestrachem – a otaczały go ciała martwe, oręż 
rozrzucony, konie powalone. Śmierć. Śmierć go po prostu otaczała. 

Wstał.



Zmieszani ze sobą – konie z rozciętymi łbami, otwartymi żyłami na 
potężnych szyjach, rozprutymi wnętrznościami, parującymi, czerwonymi 
na leśnej ściółce. Ludzie stratowani, zmiażdżeni w zbrojach, bez rąk, bez 
głów. Z wyrwanymi oczami, czaszkami – rozłupanymi. Leżący – poskręcani. 
W błocie i gównie końskim, i swoich wydalinach, tak plugastwem umazani, 
jakby mieli za chwilę być, a po chwili – być wchłonięci przez glebę brązową, 
przez błoto i przez las. 

Wulfbert także był brudny. Brudny brąz na kolczudze, płaszcz cały zmienił 
barwę, z zieleni na rdzę. Na twarzy lepkie błoto, i ślina jego, i krew obcych. 
Rozgląda się. Widzi ruch we mgle gdzieś dalej. Idzie tam, głupawo, bo być 
może to wróg. 

Ale to nie wróg – to dwaj jego towarzysze. Jeden oparty o pień drzewa 
siedzi, patrzy tępo gdzieś – w dal. A nad nim, opatruje jego rany inny 
towarzysz, silny jak niedźwiedź, potężny jak niedźwiedź. 

Ten, co siedzi, nazywa się Kanut. Ten, co stoi nad nim, co go opatruje – 
nazywa się Albert. 

Żyje? Żył będzie? Pyta Wulfbert.
Będzie. Wstanie nawet. Zatrzymałem Blut – ma ranę w boku, od włóczni, 

ale zatrzymałem, zatamowałem krwawienie.
Co teraz? 
Nie wyciągnąłeś nawet miecza.
Co takiego?
Miecz – tu Albert wskazuje na pas Wulfberta, twarz jego jest z wyrzutem – 

nie wyciągnąłeś nawet miecza.

Nie wyciągnąłem, to prawda. Wciąż spoczywał tam, w pochwie. Gladius In 
vagina. Wciąż spoczywał, na ostrzu, na klindze, na zastawie napis ULFBERH+T, 
to znaczy me imię. Moje imię. Czyste, nic od krwi.

Ruszyliśmy. Kanut był silny, szedł sam. Wzięliśmy broń – każdy wziął. 
Włócznie, miecze, ja miałem też sztylet – scramasax, dobry sztylet, zwisał 
przy pasie – pionowo, ostrzem w dół zwisał. 

Kolczugi, pod nimi waciak. Buty, gacie. Rękawice. Nie mamy karwaszy – wy 
macie karwasze, my wtedy ich nie mieliśmy, tak więc cięcie mogło wprawne 
odrąbać nam dłoń, odrąbać razem z kością, czysto, jeśli brzeszczot był dobry. 
A zwykle był. 

Ruszyliśmy przed siebie i nie mieliśmy żadnego planu, nic. Chcieliśmy tylko 
wrócić do domu. Do naszych gościnnych lasów, skrywających cień bezpieczny, 
do zimna naszych kamiennych twierdz, do naszego Boga, do ziemi naszego 
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Boga, Jezukrysta, który wstaje z martwych. A uciec stamtąd, skąd tyle śmierci 
nam zadano, tyle bólu od grotów i żelaza, od kamieni i kopyt ich dzikich koni, 
wierzchowców diabła. 

Ruszyliśmy. A las objął, skrywał nas.

To nawet ptaki nie śpiewały w tym przeklętym miejscu. Nie słyszeli ich, 
nie widzieli. Bo ich nie było. Ptactwa. Gdy patrzyli w górę, pragnąć dostrzec 
choć trochę światła, to owszem – widzieli iskierki słoneczne, pełgające po 
liściach, po zieleni, starające się dotrzeć do nich, oświetlić im drogę. Choć 
tak naprawdę, to nie wiedzieli nawet, czy idą do domu, do twierdz zimnych 
i ciepła puszcz germanii, czy dalej w głąb kraju mieszkowego, gdzie czeka ich 
tylko poniewierka i śmierć, i męka. Męka wieczna, bo wiedzieli, że jeśli ulegną 
z dłoni pogan, nie otrzymają zbawienia. Dusza nie odnajdzie drogi w mroku, 
pomiędzy przyciężkimi konarami, pomiędzy liśćmi...

Wtedy zobaczyli je – strumień, a w nim kobiety, dziewczęta nagie. Ale 
nie ludzkie. Nie. Ich ciała były jak utkane z tej wody strumienia – błękitne. 
Widzieli ten błękit na piersiach i na udach. A te dziewczęta w łonach 
bezwłose, tylko długie, jasne pukle z ich głów zwisały. Kąpały się w tej 
wodzie, śmiały się.

Patrzyli więc na nie, oniemiali i wściekli. I wiedzieli, czuli, że to nie są 
ludzkie kobiety, lecz demony – boginki strumieni, jezior i rzek. Wodnice. 

Powoli ruszyli do strumienia, z dłońmi na włóczniach, aby diabły nie 
zbliżyły się do nich. Aby ich nie kusiły, nie wciągnęły w toń. Gdy wodnice 
ujrzały brudnych, obłoconych, okrwawionych obdartusów – śmiały się, 
wskazywały palcami i mówiły do kogoś, gdzieś z boku. Niewidocznego. A gdy 
już prawie stali na brzegu strumienia, zobaczyli, że boginki nie mają ludzkich 
oczu, lecz wielkie ślepia, jak konie. Bez wyrazu, bez białka, bez tęczówki – jak 
kamyki, jak otoczaki ze strumienia. Bo ich oczy to były kamienie, faktycznie.

A potem one zanurzyły się w toń, zanurzyły się w toń wodnice. I zniknęły. 
Wtem po drugiej stronie, gdzieś z lasu, zza granicy drzew – wyszedł 

oddział. A właściwie nawet nie oddział – zbieranina ludzka. Przemieszana. 
Zbrojni Słowianie, i kobiety ich, i nawet jakaś starucha, koń, źrebak właściwie. 
Może dziesięć, może siedem osób.

Albert nie liczył, tylko rzucił włócznię. Oręż przefrunął nad strumieniem 
i z sykiem przebił jednego z wojów. Przebił jego i kogoś za nim, kobietę jakąś. 
Przyszpilił ich do siebie i obalił do strumienia, a ten za chwilę zapełnił się krwią.



Przebiegli strumień, rycerze Jezukrysta i z dobytymi mieczami rzucili się 
na zbrojnych. Ci stawiali opór krótko – wszak to ochrzczone krwią demony 
z żelazem na nich się rzuciły. Więc już po chwili błękit toni wodnej zalał 
szkarłat i czerń. 

Mężczyzn zabili wszystkich – młodych i starych, bez różnicy – rozsiekli ich 
mieczami, a tych co żyli – wciągali do góry, tak aby ci przyklękli i zgadywali: 
gardło, czy łeb? 

Gardło!
Wtedy któryś z nich wyciągał scramasax i otwierał tętnice, podrzynał 

gardło – lała się czerń, a mężczyzna albo i chłopiec – padał do strumienia, 
twarzą do wody, i umierał. 

A potem zobaczyliśmy, że jedna z tych niewiast prowadzonych była 
w ciąży. Była brzemienna. Nie zabiliśmy wszystkich kobiet. Kazaliśmy im 
uklęknąć i powtarzać za nami słowa modlitwy. I modliły się, przerażone, 
w strachu – bały się, że za chwilę rzucimy się na nie i posiądziemy je, a potem 
zamordujemy i wrzucimy tak jak ich mężów do strumienia. I gdy tak modliły 
się za nami, patrząc z przestrachem na krzyż, którem był wyciągnął spod 
zbroi, wtedy jedna z nich patrzy za mnie, patrzy. Ja odwracam się i widzę – 
w strumieniu, w pianie ciemnej i pośród Blut wypływają nowe ciała. Czarne 
niemal, ale poznałem je – zgrabne, jędrne ciała – to wodnice wypływały 
martwe, utopiwszy się w strumieniu do którego spłynęło tyleż krwi. 

Zabraliśmy kobiety i staruchę i także tę kobietę, która była brzemienna.
Nie dlatego, że nie chcieliśmy ich zostawić na pastwę lasu i demonów. 

Ale dlatego, że planowaliśmy w którymś grodzie je wymienić – zakładniczki 
w zamian za bezpieczny powrót do germanii. Tak – to by się udało. Taki był 
nasz plan. 

Gdy nastała noc źrebaka zabiliśmy, pocięliśmy koninę i upiekliśmy na 
ognisku. Każdy dostał solidny kawałek, ale Kanut, nie bacząc na słabość i ranę, 
swój oddał brzemiennej niewieście. Chyba czuł, że nie powróci z nami. Chyba 
powrócić nie chciał. Co jakiś czas tylko patrzył tępo pomiędzy pnie i mgłę, 
wypatrywał i wołał: Ać, ać, ać! Nie wiem, co to znaczy do dziś.

Szliśmy lasem.
Mgła rozstępowała się z czasem przed nami. Z czasem też coraz więcej 

światła dochodziło spomiędzy liści, spomiędzy koron drzew. I sądziliśmy 
nawet, że dojdziemy do jakichś ludzkich osiedli, do grodu jakiegoś. Ale nie – 
z czasem weszliśmy tylko głębiej, głębiej w mrok i czerń.
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Po pięciu dniach wędrówki dotarliśmy do ruin spalonego chramu. Tego 
samego, tego, który my spaliliśmy jak było nas tysiąc – trzystu zbrojnych 
rycerzy. Popiół już był zimny. W międzyczasie padał deszcz, rozmył go. Lizał 
kości – cztery szkielety w chramie – ze śladami na kościach po naszych 
ostrzach, po naszych toporach i mieczach. Po naszym mordzie. I totem także 
stał wciąż – ogień strawił go tak, że teraz już nie nosił pogańskich znamion, 
lecz wyglądał raczej jak zwykły pień drzewa, osmalony. 

Tam się zatrzymaliśmy na kolejną noc. Tam też niewiasta poczęła rodzić 
dziecko.

Wody odeszły jej jakoś nad ranem. Gdy Wulfbert podszedł do niej, 
nie poznał niewiasty. Leżała na popiołach, naga, z rozchylonymi nogami, 
brzuchem napiętym, wzdętym i krzyczała, oparta na łokciach, cierpiąca. Ale 
to była ona i nie-ona. Jej skóra stała się zielonkawa, włosy jaśniejsze. Rysy 
twarzy bardziej twarde, grubo ciosane. 

Ać, ać, ać! Darł się Kanut. Ać, ać, ać!!!
Wtedy podeszła starucha i klęknęła przed rodzącą. I też krzyczała. I inne 

niewiasty krzyczały wraz z kobietą brzemienną. A to znaczyło taki wrzask, 
jakby miały za chwilę powić dziecko wszystkie. I faktycznie, tak było. Bo 
miały. 

Kanut darł się już w niebogłosy, a Wulf coraz bardziej popadał 
w szaleństwo i rozpacz. Więc wziął swój miecz. Wziął swój miecz i podszedł 
do nich – do Kanuta leżącego i wrzeszczącego i Alberta, który stał nad nim, 
w rozpaczy.

Patrz! Patrz! Krzyczał Albert – ona urodzi. Ona urodzi demona!
I faktycznie – kobieta przemieniała się coraz bardziej, jej piersi tężały, ona 

sama – tężała. Stała się twarda, umięśniona, tak silna – że nieomal nie było 
widać, iż jest brzemienna. Stopy potężne i dłonie, mięśnie na ramionach, na 
udach – jak stal.

Rodziła.
A wokół niej pozostałe kobiety, łkające, na kolanach, oddające jej cześć. 
Krzyczące.
Lesowicia! Lesowicia! 
Ać, ać, ać!
Zabij je! Zabij, zabij! Zabij je – demonice, czarcie nasienie, zabawki diabła!
Zabij je! Zabij, zabij!



Zabił Alberta. Zabił Kanuta.
Wraził miecz sztychem w jelita towarzysza. Powalił, wyszarpnął, ciął 

w czaszkę gasząc jęki. A Kanuta zabił litościwiej – przybił go ostrzem, przez 
gardło, do leśnej ściółki. Krew spłynęła po błocie, po popiele, po liściach. Do 
trzewi tej krainy. Jak jeszcze spłynie nie raz. 

Potem schował miecz. Podszedł do rodzącej, a ta patrzyła na niego śmiało, 
odważnie – bez bólu i trwogi. I powiła dziecko. Dziewczynkę. A wszystko 
ucichło. 

Klęczał. Dziecko po pierwszym krzyku kwiliło cicho. Zdjął więc swój 
płaszcz – brudny ode krwi i ode błota. Owinął maleństwo. Matka jego nie 
żyła już. Znów była drobną niewiastą, tą, którą zabrali ze sobą. Nie była to już 
lesowicia. Była to zwykła niewiasta. 

Wciąż pozostałe klęczały strwożone, patrzyły na rycerza. 
Patrzyły też inne. Spomiędzy drzew wychynęli mieszkańcy lasu i tej krainy 

przeklętej. Driady o ciałach z liści, i lesze, demony. I Topielice o rękach sześciu. 
I latawce, jak ptaki czarne, na konarach drzew, słońce zasłaniając. I diabły 
południa o włosach rudych i chudym ciele. I porońce kradnące nienarodzoną 
dziatwę z łon matki. I demon ćmok, trujący wodę żywą. 

A Wulfbert widział ich ślepia gorące. Uniósł dłoń w rękawicy, uniósł 
brudną, w krwi i popiele, uniósł do czoła dziecka na jego rękach, dziewczynki. 
Uniósł i na czole delikatnym wykonał kciukiem znak krzyża. 

Wykonał znak ten, a demony wiedziały wtedy, że dziecko już nie jest ich. 
I że nie będzie już. Już nigdy.

A teraz udajesz się w tę ziemię, jak ja dawniej. 
Więc pamiętaj, Enkel, pamiętaj, że to inna kraina.
Teraz już jej panuje Jezukryst. Już nie ma w lasach mroku, ciemności 

i demonów. Teraz i tam jest Kreuz i Pan Bóg. Wypędzili diabły i demony 
z domostw swych i z duszy swojej, i teraz mają inną duszę, bo są kim innym 
i będą.

Zostawiłem tam córeczkę, dziewczynkę. Zostawiłem ją tam.
Ujrzysz ją na pewno. Jam już stary, a ona dorosła. Zobaczysz, kim jest, 

czym się stała.
Jaką drogą poszła, dokąd zmierza. Gdzie ją poniesie wyrok Boży.
Musisz pojechać. Tam. Zobaczyć. I powrócić, i opowiedzieć mi i nie-mi. Ona 

idzie tą drogą cały czas. Jej matka martwa, lecz ona porodzi innych synów, 
poniesie ich z dawnego świata, poniosła z dawien do nowego. 

Poznasz ich. 
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Poznasz z czasem wszystkich. Synów lesowicii, i synów lasu, synów 
ciemności i światła i popiołu. Poznasz, kim są teraz, i kim będą.

Poznasz ich.
Poznasz.
Na pewno. █

7 kwietnia 2012

 
 

 
 

 



Jo Nesbø, czyli nihilizm zrealizowany
Autor Autorski

Istotą mikrokosmosu Nesbø, tym, co określa 
jego tożsamość, a jednocześnie sprawia, że nie 
może on przetrwać, jest brak w nim jakiejkolwiek 
przestrzeni dla Boga czy choćby wartości 
wiecznych. Jego świat jest jednowymiarowy. Nie 
ma w nim miejsca już nie tylko na Boga Jezusa 
Chrystusa, który nadaje sens każdemu ludzkiemu 
nieszczęściu, ale nawet na absolut filozoficzny 
czy choćby jego substytut w postaci wiecznych 
i trwałych wartości, do których można się odwołać. 

Jo Nesbø, czyli nihilizm 
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Jo Nesbø się czyta. Jego kryminały wciągają, nie pozwalają się od siebie 
oderwać, prowokują do poszukiwania odpowiedzi na kryminalne zagadki 
razem z bohaterami. A ci ostatni budzą sympatię. Są tacy zagubieni, szczerze 
pragnący bliskości, ciepła, seksu, że aż można uznać, że naprawdę szukają 
miłości. Ich świat nie jest moim światem. Aborcja, prośba o eutanazję, 
seks każdego z każdym bez najmniejszych zobowiązań, to norma. Ale jest 
w nim też jakieś ciepło, nie polityczne i tym bardziej nie metafizyczne, 
bo to świat bez Boga, ale zwyczajnie ludzkie. To wrażenie jednak ginie, 
gdy czyta się kolejne i kolejne kryminały. Ciepło umyka, świat emocji 
się rozpada, a w rękach, w umyśle, w sercu zostaje nicość. Brak miłości, 
wspomnień, przyszłości, sprawiedliwości. Świat stworzony przez Nesbø 
rozpada się, zanika, anihiluje. Nic w istocie z niego nie zostaje. Terminy, 
takie jak człowieczeństwo, męstwo, sprawiedliwość, cnota, obowiązek, tracą 
jakikolwiek sens. I być może właśnie to jest najmocniejszym, najważniejszym 
elementem twórczości norweskiego pisarza.

I

Ale zanim świat się rozpadnie, najpierw jest cierpliwie, z drobnych 
elementów budowany. Jest w nim ojcowska miłość, braterskie 
zainteresowanie losami siostry z zespołem Downa, a także rodząca się 
i zarysowana mocnymi kreskami (co wyjątkowe w przypadku miłości Harrego 
Hole i Rakel wcale nie zaczyna się ona w łóżku i pisarzowi nieco czasu 
zajmuje doprowadzenie do skonsumowania tego związku) miłość do kobiety, 
ale także do jej syna i syna do mężczyzny, który staje się wzorcem. Jest 
w nich także przyjaźń (szczególnie w Czerwonym gardle), lojalność zawodowa 
i przekonanie, że w imię pewnych wartości trzeba walczyć ze złem, także 
w szeregach własnej organizacji. Policjant alkoholik, choć nie radzi sobie 
z życiem, ma jednak pewne poglądy, a w niektórych tomach zdradza nawet 
wiarę w życie pozagrobowe. Wszystko to podlane jest oczywiście sosem 
politycznej poprawności (nieodmiennie jeśli policjant zdradza ideały, to jest 



męską, szowinistyczną, prawicową świnią), ale bez nachalności właściwej 
choćby Stiegowi Larsonowi).

Ta budowa jest jednak wznoszona tylko po to, by potem, stopniowo 
z powieści na powieść, ją zniszczyć. Lojalność i przyjaźń skrywają zdradę, bo 
nawet najbliżsi i najwierniejsi przyjaciele z pracy mogą okazać się zdrajcami 
(w przypadku kryminałów trudno wskazywać o kogo chodzi, bo to odbiera 
przyjemność ich czytania) łasymi na kasę. Miłość zostaje sprowadzona do 
seksu (ostatecznie sam Harry stwierdza, że zawsze wraca się do osoby, 
z którą było nam dobrze w łóżku), a sprawiedliwość staje się zemstą, którą 
wprawdzie można pozostawić państwu, ale równie dobrze wymierzyć 
samemu, jeśli uzna się, że tak – z jakichś powodów – będzie lepiej. Zemsta 
ta nie ma w sobie jednak nic z westernowych sytuacji. Jedyną sensowną 
odpowiedzią na ten świat jest więc ucieczka w świat alkoholu, narkotyków 
czy innych używek.

II

Najmocniej tę destrukcję, to zniszczenie wszystkiego, co miało być 
zbudowane, widać w miłości. Gdy w Czerwonym gardle zaczyna być 
opisywany wątek miłości między Rakel a Harrym wydaje się, że właśnie 
ta miłość wyprowadzić może bohatera na prostą, że jego przywiązanie do 
kobiety i jej dziecka (które w chwilach zapomnienia zaczyna mówić do niego 
„tato”) uczyni z niego normalnego, choć trochę odjechanego mężczyznę, 
który potrafi się cieszyć z małych rzeczy. Tak się jednak nie dzieje. Już 
jednak w kolejnym tomie serii, Trzecim kluczu, okazuje się, że wierność nie 
jest najmocniejszą stroną bohaterów, i w następnych tomach następuje 
zerwanie (przerywane okresami seksualnych, i tylko seksualnych, powrotów). 
Bohaterowie zapewniają jednak, że nadal się kochają, choć mają nowych 
partnerów, sypiają z kim popadnie i kolekcjonują „małe miłości”, które 
zazwyczaj oznaczają przygodny, ostry seks i kilka miłych słów bez większych 
zobowiązań. 

Miłość przekształca się tu więc z odpowiedzialności, ofiary, daru z siebie 
w emocjonalny stan żalu za utraconym szczęściem i pragnienie mocnych 
przeżyć erotycznych. Kolejne kobiety stają się dla Harry’ego tylko metodą 
odnajdywania Rakel, a ucieczka od nich, ucieczka od odpowiedzialności za 
własne wybory (do Hong Kongu czy w alkoholizm) za odpowiedzialność 
za innych, która ma uchronić kobiety od bycia z nieodpowiednim facetem. 
Efektem jest zaś rozwalone życie wszystkich, włącznie z życiem dziecka, 
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które całkowicie zaufało głównemu bohaterowi. Upiory, ostatnia część 
serii, w której dorastający już Oleg, młody narkoman, wyrzuca Harry’emu, 
że kłamie jak wtedy, gdy obiecywał, że nigdy ich nie opuści, a zostawił ich 
samych, a później zabija go, to najmocniejszy przykład tego, dokąd prowadzi 
tak przedstawiona przez Nesbø miłość.

III

Nie inaczej jest ze sprawiedliwością. Gdy w utworach norweskiego 
pisarza pojawia się to słowo, to zwykle w ustach seryjnych morderców lub 
skorumpowanych policjantów, którzy chcą na nim zbić kapitał polityczny albo 
stworzyć pozademokratyczne struktury, które mają zniszczyć społeczeństwo. 
Pozytywni (jeśli w ogóle można o takich mówić) bohaterowie nie używają 
u Nesbø takich słów, oni tylko koncentrują się na wykonaniu zadania, złapaniu 
przestępcy, ale nie uważają się za narzędzia sprawiedliwości, a jedynie 
za ludzi, którzy nic więcej nie umieją. Wielkie narracje, rozumowanie 
w kategoriach celowości czy dobra społecznego, to dobro, którego w tych 
– znakomicie przecież napisanych – kryminałach nie ma. A nie ma ich, bo 
w zasadzie nie mają się na czym oprzeć. W świecie norweskiego pisarza 
nie ma bowiem nic stałego, nie ma norm, zasad, przekonań, które miałyby 
jakiekolwiek zakorzenienie. Dobro i zło są płynne. Płatny zabójca może zostać 
usprawiedliwiony i wypuszczony na wolność (tak jak w Wybawicielu), a nawet 
nagrodzony pokaźną sumą pieniędzy.

W tym świecie bez zasad, norm, twardych przekonań brak jest jednak 
także szczęścia. Ludzie uciekają od cierpienia, próbują zapominać się w seksie 

Miłość przekształca się tu z odpowiedzialności, 
ofiary, daru z siebie w emocjonalny stan 
żalu za utraconym szczęściem i pragnienie 
mocnych przeżyć erotycznych.



(każdym możliwym jego rodzaju nawet matki i syna), alkoholu, narkotykach, 
pracy czy pieniądzach, ale nigdy nie znajdują (poza śmiercią) spokoju 
i zwyczajnego ludzkiego szczęścia. Normalna rodzina, w której mąż nie 
zdradza żony, a dzieci nie parzą się ze sobą, nie występuje, a człowiek, który 
zwyczajnie byłby zadowolony z siebie i swojej sytuacji, nie ma racji bytu. I nie 
wynika to tylko z kryminalnej tematyki, ale z całego mikrokosmosu, który 
został stworzony przez Nesbø. Tam jedyną możliwością złapania oddechu 
jest... odurzenie się.

IV

Istotą tego mikrokosmosu, tym, co określa jego tożsamość, a jednocześnie 
sprawia, że nie może on przetrwać, jest brak w nim jakiejkolwiek przestrzeni 
dla Boga czy choćby wartości wiecznych. Świat Nesbø jest jednowymiarowy. 
Nie ma w nim miejsca już nie tylko na Boga Jezusa Chrystusa, który nadaje 
sens każdemu ludzkiemu nieszczęściu, ale nawet na absolut filozoficzny czy 
choćby jego substytut w postaci wiecznych i trwałych wartości, do których 
można się odwołać. Piękno, dobro, ba, nawet prawda nie istnieją, a zatem 
nie mogą być oparciem. Cały świat jest absurdalną grą, którą nikt nie kieruje, 
i w której nie ma trwałych, niezmiennych zasad. To dlatego Harry Hole, gdy 
rozwiązuje zagadki, nie kieruje się logiką czy analizą, a oczyszcza swój umysł 
z myśli i wchodzi w trans, który pomaga mu złożyć wszystkie elementy (bo 
nawet nie fakty) w całość. Całość, która nadal nie ma sensu, bo nie ma nic 
i Nikogo, kto ów sens mógłby nadać. Świat pozbawiony sensu staje się zaś 
miejscem, w którym człowiek nie może normalnie żyć, światem, w którym 
śmierć (choć nic po niej nie następuje) staje się wybawieniem.

Opisanie tego świata, pokazanie dokąd prowadzi nas odrzucenie dawcy 
sensu i sensu samego, jest największą zasługą Nesbø. On sam zapewne nie 
miał takich aspiracji, a jedynie opisywał świat, jaki widzi, jakiego doświadcza, 
jaki rozumie. Chrześcijanin odczytując jednak te strony, nie może nie dostrzec, 
że – zapewne nieświadomie – norweski pisarz – wskazuje, dokąd prowadzi 
nas świat bez Boga. Boga, który nie tylko – jak u Dostojewskiego – sprawia, że 
kapitan (czy komisarz) jest kapitanem, ale także umożliwia miłość, przyjaźń, 
lojalność i normalność. █



Standardową reakcją na próbę podjęcia rozmowy o lożach masońskich jest lekceważący 
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Zbyt różowo o duchowej walce
Autor Autorski

Jak przy mało której książce mogę powiedzieć, że 
autor pisze ze swadą. Pozwala sobie opowiedzieć 
malowniczą historię życia świętej w sposób 
malowniczy, sztywno trzymając się źródeł. Nawet 
do beletrystycznego wręcz opisu, który otwiera 
książkę, opisu uliczek, nawoływań przechodniów, 
szczekania psów, piania kogutów i rozbłysku 
słonecznego światła autor dodaje przypisy.

D. Brophy, Katarzyna ze Sieny. Niepokorna święta, tłum. J. Przybyłowska, T. Fortuna, 

eSPe, Kraków 2011.

Pasja życia

Michał Buczkowski



Nie da się zacząć inaczej niż od pochwały. Don Brophy napisał 
biografię, która znakomicie spełnia wszystkie kryteria sztuki pisarskiej. Jest 
to ujęcie bardzo nowoczesne, podobnie jak nowoczesnym dziełem była, 
w swoim czasie, biografia św. Katarzyny pióra jej spowiednika i doradcy 
Rajmunda z Kapui. O jednym i drugim dziele niechętnie powiedziałbym, 
że są żywotami świętej (choć drugie z nich właśnie taki tytuł nosi), gdyż 
to określenie przywodzi na myśl hagiografię w niepochlebnym tego słowa 
znaczeniu. A jedna i druga książka odbiega od standardów pisania tylko 
umoralniającego.

Warto przyjrzeć się warsztatowi, jaki na potrzeby tej pracy, stworzył 
Don Brophy. Szczególnie, że sam ujawnia w Posłowiu narzędzia, którymi się 
posłużył. Sięga po oryginalną twórczość Katarzyny (tu mam lekki niedosyt, 
jeśli chodzi o cytaty – ich liczba i wybór nie do końca pozwalają odkryć styl 
i atmosferę jej pism). Oprócz ponad 400 listów, tekstów modlitw i Dialogu 
(autor jako pierwszy biograf św. Katarzyny miał możliwość posłużyć się 
wydaniami krytycznymi) korzysta głównie z Żywotu, jako źródła obfitego 
i cechującego się, posuniętym daleko, jak na średniowieczną praktykę, 
obiektywizmem. Oprócz tego wykorzystuje listy do Katarzyny i zeznania 
z epoki (głównie spisane po śmierci sienenki). Znacznie ostrożniej podchodzi 
do innych żywotów świętej (głównie o charakterze kwiatów). Rekonstrukcje 
wydarzeń (nieczęste w tej narracji) czynione są z wielką kulturą. Zawsze 
z zaznaczaniem, co autor dopowiada i na podstawie jakich przesłanek.

Brophy skupia się na tym, co zewnętrzne. Nie opisuje stanów ducha. Nigdy 
jednak nie czyni ze swej bohaterki osoby wypranej z tego, co stanowiło sens 



jej życia – wiary w Boga i służby Bogu. Katarzyna jawi się w tej publikacji jako 
osoba święta, ale nie przez opis intencji, wewnętrznych zmagań. Świętość 
ujawnia się na kartach tej książki w działaniu. Tym, którzy chcą poznać 
skryte myśli i sens mitycznych wizji, autor pozostawia pisma mistyczki. Sam 
natomiast wędruje w stronę odmalowania zależności społecznych, sytuacji 
politycznej, walk stronnictw włoskich (które gibelińskimi i gwelfickimi były 
już w drugiej połowie XIV wieku głównie z nazwy).

Nie omija w tym wszystkim samego faktu doznań mistycznych, nawet 
przytacza ich opisy. Skupia się jednak na tym, co historycznie weryfikowalne. 
Osadza jej wizje w realiach epoki. Analizuje m.in. mistykę zaślubin 
z Chrystusem czy, zaskakująco mocno obecny w duchowości św. Katarzyny, 
kult krwi – na tle religijności tamtych czasów i na tle mistyki, jaka się 
podówczas rozwijała. Szczególnie rozłożenie akcentów w mistyce innych 
kobiet (choćby duża waga, jaką przykładały do tematu miłosierdzia) okazuje 
się analogiczne – a więc nie tak wyjątkowe dla św. Katarzyny, jak można by w 
pierwszej chwili pomyśleć.

Dobrze stanowisko Dona Brophy’ego określa cytat „W przeszłości 
hagiografowie zwykli przedstawiać cuda i wizje, jak gdyby były faktami 
historycznymi. Obecnie nie jest to już możliwe. (...) Niemniej stwierdzenie 
na podstawie tych nowych informacji, że takie zjawiska, jak wizje, cuda czy 
ekstazy, to tylko złudzenia, wytwory chorego umysłu, byłoby niemądre”. Ta 
równowaga jest nie tylko deklaratywna. Przejawia się w ciągu całej lektury. 
Nie mniej fascynująca jest łatwość, z jaką Brophy porusza się w tematach 
skomplikowanych włoskich konfliktów doby średniowiecza. Od skali mikro, 
czyli rozlicznych zmian w sposobie zarządzania miastem, do skali makro, 
obejmującej przede wszystkim, zmieniające się sojusze i zależności między 
księstwami, głównie względem papiestwa.

Najważniejsza jest jednak sama postać doktor Kościoła i patronki Europy. 
Don Brophy wkłada wiele wysiłku, by rozwikłać tajemnicę – z jednej strony 
braku wykształcenia, z drugiej zaś – wielkiego znaczenia pism. Podobną 
trudnością jest zmierzenie się z pasją życia, jaka bije z jej wypowiedzi, 
a wyniszczającą praktyką pokutną. Opisywana w tej biografii postać ożywa. 
Czuć, że jest bliska autorowi, pomimo wielu różnic mentalności, które 
Brophy wyłuskuje z pewnym sceptycznym spojrzeniem, zawsze jednak 
starając się ukazać je historycznie, a nie tylko z perspektywy XXI wieku. 
Wspomniana „żywość” postaci bierze się w dużej mierze ze sporej liczby 
passusów dotyczących prywatnych spraw Katarzyny. Choćby jej dzieciństwa, 
relacji z rodzicami, wyjątkowego usytuowania społecznego (zaprzysięgła 
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dziewica odmawiająca jednak wstąpienia do klasztoru, pozostająca jedynie 
dominikańską tercjarką) czy przejawów magnetyzmu jej osobowości, która 
sprawiała, że utworzyła się wokół niej nieformalna grupa religijna, określana 
jako familia (trzeba pamiętać, że Katarzyna zwana wśród familii mammą, 
miała zaledwie 33 lata, gdy umarła – jej autorytet jako młodej kobiety był 
i jest nadal zadziwiający).

Jak przy mało której książce mogę powiedzieć, że autor pisze ze swadą. 
Pozwala sobie opowiedzieć malowniczą historię życia świętej w sposób 
malowniczy, sztywno trzymając się źródeł. Nawet do beletrystycznego 
wręcz opisu, który otwiera książkę, opisu uliczek, nawoływań przechodniów, 
szczekania psów, piania kogutów i rozbłysku słonecznego światła autor 
dodaje przypisy. Znajdują się one jednak na końcu wydawnictwa (nie 
są w tekście nawet sygnalizowane), więc zupełnie nie przeszkadzają 
w rozkoszowaniu się lekturą. Dzięki zaś swej obszerności (zwykle oprócz 
odniesienia bibliograficznego jest też cytat i komentarz) można je czytać 
partiami, na przykład kończąc rozdział, bez poczucia, że traci się orientację 
czego dotyczyły. Daje to w sumie dzieło naukowe, które można wziąć do 
pociągu, by umilało podróż. █



Zbyt różowo o duchowej walce
Autor Autorski

Przypomina mi się sytuacja z jednej z nowych 
wspólnot w Polsce, sprzed kilku lat. Odwiedziliśmy 
z żoną jej dom, by porozmawiać o życiu członków. 
Zapytaliśmy, jaka jest Wasza duchowość? No, 
prowadzimy takie dzieło i jeszcze takie, jeszcze 
takie... Poczuliśmy się nieco niezrozumiani, więc 
rzuciliśmy pytanie pomocnicze – ale jak wygląda 
Wasze życie modlitwy? Mamy mszę, ale poza tym 
to prowadzimy jeszcze takie dzieło i takie... 

D. Szczerba, Nowe wspólnoty w Polsce. Przewodnik subiektywny, Wydawnictwo Więź, 

Warszawa 2012, ss. 160. 

Zbyt różowo 
o duchowej walce

Tomasz Rowiński



Dobrze pamiętam, jak przed laty po raz pierwszy sięgałem 
po książkę Frederica Lenoira Nowe wspólnoty. Stało się to za 
namową mojej żony – wtedy nawet jeszcze nie narzeczonej. Rozmowy 
z przedstawicielami dwunastu tzw. nowych wspólnot, jakie przygotował 
Lenoir, robiły ogromne wrażenie. Radykalizm, duchowość, brak 
postchrześcijańskiego znużenia i poszukiwania zastępczych celów, mających 
wypełnić blaknącą obecność Boga. To pamiętam dobrze. I to mimo że książka 
Lenoira bezpowrotnie wywędrowała z mojego domu. Może zresztą tak jest 
lepiej, tym bardziej jeśli komuś się przydała na jego życiowej drodze. Światło, 
które biło z zapisu doświadczenia francuskich katolików, sprawiło, że razem 
z rodziną związałem się ze Wspólnotą Błogosławieństw i do dziś pozostaję 
w orbicie jej duchowości, choć nie jest to może w moim życiu element w tej 
chwili najważniejszy. Jest jeszcze drugi powód, dla którego nie brakuje mi na 
półce książki Lenoira – obraz życia „nowych wspólnot”, który nam pozostawił, 
jest obrazem historycznym. Także po skandalach z udziałem niektórych 
założycieli, możemy powiedzieć, że część szczegółów zawartych w książce 
Lenoira nigdy nie było prawdziwych. Niemoralne prowadzenie się Efraima, 
o czym sam mogę zaświadczyć, nie przekreśla jednak niezwykłości charyzmatu 
jego Wspólnoty. Oddziaływanie tego charyzmatu poświadczyć może wiele 
osób. Mam świadomość, że to właśnie ta Wspólnota podprowadziła mnie do 
lepszego zrozumienia tajemnicy liturgii w życiu Kościoła, choć oznaczało to, 
z czasem, radykalny zwrot w stronę łacińskiej tradycji. 

Trudno byłoby zatem czytać książkę Frederica Lenoira bez nuty 
melancholii. Po prawie trzydziestu latach trudności, także rozłamów 
i wewnętrznych konfliktów, jakich doświadczyła znaczna część nowych 
wspólnot, to uczucie narzuca się samo. Nadmienię tylko, że książka ta we 
Francji ukazała się w połowie lat osiemdziesiątych, w Polsce Wydawnictwo 
Marianów opublikowało ją w tłumaczeniu Doroty Szczerby w pierwszej 
połowie lat dziewięćdziesiątych. Razem z żoną sięgnęliśmy po nią około roku 



2004. W przypadku Wspólnoty Błogosławieństw był to zmierzch okresu, 
którego opis dał Lenoirowi Efraim dwadzieścia lat wcześniej.

Świadomość różnorodności doświadczeń „nowych wspólnot”, także 
w Polsce, sprawiła, że z dużą dozą ciekawości sięgnąłem po książkę, którą 
napisała tłumaczka tej starej pozycji o nowych wspólnotach. Wydawało mi 
się, że nie sposób mówić o doświadczeniu Nowej Drogi, Chleba Życia, czy 
Wspólnoty Błogosławieństw w taki sposób, jak zostało to zrobione przed 
trzema dekadami. Z drugiej strony, ponieważ przez jakiś czas nosiłem się 
z myślą przygotowania podobnej książki, czyli opisania doświadczenia 
nowych wspólnot w Polsce, z tym większym zainteresowaniem chciałem 
podpatrzeć, jak to zrobił ktoś inny. A przecież jest o czym pisać – Ogniska 
Miłości są w Polsce od lat osiemdziesiątych, Chemin Neuf niedługo będzie 
obchodzić dwudziesty jubileusz funkcjonowania w naszym kraju. To 
bogactwo zobaczymy także, gdy tylko zajrzymy do spisu treści książki 
wydanej w serii „Biblioteki Więzi”. Wartością pracy wykonanej przez Dorotę 
Szczerbę jest nieograniczanie się jedynie do ruchów i wspólnot pochodzących 
z Francji lub obecnych na łamach książki Lenoira. Wymieńmy je wszystkie: 
Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie, Emmanuel, Arka, siostry betlejemitki, 
Ogniska Miłości, Chemin Neuf (Nowa Droga), Emaus, Dzieci Światłości, Chleb 
Życia, Focolari, Cenacolo, Wspólnota św. Jana, Wspólnota Błogosławieństw, 
Przymierze Miłosierdzia, Barka. Oprócz wspólnot pochodzących z Francji 
mamy tu dwie grupy włoskie, brazylijską i polską, czy choćby nieomawianą 
przez Lenoira wspólnotę Emaus Abbe Pierre’a.

Zapewne nie jestem przypadkowym czytelnikiem książki Nowe wspólnoty 
w Polsce. Choćby dlatego, że doświadczyłem życia niektórych z tych wspólnot, 
i to zarówno w Polsce, jak i we Francji. Dlatego też i moja ocena tego, co 
przeczytałem, jest w taki sposób uwarunkowana. Tym, co wydało mi się 
szczególnie rozczarowujące w książce Doroty Szczerby, było czerpanie 
garściami z, jak już wspomniałem, nieaktualnej książki Lenoira. Bardziej 
trafne, wydaje się, byłoby wypełnienie książki obszernymi wywiadami 
z członkami wspólnot, w których opowiedzieliby oni o historii i aktualnej 
kondycji poszczególnych wspólnot. Tymczasem do wywiadów dołączone są 
opracowania nieadekwatne do teraźniejszości. Oczywiście nie wypowiadam 
się autorytatywnie o wszystkich przypadkach, jednak jeden z nich mogę 
potwierdzić. Miałem okazję rozmawiać z członkiem pewnej Wspólnoty, 
który otrzymał do autoryzacji tekst opracowania przygotowanego do 
książki i jak mi zdradził – musiał większość tekstu przekreślić, ponieważ 
pełny był on nieścisłości i opisów życia Wspólnoty, już na pierwszy rzut 
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oka niepokojących. Niepokojące były nie praktyki tej Wspólnoty, ale ich 
interpretacja nadana przez autorkę. Podkreślam, że tylko w jednym przypadku 
miałem wgląd w sytuację powstawania książki Doroty Szczerby, jednak 
wydaje się prawdopodobne, że podążanie za wywiadami przeprowadzonymi 
przez Lenoira może wykrzywić aktualny obraz nowych wspólnot. Dlaczego? 
Poza faktografią, jest w nich wiele romantycznej egzaltacji, która została 
zweryfikowana przez życie lub władze kościelne. Realizm duchowy wymaga, 
by dziś już nie mamić czytelnika złudzeniem „raju na ziemi”. A taka jest 
wymowa książki Lenoira i momentami także Szczerby. Z tą charakterystyczną 
dla francuskiego katolicyzmu egzaltacją w dziwny sposób korespondują 
niektóre z wywiadów wskazujące, że wewnątrz przynajmniej niektórych 
ruchów i wspólnot dokonał się proces zeświecczenia celów, czy nawet 
zaniku chrześcijańskiej inspiracji, rozmycia się jej w międzyreligijnym 
humanizmie, przeniesienia „działalności” z wypatrywania Królestwa Bożego 
i dopiero dbania o ubogich, na jakąś postać postreligijnego NGO. Nie warto 
wymieniać nazw, ale jeśli ktoś sięgnie do książki, szybko dostrzeże, o których 
wspólnotach piszę. 

W przynajmniej jednym przypadku zadałem sobie pytanie, co ten rozdział 
robi w takiej książce? Czy znajdujemy w nim zachętę do poświęcenia się 
Bogu i Kościołowi? Jaka jest tu propozycja duchowa dla kogoś, kto by chciał 
przyjść do tej wspólnoty religijnej(?) i uświęcić swoje życie? Gdzie tam jest 
miejsce dla Chrystusa? Tego książka Doroty Szczerby nam nie mówi i jest 
to niepokojące, ponieważ wygląda na proste niezrozumienie, czym jest 
chrześcijańskie życie wspólnotowe. Czy autorka tego nie zauważa? Czy tylko 
nie prezentuje nam całej perspektywy? Nie jestem tego pewny, ale w każdym 
razie to rodzaj niedopracowania.

Przypomina mi się sytuacja z jednej z nowych wspólnot w Polsce, sprzed 
kilku lat. Odwiedziliśmy z żoną jej dom, by porozmawiać o życiu członków. 
Zapytaliśmy, jaka jest wasza duchowość? No, prowadzimy takie dzieło 
i jeszcze takie, jeszcze takie... Poczuliśmy się nieco niezrozumiani, więc 
rzuciliśmy pytanie pomocnicze – ale jak wygląda wasze życie modlitwy? 
Mamy mszę, ale poza tym to prowadzimy jeszcze takie dzieło i takie... 
Dość szybko zakończyliśmy wtedy rozmowę i wyszliśmy zdezorientowani 
i przekonani, że u Frederica Lenoira wszystko wygląda zbyt różowo. 
U Szczerby, jeśli ktoś podczas czytania używa rozumu, nie wszystko będzie 
wyglądało tak różowo, ale po lekturze dezorientacja będzie równie wielka.



Kto jednak ciekawy prawdziwego i głębokiego życia w nowych 
wspólnotach, niech zajrzy do czeskiego domu Wspólnoty Błogosławieństw. To 
lepsze niż lektura jakiejkolwiek książki o „nowych wspólnotach”. █
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Pismo Święte w opałach
Autor Autorski

Sobór, zachęcając do studiów biblijnych, przypomniał badaczom 
również to, że wszystkie badania mają być utrzymane 
w obrębie stosownych granic i prowadzone „przy zastosowaniu 
odpowiednich pomocy naukowych”. Ostatecznie Sobór nauczał, 
że „badacz katolicki musi opanować techniczne szczegóły 
Pisma Świętego, a także zweryfikować wyniki tych badań wobec 
świadectwa całości Pisma Świętego, nauki Ojców, soborów, liturgii 
(wschodniej i zachodniej) i życia świętych”. 

Sean Kopczynski
Tłumaczył Michał Chaberek OP

Pismo Święte w opałach,
czyli o odkrywaniu na nowo dokumentów 
Papieskiej Komisji Biblijnej



Kiedy studiowałem w seminarium duchownym, mówiono mi, że 
według współczesnych badaczy dekrety Papieskiej Komisji Biblijnej 
(PKB) z lat 1911-1912 nie mają już mocy obowiązującej. Mówiono 
mi także, że ich odwołanie miało miejsce gdzieś około lat 50. ubiegłego wieku. 
Sprawą zainteresowałem się bliżej, gdy pisałem pracę na temat zagadnienia 
dotyczącego Ewangelii synoptycznych. Kto napisał pierwszy – Mateusz, 
Marek czy Łukasz? Wkrótce się zorientowałem, że odpowiedzi na pytanie, 
„kto napisał pierwszy?”, nie da się udzielić tylko na podstawie argumentów 
pochodzących z samych tekstów1. Aby odpowiedzieć na pytanie, kto napisał 
pierwszy, drugi i trzeci, zacząłem szukać zewnętrznych autorytatywnych 
dowodów. To doprowadziło mnie do dekretów Papieskiej Komisji Biblijnej 
z lat 1911-1912. Jedyną trudnością było jednak to, że jeżeli te orzeczenia 
rzeczywiście zostały anulowane, nie mogły być już użyte jako argument 
rozstrzygający. Postanowiłem więc odnaleźć odwołanie i zobaczyć, czy 
dekrety te mają jeszcze jakąś (a jeżeli tak, to jaką) wartość w oczach Kościoła.

Moje dalsze poszukiwania doprowadziły mnie do opinii Thomasa 
Aquinasa Collinsa OP i Raymonda Browna SS znalezionych w Jerome Biblical 
Commentary. Ich zdaniem: „Wiele z tych dekretów [PKB z lat 1905-1915] 
ma dzisiaj niewiele więcej niż historyczną wartość, gdyż zostały pośrednio 
odwołane na mocy późniejszych dekretów, przez Divino afflante Spiritu 
oraz przez Sobór Watykański II. Wczesne dekrety należy oceniać zgodnie 
z wyjaśnieniem z 1955 roku wydanym po łacinie i po niemiecku przez 
A. Millera i A. Kleinhausa, sekretarza i asystenta sekretarza Papieskiej 
Komisji Biblijnej”2. Dalej twierdzą oni, że wyjaśnienie zostało wydrukowane 
w niemieckim periodyku biblijnym „Benediktinische Monatsschrift” jako 

1  Potwierdzenie tej tezy zob. International Critical Commentary, t. 1, s. 99.
2  T.A. Collins OP, R.E. Brown, S.S., Church Pronouncements, w: The Jerome Biblical Commen tary, New Jersey: Prentice-Hall, 

Inc. 1968, [72:25], s. 629.



artykuł pod tytułem Das Neue Biblische Handbuch (Nowy podręcznik biblijny). 
Ten sam artykuł został później przedrukowany w innych czasopismach 
biblijnych, takich jak „The Catholic Biblical Quarterly”3. Trzy rzeczy budziły 
moje wątpliwości. Po pierwsze, nie szukałem już dalej dekretu odwołującego, 
lecz jakiegoś rodzaju „wyjaśnienia”. Po drugie, czy poprzednie nauczanie 
Kościoła mogłoby zostać – choćby nie wprost – odwołane? Po trzecie, jaki 
autorytet stoi za tym wyjaśnieniem, skoro zostało ono opublikowane tylko 
w czasopismach biblijnych?

Podejmując najpierw zagadnienie „wyjaśnienia” i jego formalnego 
znaczenia, znalazłem stosowne fragmenty artykułu wspomnianego przez 
Collinsa i Browna w apendyksie książki Rome and the Study of Scripture: 
A Collection of Papal Enactments on the Study of Holy Scripture together with 
the Decisions of the Biblical Commission, 7th ed., 1964 (Rzym i studium Pisma 
Świętego). Redaktorzy książki stwierdzili wyraźnie, że artykuł posiada jedynie 
inicjały „A.M.” wskazujące na autora. Pisali: „Ta rewizja została podpisana 
A.M., ale raczej nie ma wątpliwości, że chodzi o przewielebnego Atanazego 
Millera OSB, sekretarza Papieskiej Komisji Biblijnej”. Fragment „wyjaśnienia” 
brzmiał następująco:

„O ile jest to kolekcja dokumentów ukazujących, że Pismo Święte 

zawsze było podstawowym źródłem i fundamentem prawd wiary 

katolickiej, ich postępu i rozwoju, Enchiridion4 oddaje znakomitą 

przysługę przede wszystkim historii dogmatów. Ponadto jasno 

przedstawia zaciętą walkę, jaką Kościół we wszystkich czasach 

musiał toczyć, choć z różną intensywnością, aby podtrzymać czystość 

i prawdziwość Słowa Bożego. Zwłaszcza w tym względzie dekrety 

Papieskiej Komisji Biblijnej mają wielkie znaczenie. Jednakże, jak 

długo dekrety te prezentują poglądy nie będące ani bezpośrednio, 

ani pośrednio związane z prawdami wiary i moralności, jasne jest, 

że naukowiec może prowadzić swoje badania w całkowitej wolności5, 

zawsze pod warunkiem, iż respektuje najwyższy autorytet Kościoła 

nauczającego. Dzisiaj trudno jest wyobrazić sobie sytuację badaczy 

3  A.M., Das neue Biblische Handbuch, w: „Benediktinische Monatsschrift”, (31)1955, s. 49-50. „The Catholic Biblical 
Quarterly”, (18)1956, s. 24-25 (przyp. red.).

4  Sprostowanie autorstwa A.M. było recenzją czwartej edycji Enchiridion Biblicum — zbioru wypowiedzi dok-
trynalnych Kościoła dotyczących Pisma Świętego zawierającego także wczesne odpowiedzi PKB (przyp. red.). 

5  Słowa zaznaczone kursywą zostały pominięte w angielskim przekładzie „wyjaśnienia” po danym na przykład 
w opracowaniu Rome and the Study of Scripture. Jednak istnieją one zarówno w tekście niemieckim (in aller Freiheit), jak i ła-
cińskim (plena libertate) (przyp. red.).
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katolickich z początku wieku lub uświadomić sobie zagrożenia, jakie 

spotykały nauczanie katolickie odnośnie do Pisma Świętego i jego 

natchnienia ze strony krytyki liberalnej i racjonalistycznej. Krytyka 

ta, jak rzeka, chciała zmyć święte ramy Tradycji. Obecnie walka jest 

znacznie mniej zażarta, niemało kontrowersji zostało pokojowo 

rozwiązanych, a wiele zagadnień ukazuje się obecnie w całkiem 

nowym świetle. Jest więc nam łatwo uśmiechać się wobec wąskości 

spojrzenia i ograniczenia dominującego pięćdziesiąt lat temu. W końcu, 

Enchiridion ma znaczącą wartość apologetyczną, ponieważ jest 

świadkiem niesłabnącej czujności Kościoła i jego wieloletniej troski 

o Pismo Święte. Przypomina, jak Kościół jest gotów bronić jego świętego 

charakteru i czuwać nad poprawną interpretacją. Encykliki, takie jak 

Providentissimus Deus i Divino Afflante Spiritu, ukazują, jak Kościół 

dokłada starań, aby promować w każdy możliwy sposób porządne 

i owocne studium Pisma. Encykliki te z podziwu godną jasnością 

prezentują podstawowe zasady katolickiej interpretacji, obowiązujące 

we wszystkich czasach i skutecznie zamykają drzwi wyjaśnieniom 

subiektywnym i arbitralnym. W ten sposób wskazują drogę interpretacji 

i użycia Pisma w celu ożywiania życia dusz i Kościoła, jednocześnie 

w pełni wykorzystując osiągi współczesnych badań”6.

Ten sam artykuł został opublikowany w „The Catholic Biblical Quarterly” 
wraz z komentarzem Edwarda F. Siegmana CPPS. Ojciec Siegman, 
wypowiadając się bardzo przychylnie o „wyjaśnieniu”, pisał także: „Aż 
do dzisiaj [„wyjaśnienie”] nie ukazało się w Aktach Stolicy Apostolskiej 
i dlatego umknęło uwadze licznych badaczy. Prawdopodobnie nie powinno 
być nazywane oficjalnym w ścisłym sensie (...), ponieważ autora można 
zidentyfikować jedynie na podstawie inicjałów A.M. (...) Niemniej, wydaje 
się, że nie ma wątpliwości, iż tym autorem jest wielebny Atanazy Miller OSB. 
Z pewnością mamy tutaj przedstawione zdanie Komisji Biblijnej”. Ale do 
2012 roku „wyjaśnienie” nie ukazało się w Aktach Stolicy Apostolskiej (Acta 
Apostolicae Sedis – AAS). Zatem artykuł ten należy nazwać tym, czym jest 
w istocie, czyli zaledwie prywatną opinią i to opinią niebezpieczną dla wiary. 
Jest po temu przynajmniej pięć powodów.

6  Rome and the Study of Scripture. A Collection of Papal Enactments on the Study of Holy Scripture together with the Decisions of 
the Biblical Commission, wyd. 7, St. Meinrad: Abbey Press Publishing Division 1964, s. 169-170 (przyp. red.).



Po pierwsze, jak to zauważył o. Siegman, w jaki sposób artykuł 
wydrukowany w różnych nieautorytatywnych periodykach biblijnych, 
podpisany jedynie inicjałami A.M., może stanowić wyjaśnienie nauczania 
Kościoła? Nie ma tam podpisu papieża, kardynała czy biskupa. Jakie 
jest pełne imię i stanowisko autora? Czy może to być właściwy sposób 
dokonania wyjaśnienia o tak fundamentalnym i szerokim znaczeniu? Gdyby 
przewielebny Atanazy Miller chciał, aby to „wyjaśnienie” było wiążące lub 
rozstrzygające, musiałby włączyć je do AAS. To właśnie taka publikacja 
sprawia, że tego rodzaju dekrety i sprostowania stają się wiążące. Kiedy ten 
sam Atanazy Miller opublikował instrukcję Komisji Biblijnej w 1955 roku, była 
ona podpisana zarówno przez papieża Piusa XII, jak i umieszczona w Aktach 
Stolicy Apostolskiej. Zatem to, co stwierdza artykuł podpisany przez A.M., jest 
niczym więcej niż osobistą opinią, kimkolwiek byłby A.M.

Po drugie, A.M. pisał, że: „Enchiridion oddaje znakomitą przysługę 
przede wszystkim historii dogmatów”. Przeciwnie, pierwszorzędnym celem 
Enchiridion Biblicum zawsze było ocalenie i zachowanie integralności Pisma 
Świętego. Jest on po prostu podręcznikiem (enchiridion po grecku oznacza „w 
ręku, pod ręką”) zawierającym istotne fragmenty wszystkich znaczniejszych 
orzeczeń i rozstrzygnięć na temat wiary i moralności odnoszących się do 
Pisma Świętego. Enchiridion Biblicum oddaje przysługę „historii dogmatów” 
tylko o tyle, o ile pokazuje, w jakim czasie w historii i w których dziedzinach 
nauczania Kościół był zmuszony wystąpić w obronie depozytu wiary. 
Niemniej takie znaczenie jest wtórne wobec pierwszorzędnego. Ponadto 
Enchiridion Biblicum występował zawsze jako przypomnienie niezmiennego 
nauczania Kościoła, ponieważ jedynie prezentuje to, czego Kościół nauczał na 
temat wiary i moralności na przestrzeni lat. Kościół nigdy nie cofnął ani nie 
odwołał tego, czego nauczał na temat wiary lub moralności. Stąd starożytne 
powiedzenie „Rzym przemówił, sprawa skończona” (Roma locuta, causa finita). 
Sprowadzanie znaczenia Enchiridion Biblicum do „niewiele więcej niż wartości 
historycznej” jest atakiem na całość podręcznika, a tym samym atakiem na 
nauczający autorytet samego Kościoła. Artykuł ten jest więc, przynajmniej 
potencjalnie, niebezpieczny dla wiary.

Po trzecie, A.M. pisał, że dekrety PKB posiadają „znaczącą wartość 
apologetyczną, ponieważ są świadkiem niesłabnącej czujności Kościoła 
i jego wieloletniej troski o Pismo Święte”. Przeciwnie, owa „wartość 
apologetyczna” musi rozciągać się ponad jej zdolność wyłącznie do 
„ukazywania niesłabnącej czujności Kościoła” i musi być użyta do obrony 
Pisma przed wszystkimi zanieczyszczeniami. W tym sensie odpowiedzi PKB 
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stają w jednej linii z Providentissimus Deus i Divino afflante Spiritu i także 
one „z podziwu godną jasnością prezentują podstawowe zasady katolickiej 
interpretacji obowiązujące we wszystkich czasach i skutecznie zamykają 
drzwi wyjaśnieniom subiektywnym i arbitralnym”, jak ujął to A.M. Zamiast 
wyjaśniać nauczanie Kościoła, „wyjaśnienie” podane przez A.M. ma na 
celu osłabienie „niesłabnącej czujności Kościoła i jego wieloletniej troski 
o Pismo Święte”. Z tego powodu artykuł ten powinien zostać odrzucony jako 
niebezpieczny dla wiary.

Po czwarte, A.M. pisał: „jak długo dekrety te prezentują poglądy nie będące 
ani bezpośrednio, ani pośrednio związane z prawdami wiary i moralności, 
jasne jest, że naukowiec może prowadzić swoje badania, zawsze pod 
warunkiem, iż respektuje najwyższy autorytet Kościoła nauczającego”. 
Przeciwnie, należy wziąć pod uwagę rangę nadaną orzeczeniom PKB przez 
papieża św. Piusa X:

„Oznajmiamy i ustanawiamy, że wszyscy są związani w sumieniu do 

poddania się orzeczeniom Papieskiej Komisji Biblijnej, tym, które zostały 

wydane w przeszłości, oraz tym, które będą ogłoszone w przyszłości, 

w taki sam sposób, w jaki poddają się nauczaniu Świętych Kongregacji 

zatwierdzonemu niezależnie przez papieża. Nie mogą wymówić 

się od piętna zarówno nieposłuszeństwa, jak i zuchwałości, ani być 

uwolnionymi od ciężkiej winy ilekroć kwestionują te decyzje słowem 

lub pismem. A to przede wszystkim ze względu na zgorszenie, jakie 

czynią przed Bogiem, oraz grzechy, których mogą być przyczyną, gdy 

wynikają z nich inne twierdzenia pochopne i błędne”7.

Papież Pius X uczynił zarządzenia Komisji częścią Magisterium 
Kościoła, czyli częścią najwyższego autorytetu nauczycielskiego Kościoła. 
To „rozciągnięcie” Magisterium zostało później cofnięte po Soborze 
Watykańskim II. Kardynał Ratzinger pisał: „Papieska Komisja Biblijna, w jej 
nowej postaci po Drugim Soborze Watykańskim, nie jest organem Urzędu 
Nauczycielskiego, ale raczej komisją badaczy (...)”8. Innymi słowy, papież, św. 
Pius X, uczynił Komisję organem i ten organ nauczał nas, publikując dekrety 
w AAS. Promulgowane dekrety były i pozostają aż do dzisiaj zwyczajnym 

7  Pius X, Motu proprio Praestantia Scripturae Sacrae (EB 271), ASS 40(1907), s. 724.
8  Zob. J. Ratzinger, Wstęp do anglojęzycznego wydania dokumentu PKB The Interpretation of the Bible in the 

Church (Interpretacja Pisma Świętego w Kościele) z 23 kwietnia 1993 roku.



nauczaniem Kościoła. Ale po Vaticanum II PKB nie ma już takiej władzy. Pius 
X wspomina także, że dekrety Papieskiej Komisji Biblijnej „odnoszą się do 
wiary”, co wyraźnie sprzeciwia się twierdzeniu A.M., że „prezentują poglądy 
nie będące ani bez pośrednio, ani pośrednio związane z prawdami wiary 
i moralności”. Ponownie artykuł A.M. okazuje się być niebezpiecznym i staje 
w sprzeczności z nauczaniem Kościoła.

Po piąte, A.M. stwierdził, że Enchiridion Biblicum „przedstawia zaciętą 
walkę, jaką Kościół we wszystkich czasach musiał toczyć, choć z różną 
intensywnością, aby podtrzymać czystość i prawdziwość Słowa Bożego”. Dalej 
A.M. mówi, że „Obecnie walka jest znacznie mniej zażarta (...)”. Przeciwnie, 
wydaje się, że „zacięta walka” niemal zupełnie się skończyła po tym, jak 
„wyjaśnienie” autorstwa A.M. rozpowszechniło się w świecie. Magisterium 
jeszcze kilka razy czyniło wysiłki w latach 50. i wczesnych 60. XX wieku, aby 
powstrzymać rozprzestrzenianie się złej nauki, ale wszystkie te próby okazały 
się nieskuteczne. Jedną z prób podjął sam przewielebny Atanazy Miller za 
zgodą papieża Piusa XII w 1955 roku, kiedy opublikował instrukcję, w której 
można było przeczytać:

„Należy żałować, że te spotkania [różnych towarzystw biblijnych] 

nie są prowadzo ne w każdej dziedzinie w pełnej zgodności z właśnie 

przedstawionymi normami i że czasem zachodzi niebezpieczeństwo, 

że takie spotkania, czy to zorganizowane przez towarzystwa biblijne, 

czy innych ludzi, nie tylko nie dają odpowiedniej korzyści uczestnikom, 

ale nawet dochodzi do tego, że dla niektórych są bardziej powodem 

„zagłady” niż „zbudowania” (por. 2 Kor 10,18). Mówcy, o których 

słyszymy, nie zawsze są ludźmi dobrze znającymi się na tematach, 

o których rozprawiają. Niektórzy z nich są całkowicie gotowi do pójścia 

za mniej godnymi zaufania autorami, pochopnie i zuchwale przyjmują 

i roz powszechniają wątpliwe lub błędne opinie, zalecają książki lub 

czasopisma wątpliwej wartości, czytanie o sprawach, którym albo 

brak kościelnego zezwolenia albo obarczonych pozytywnym zakazem. 

A to wszystko nieraz w obecności osób całkowicie nieprzygotowanych 

do rozważania i oceny tych spraw. Słyszeliśmy nawet, że zdarzało 

się, iż mówcy nie brali pod uwagę norm, na które Najwyższy Pasterz, 

obecnie szczęśliwie rządzący, ponownie kładł duży nacisk w encyklice 

Humani generis, że zuchwale przedstawiali teorie potępione przez 

Magisterium Kościoła, lub nawet szli tak daleko, że proponowali 

w miejsce literalnego sensu, należycie wydobytego pod czujnym 
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okiem Kościoła, jakiś nowy sens, nazywany przez nich symbolicz nym 

i duchowym, w którym trudności nieodłącznie związane z sensem 

literalnym miałyby znikać. Nikt nie może nie zdawać sobie sprawy, jak 

nieobliczalnie groźne są wszystkie te rzeczy, kiedy przedstawia się je 

słuchaczom niedoświadczonym w zagadnieniach biblijnych”9.

Po przeczytaniu tego fragmentu można zastanawiać się, czy przewielebny 
Atanazy Miller jest rzeczywiście tym „A.M.” podpisanym pod „wyjaśnieniem” 
z 1955 roku. Skutkiem tej instrukcji, która, jak się zdaje, nigdy nie została 
stosownie wprowadzona w życie, wszystko, co zostało z „zaciętej walki” 
Magisterium, to monitum Świętego Oficjum wydane za pontyfikatu Jana XXIII 
ostrzegające teologów biblijnych, aby „zawsze mieli na uwadze nauczanie 
Świętych Ojców oraz zmysł i Urząd Nauczycielski Kościoła tak, aby sumienia 
wiernych nie były niepokojone a prawdy wiary narażane na szwank”10. 
W latach 50. miała miejsce bitwa, ale po 1955 roku niewielu już walczyło po 
stronie Kościoła.

Znakiem tego, że bitwa jest skończona, jest fakt, że wielu, jeśli nie 
większość, księży wykształconych od lat 60. i obecnych kleryków nie wie 
nawet, czym są dekrety PKB. W efekcie, kiedy w seminariach są nauczani 
różnych teorii sprzecznych z tymi orzeczeniami, osoby te nawet nie wiedzą, 
że Kościół uznaje te teorie za problematyczne lub nawet szkodliwe dla 
wiary. Jako dobry przykład niech nam posłużą ewolucyjne teorie odniesione 
do Pisma Świętego, bardzo dziś popularne, które są otwarcie nauczane 
i przyjmowane w naszych seminariach. Warto zauważyć, że w latach 50., 
kiedy ukazało się „wyjaśnienie” A.M., teoria ewolucji właśnie zdobywała 
popularność. Te ewolucyjne idee były nawet aplikowane do powstania Biblii. 
Dla katolickich naukowców jednak jedyną drogą do zablokowania tych teorii 
w odniesieniu do Biblii były właśnie dekrety PKB!

Jako szczególny przykład rozważmy autorstwo Pentateuchu – pierwszych 
pięciu ksiąg Biblii. Obecnie niemal powszechnie utrzymuje się, że Mojżesz 
nie mógł napisać tych ksiąg z wielu różnych powodów, jak na przykład 
relacja o jego śmierci w ostatnim rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa. 
Mówi się: jak Mojżesz mógł napisać księgę, która wspomina jego własną śmierć? 
Odrzucając Mojżeszowe autorstwo, współcześni badacze wykształceni 

9  Instrukcja Komisji Biblijnej z 15 grudnia 1955 roku O stowarzyszeniach biblijnych, AAS, 48(1956), n. 61-64 
(EB 625).

10  Monitum Św. Oficjum z 20 czerwca 1961 roku (AAS, t. 53(1961), s. 507).



w instytucjach kościelnych preferują wnioskowanie o autorstwie jedynie 
na podstawie wewnętrznych dowodów. Na przykład w odniesieniu do 
Pięcioksięgu identyfikują przynajmniej trzech lub więcej autorów w oparciu 
o styl i treść. Następnie przedstawiają wiele różnych teorii, aby wyjaśnić, 
w jaki sposób otrzymaliśmy pierwsze pięć ksiąg Biblii. Jedna z bardzo 
popularnych współczesnych teorii, hipoteza dokumentalna [w Polsce znana 
jako hipoteza Wellhausena – przyp. red.], jest ze swej natury ewolucyjna 
i utrzymuje, że Pięcioksiąg nie został napisany przez jednego autora, lecz 
przez trzech lub czterech autorów lub tradycji, które badacze nazywają J, 
E, D i P („J” oznacza Jahwistę, „E” – Elohistę, „D” – Deuteronomistę, „P” – 
źródło kapłańskie). Ci trzej lub czterej autorzy lub tradycje czasem opowiadali 
różne historie, a czasem sprzeczne wersje tej samej historii. W końcu ktoś 
pozbierał te wszystkie różne historie, zachowując ich oryginalne brzmienie 
tak dalece jak to możliwe. W rezultacie produktem końcowym jest zlepek 
(patchwork) pozostających w konflikcie tradycji, często sprzecznych, obecnie 
beznadziejnie połączonych i pomiesza nych razem przez ostatecznego 
redaktora. Innymi słowy Pięcioksiąg wyewoluował w czasie, z pracy kto wie 
ilu autorów, aby osiągnąć w końcu stan, który mamy obecnie. Dekrety PKB 
zwracają się ku temu problemowi, ograniczając liczbę możliwości. Weźmy 
na przykład następujący fragment dekretu PKB na temat Mojżeszowego 
autorstwa Pięciokięgu:

„Czy można przyjąć bez uszczerbku dla autentycznie Mojżeszowego 

pochodzenia Pięcioksięgu, że Mojżesz użył [innych] źródeł przy 

tworzeniu swojego dzieła, takich jak dokumenty pisane lub ustne 

tradycje, z których, aby pasowały jego określonym celom i pod 

wpływem natchnienia Bożego, wybrał niektóre rzeczy i wstawił 

do swojego dzieła albo dosłownie, albo co do znaczenia (quoad 

sententiam), w skrócie lub w rozwi nięciu? Odpowiedź pozytywna”11.

Innymi słowy, Pięcioksiąg mógł mieć różne źródła, ale ma on tylko jednego 
ludzkiego autora – Mojżesza. Joszua, lub ktoś inny, mógł z łatwością dodać 
ostatni rozdział opisujący śmierć Mojżesza.

Ten sam styl teorii ewolucyjnych jest odnoszony do innych ksiąg 
biblijnych, takich jak Księga Izajasza, Psalmy lub nawet ewangelie. Na 
przykład, wielu dzisiaj utrzymuje, że Księga Izajasza ma dwóch lub trzech 

11   Enchiridion Biblicum 183, por. ASS, 39(1906), s. 377.
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autorów stosownie do różnych dowodów wewnętrznych, takich jak styl 
i język. Zwróćmy uwagę na dekret PKB mówiący o jedności autorstwa księgi 
proroka Izajasza:

„Czy argument filologiczny, zbudowany w oparciu o język i styl, w celu 

podważenia jedności i tożsamości autora Księgi Izajasza ma taką 

wartość, że znaczący badacze, obeznani ze sztuką krytyki [tekstu] i z 

językiem hebrajskim są zmuszeni rozpoznać w tejże Księdze wielu 

autorów? Odpowiedź negatywna”12. 

Innymi słowy, po prostu nie ma wystarczającej liczby informacji w samym 
tekście, aby udowodnić, że Izajasz został napisany przez różnych autorów 
i później dopiero złączony w jedną księgę przez jakiegoś redaktora. Św. 
Tomasz z Akwinu napisał wspaniałe dzieła teologiczne, takie jak Suma Teologii, 
ale także wiele różnych pieśni i modlitw, takich jak Lauda Sion. Czy mamy 
wątpliwości, że jest autorem obu? Nie, ponieważ posiadamy zewnętrzne 
dowody na poparcie tezy o jedności. Niemniej, gdybyśmy wzięli pod uwagę 
jedynie dowody wewnętrzne z pewnością zwątpilibyśmy w jedność autorstwa 
i zwrócili się ku wielości autorów. Podobnie, tylko dlatego, że Izajasz zawiera 
i prozę, i poezję w tej samej księdze, nie stanowi to wystarczająco silnego 
argumentu na rzecz dwóch lub większej liczby autorów. Takie jest nauczanie 
Kościoła.

Aby pokazać tendencyjny wpływ „wyjaśnienia” A.M., odwołajmy się teraz 
do twierdzenia Fredericka Gasta OCD dotyczącego kwestii synoptycznej (czyli 
autorstwa trzech ewangelii Mt, Mk i Łk – przyp. red.): „Będąc posłusznymi 
względem dekretów Papieskiej Komisji Biblijnej z lat 1911-1912, katolicy 
zazwyczaj popierali to rozwiązanie problemu synoptycznego [Mt-Mk-Łk], 
ale teraz, ponieważ w odniesieniu do tych dekretów została dana całkowita 
wolność, zostały uczciwie rozpoznane ograniczenia takiego rozwiązania 
[i tutaj Gast odnosi się do Collinsa i Browna, których wypowiedź była 
cytowana na początku]”13. Jasno wynika stąd, że bitwa została przegrana po 
publikacji „wyjaśnienia” A.M. w 1955 roku.

Mając jeszcze wątpliwości w odniesieniu do tych, tak zwanych, odwołań 
„nie-wprost” zawartych w encyklice Divino afflante Spiritu i konstytucji 

12   Enchiridion Biblicum 279, por. ASS, 41(1908), s. 613.
13  F. Gast, hasło „Synoptic Problem”, w:  F. Gast, hasło „Synoptic Problem”, w: Jerome Biblical Commentary, [40:14]. s. 5.



Dei Verbum wspominanych przez Collinsa i Browna odnalazłem stosowne 
fragmenty obu dokumentów. Pius XII w Divino afflante Spiritu pisał:

„Taki stan rzeczy [istnienie problemów nadal nierozwiązanych] nie 

powinien powstrzymywać egzegety katolickiego, który posiada silne 

i czynne zamiłowanie w swoim zawodzie, a Matce Kościołowi szczerze 

jest oddany. Niechaj trudne, dotąd nie rozwiązane zagadnienia wciąż 

na nowo podejmuje, nie tylko by odpierać zarzuty przeciwników, 

ale przede wszystkim, aby wypracować pozytywne rozwiązanie, 

zgodne z nauką Kościoła, zwłaszcza z tradycją o pełnej nieomylności 

Pisma Św., uwzględniając niewątpliwe wyniki wiedzy świeckiej. 

Starania tych dzielnych pracowników w winnicy Pańskiej należy 

osądzać nie tylko z uznaniem i sprawiedliwością, ale i z miłością. 

O tym obowiązku niechaj pamiętają wszyscy inni synowie Kościoła, 

trzymając się z dala od nierozumnej gorliwości, która wszystko co 

nowe potępia lub uważa za podejrzane tylko dlatego, że jest nowe. 

W orzeczeniach i prawach Kościoła – niechaj pamiętają o tym – chodzi 

o sprawy wiary i moralności, a spomiędzy wielu rzeczy w Piśmie Św. 

w księgach prawnych, historycznych, dydaktycznych i prorockich jest 

tylko niewiele takich, których sens został przez autorytet Kościoła 

wyjaśniony. A i teksty, co do których Ojcowie Kościoła są jednomyślni, 

nie są wiele liczniejsze. Zatem pozostaje wiele kwestii i to w stosunku 

do bardzo ważnych zagadnień, których wyjaśnienie i zbadanie 

pozostawione jest swobodnie przenikliwości i zdolnościom egzegetów 

katolickich, a każdy ku pożytkowi ogólnemu obowiązany jest wedle 

możności przyczyniać się do stałego postępu wiedzy biblijnej i do 

obrony honoru Kościoła. To prawdziwa wolność dzieci Bożych, która 

z jednej strony trzyma się mocno nauki Kościoła, a z drugiej każdy 

przyczynek wiedzy świeckiej przyjmuje jako dar Boży. Ta wolność, 

pielęgnowana przez dobrą wolę wszystkich, jest warunkiem i źródłem 

owocnych wyników oraz trwałego postępu wiedzy katolickiej”14.

Konstytucja Soboru Watykańskiego II Dei Verbum:

„Egzegeci katoliccy i inni uprawiający świętą teologię powinni 

starać się, by wspólnym wysiłkiem pod nadzorem świętego Urzędu 

14  http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xii/encykliki/divino_affl ante_30091943.html http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xii/encykliki/divino_afflante_30091943.html
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Nauczycielskiego, przy zastosowaniu odpowiednich pomocy 

naukowych, tak badać i wykładać boskie Pisma, by jak najliczniejsi 

słudzy Słowa Bożego mogli z pożytkiem podawać ludowi Bożemu 

pokarm owych Pism, który by rozum oświecał, wolę umacniał, a serca 

ludzi ku miłości Bożej rozpalał. Sobór święty dodaje otuchy synom 

Kościoła, którzy zajmują się studiami biblijnymi, by z odnawianą 

ciągle energią dzieło szczęśliwie podjęte prowadzili nadal z wszelką 

starannością wedle myśli Kościoła” (KO 23). 

Papież Pius XII oczywiście zachęcał do dalszych badań skrypturystycznych, 
ale zawsze w ramach nauczania Kościoła. Dekrety PKB zostały włączone 
w nauczanie Kościoła w takim sensie, w jakim mówi o tym encyklika Divino 
afflante Spiritu. Jeżeli ta encyklika implicite odwołała tamte dekrety, to 
dlaczego „wyjaśnienie” A.M. o tym nie wspomina, to znaczy, nie mówi, że 
uzupełnia to, co już zostało oznajmione w Divino afflante Spiritu? Skoro jednak 
Pius XII nie odniósł się do orzeczeń PKB i nie stwierdził, że zostały uchylone 
w jakikolwiek sposób, to pozostają ważne i wszyscy wierzący powinni ich 
przestrzegać. Pisząc cytowane słowa, Pius XII nie odwoływał wcześniejszych 
dekretów, lecz odnosił się do braku reakcji ze strony katolickich egzegetów 
na kryzys modernistyczny, który ponownie zaczął wpływać na Kościół. Tym 
razem jednak modernizm nie wychodził z wnętrza Kościoła, lecz z różnych 
protestanckich źródeł na zewnątrz. Racjonalistyczna protestancka nauka 
biblijna, taka jak metody historyczno-krytyczne i teoria źródeł, zdobywały 
sobie grunt w świecie teologii. Te popularne i nowatorskie idee stanowiły atak 
na Pismo Święte. Jako że Kościół katolicki jest strażnikiem i przechowawcą 
depozytu wiary, włączając spisane Słowo Boże, Pius XII wezwał badaczy, aby 
zaangażowali się w walkę, „odparli zarzuty przeciwników” i „bronili przed 
zarzutami księgi przez Boga natchnione”. Zamiast zaprzeczać zarządzeniom 
PKB i postrzegać je jako przeszkodę, badacze katoliccy powinni raczej 
rzeczywiście użyć ich jako wskazówek i podjąć wysiłek wyjaśnienia, dlaczego 
i jaki sens mają poszczególne dekrety. Czyż taki wysiłek nie stanowiłby 
„stałego postępu wiedzy biblijnej i obrony honoru Kościoła”, które wspomina 
Pius XII? Niestety, badacze poszli z duchem czasu i przyjęli racjonalistyczną 
naukę protestancką. Przyjrzyjmy się następującej wypowiedzi z Jerome Biblical 
Commentary zawartej w podpunkcie Emergence of Catholic Critical Scholarship 
(Powstanie katolickiej nauki krytycznej):



„Ogólnie, nowożytna katolicka nauka na temat Nowego Testamentu 

polegała na roztropnym dobieraniu i włączaniu elementów 

akceptowalnych w badaniach protestanckich. Jak na razie, nie idzie 

więc ona własnymi nowymi ścieżkami. Zdołała natomiast przekonać 

bardziej inteligentnych katolików, że ultrakonserwatywne poglądy 

biblijne z przeszłości są już nie do utrzymania”15.

 
Jak to ujął A.M. nasi badacze – zamiast promować „na każdy możliwy 

sposób solidne i owocne studium Pisma Świętego” i „skutecznie zamykać 
drzwi wyjaśnieniom subiektywnym i arbitralnym” modernistów – pomogli 
„zmyć święte ramy Tradycji”. 

Po Piusie XII Sobór Watykański II powtórzył nauczanie Divino afflante 
Spiritu i nawet podkreślił dwa razy w jednym krótkim fragmencie konieczność 
trzymania się myśli Kościoła. Tak więc Sobór, zachęcając do studiów 
biblijnych, przypomniał badaczom również to, że wszystkie badania mają być 
utrzymane w obrębie stosownych granic i prowadzone „przy zastosowaniu 
odpowiednich pomocy naukowych”. Ostatecznie, Sobór nauczał, że 
„badacz katolicki musi opanować techniczne szczegóły Pisma Świętego, 
a także zweryfikować wyniki tych badań wobec świadectwa całości Pisma 
Świętego, nauki Ojców, soborów, liturgii (wschodniej i zachodniej) i życia 
świętych”. Nowe metody naukowe, takie jak krytyka historyczna, mogłyby 
być sprawdzone i użyte, ale musiałyby być zawsze wykorzystywane w celu 
zachowania całości depozytu wiary.

Inaczej niż twierdzą Collins i Brown, nie wydaje się, aby istniało jakieś 
odwołanie „nie-wprost” dekretów PKB w cytowanych dwóch dokumentach 
(tj. Divino afflante Spiritu i Dei Verbum). Najlepsze wyraźne odwołanie, jakie 
można znaleźć, to tylko artykuł opublikowany przez kogoś nazywającego 
siebie A.M. w niemieckim biblijnym czasopiśmie pozbawionym kościelnego 
autorytetu. Oznacza to, że nie było unieważnienia, ani wyjaśnienia, ani 
odwołania „nie-wprost”. Był tylko kiepsko napisany artykuł, podpisany 
przez tajemniczego autora „A.M.” w najlepszym razie wyrażającego swoje 
prywatne przekonania, a w najgorszym niebezpiecznie atakującego nauczanie 
Kościoła. Wniosek z tego, że dekrety PKB są nadal ważne, obowiązujące 
i w pełni skuteczne. Jaki jeszcze wniosek jest możliwy?

Przedstawianie zwyczajnego nauczania Kościoła jako mającego „niewiele 
więcej niż historyczną wartość” jest ciężkim błędem i w żadnym wypadku 
nie stanowi „wyjaśnienia”. Kiedy takie rzeczy stają na naszej drodze, musimy 

15  S. Kselman SS, hasło: „Modern New Testament Criticism” [w:] Jerome Biblical Commentary, [41:71], s. 19.
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wybrać między „prawdziwą wolnością dzieci Bożych, która trzyma się mocno 
nauki Kościoła”, jak twierdził papież Pius XII, a „całkowitą wolnością wobec 
tych dekretów”, jak to utrzymują Collins, Brown i Gast.

Przylgnąwszy wiernie do nauki Kościoła, miałem teraz wystarczający 
zasób informacji, aby dokończyć mój artykuł na temat „zagadnienia 
synoptycznego”. W moim artykule Kto napisał pierwszy? odwołałem się do 
dekretów PKB i innych autorytatywnych argumentów z Ojców Kościoła 
i Tradycji. Mogłem trafnie argumentować za tym, że Mateusz był pierwszy, 
po nim Marek, a potem Łukasz. Takie podejście i rozwiązanie uspokoiło 
moje sumienie, wzmocniło wiarę i wywołało uśmiech wobec ograniczoności 
używania tylko argumentów z wnętrza tekstu. █



Ewolucja, logika i dowody
Autor Autorski

Joseph Gehringer
Tłumaczył Michał Chaberek OP

Jeżeli dwie książki są w zasadzie identyczne – pomijając 
to, co może stanowić błąd przy kopiowaniu – to wskazują 
na jednego autora. Ten sam autor odpowiada za obie 
książki. Tak samo podobieństwo DNA dwóch stworzeń 
wskazuje na wspólnego autora: wszechwiedzącego 
i wszechmogącego Stwórcę świata. DNA jest formą 
informacji, a informacja może pochodzić tylko od bytu 
rozumnego, w tym przypadku od Boskiej Inteligencji. 
W końcu normalny czytelnik przyjmie, że obie książki 
zostały „stworzone” przez tego samego autora, a nie, że 
wyewoluowały z jakiegoś wcześniejszego poematu lub 
krótkiego opowiadania poprzez „naturalną selekcję”.



Każdy, kto przeżył kryzysy i kontrowersje drugiej połowy XX wieku, 
będzie w stanie przywołać liczne przykłady, kiedy dwie spierające 
się grupy wysuwały twierdzenia sprzeczne ze sobą. Skoro więc obie 
strony nie mogą mieć jednocześnie racji, bezstronny obserwator nieraz miał 
problem z rozstrzygnięciem, które ze sprzecznych twierdzeń jest bliższe 
prawdzie. I ta właśnie trudność nadal dotyka współczesny spór między 
kreacjonistami a ewolucjonistami.

Mass media często prezentują twierdzenie, że ewolucja została naukowo 
dowiedziona ponad wszelkie rozumne wątpliwości. Także setki książek 
wysuwają to samo roszczenie. Jednocześnie kreacjoniści utrzymują, że nie 
ma ani kawałka prawdziwie naukowego dowodu na to, że ewolucja zaistniała 
lub może zaistnieć. Sprawa jest tym bardziej złożona, że sami ewolucjoniści – 
podobnie jak i kreacjoniści – nieraz nie zgadzają się między sobą. W efekcie, 
całkiem często zdarza się kreacjonista cytujący naukowca ewolucyjnego 
na poparcie swoich własnych argumentów. Rzeczywiście, kreacjoniści 
opublikowali pokaźną liczbę książek opierających się niemal wyłącznie na 
cytatach z ewolucjonistów1. O ile cytaty te z pewnością nie obalają ewolucji, 
to jednak pokazują, że wiele roszczeń stawianych przez ewolucyjnych 
propagandystów zostało poddanych w wątpliwość przez innych cenionych 
naukowców. Ponieważ taki pokręcony stan rzeczy sprawia, że przeciętny 
człowiek ma trudności z wydaniem pewnego sądu, warto przebadać niektóre 
wybrane fragmenty z wielu tomów materiału zgromadzonego na ten temat. 
Jednak, aby umieścić ten materiał we właściwym kontekście intelektualnym, 

1  H.M. Morris, That Their Words May Be Used Against Them, Institute for Creation Research 1997, s. 487nn.; 
W.R. Bird, The Origin of Species Revisited, Philosophical Library 1989, s. 1114nn.; L.D. Sunderland, Darwin’s Enigma, 
Master Books 1988, s. 180nn.



najpierw odwiedzimy mityczne królestwo „Darwinia”, gdzie podsłuchamy 
rozmowę między dwoma jej mieszkańcami:

Ewolucjonista Al: Cześć, Bob! Zastanawiałem się... jaki jest najprostszy 
sposób udowodnienia ewolucji?

Ewolucjonista Bob: To proste. Zwyczajnie zdefiniuj ją jako coś, o czym 
każdy wie, że jest prawdziwe.

Al: Ale jak wy to robicie?
Bob: A więc, pozwól, że pokażę ci, jak to się robi w Stanach Zjednoczonych. 

Ich słynny punkt odniesienia to The Encyclopedia Americana (International 
Edition, 1969), która definiuje ją w taki sposób: „Ewolucja to jakakolwiek seria 
zmian, w której natura każdego kroku zależy od tego, co go poprzedziło” 
(t. 10, s. 609).

Al: Ale ta definicja mogłaby się odnosić do artysty pracującego nad rzeźbą, 
generała prowadzącego swoje wojska w czasie bitwy lub nawet budynku 
w trakcie budowy.

Bob: Oczywiście! Dlatego właśnie możemy się upierać, że „ewolucja jest 
faktem”.

Al: A macie coś bardziej naukowego?
Bob: Dobra... Tutaj jest jeden z U-X-L Encyclopedia of Sciences (1998): „Termin 

ewolucja w ogólności odnosi się do procesu zmian. Na przykład (...) sposób, 
w jaki zmienia się kawałek lądu na przestrzeni czasu (...) w efekcie działania 
sił takich jak trzęsienia ziemi, wulkany, ruchy ziemi, deszcz, śnieg, wiatr 
i inne czynniki” (s. 854).

Al: To brzmi bardziej naukowo. Ale co z bytami ożywionymi?
Bob: OK. Zajrzyjmy do encyklopedii Britannica (The New Encyclopedia 

Britannica, 15th ed., 1988) i zobaczmy ich wyjaśnienie... „Ewolucja może być 
zdefiniowana jako zmiana w budowie genetycznej populacji w czasie” (t. 18, 
s. 939).

Al: Przecież ludzie to widzą, czyż nie?
Bob: Oczywiście, że widzą. A Americana podkreśla to jeszcze bardziej. 

Pod hasłem „Dowody na ewolucję” mówi nam: „5. Pewna ilość zmian (różnic 
między rodzicami a potomstwem) może być zaobserwowana również dzisiaj”. 
Każdy wie, że różni się od swoich rodziców, jak więc ktoś mógłby podważać 
fakt, że ewolucja miała miejsce?

Taka rozmowa może być fikcją, ale podane cytaty fikcją nie są. Ukazują one 
zarówno przebiegłość, jak i nieuczciwość intelektualnego potwora, jakim jest 
„ewolucjonizm”. „Ewolucja” zostaje najpierw zdefiniowana jako „zmiana” 
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– coś co jest oczywiste w otaczającym nas świecie. Następnie, posługując 
się błędem dwuznaczności, ten sam termin zostaje odniesiony do zupełnie 
innego pojęcia – domniemanej ewolucji wszystkich gatunków zwierząt 
z wcześniejszych innych gatunków, a ostatecznie od jednego wspólnego 
przodka. 

Zobaczywszy jak ewolucjoniści manipulują znaczeniem słów, możemy 
zrobić krok do przodu i sprawdzić, jak manipulują odkryciami naukowymi. 
Obie encyklopedie Americana i Britannica wymieniają pięć typów „dowodów 
na ewolucję”. Jak można się spodziewać, zapis kopalny znajduje się na 
obu listach. W końcu, gdyby ewolucja miała miejsce w przeszłości, to 
jedynym jej wiarygodnym dowodem byłoby następstwo skamieniałości, 
które ukazywałyby stopniową zmianę jednego gatunku w inny, od 
najwcześniejszych organizmów aż do naczelnych. Darwin był przekonany, że 
przyszłe poszukiwania potwierdzą takie następstwo skamieniałości. Ale po 
półtora wieku kopania jego oczekiwania pozostały nieuzasadnione.

Zdanie w encyklopedii Americana jest dość ostrożne: „4. Skamieniałości 
należące do następujących po sobie okresów geologicznych są różne, ale 
wystarczająco podobne, aby sugerować pokrewieństwo”. Zwróćmy uwagę, 
że uznanie domniemanego pokrewieństwa jest wyłącznie „sugerowane”. 
Inne książki zawierają o wiele bardziej przesadzone i nieuzasadnione 
twierdzenia. Ale czy dowody potwierdzają te twierdzenia? Niestety, sprawę 
komplikuje zaangażowanie w spór. Wielu znanych ewolucjonistów, z Gouldem 
i Eldridgem włącznie, kiedy rozmawiało z innymi naukowcami, przyznawało, 
że zapis kopalny nie popiera stopniowej ewolucji. Ale, gdy ich wypowiedzi 
były wykorzystywane przez kreacjonistów jako argument przeciwko ewolucji, 
zmieniali zdanie i twierdzili, że jest wiele form przejściowych. Oczywiście, 
gdy dowody naukowe są „podkręcane” tak, aby służyły jednej stronie sporu 
– w tym przypadku kampanii przeciwko kreacjonizmowi – to nie mamy już 
do czynienia z nauką, lecz propagandą. Kilka książek kreacjonistycznych 
szczegółowo omawia to zagadnienie2.

Z pewnością jednym z najbardziej dyskutowanych postulatów jest zapis 
kopalny przypuszczalnie ukazujący ewolucję konia. Przeszło ćwierć wieku 

2  D.T. Gish, Evolution: The Fossils Say No!, Creation-Life Publishers 1978, s. 189nn.; tenże: Evolution: The Chal-
lenge Of The Fossil Record, Creation-Life Publishers 1985, s. 277nn. Domniemane skamieniałości ludzkie są omówio-Domniemane skamieniałości ludzkie są omówio-
ne w: M.L. Lubenow, Bones of Contention, Baker Book House 1992, s. 295nn.;Całą kotrowersję omawia: D.S. Wood-Całą kotrowersję omawia: D.S. Wood-
ruff, Creation Scientists Answer Their Critics: „history and the record fails to contain a single example of a significant 
transition”, Institute for Creation Research 1993, s. 451nn.



temu w wywiadzie prof. Niles Eldridge odniósł się do wystawy poświęconej 
ewolucji konia przygotowanej 50 lat wcześniej: „Było to przedstawiane 
jako dosłowna prawda w jednym podręczniku za drugim. Uważam, że jest 
to godne pożałowania”. Ale encyklopedia Britannica poświęca pół kolumny 
i powtarza rysunki rzekomo potwierdzające „godną pożałowania” tezę 
(s. 986).

Być może wypada zamknąć tę bardzo krótką dyskusję nad 
zapisem kopalnym jeszcze kilkoma cytatami (pochodzącymi z prac 
paleontologów-ewolucjonistów – przyp. red.):

Ronald West: „Przeciwnie do tego, co pisze większość naukowców, zapis 
kopalny nie popiera darwinistycznej teorii ewolucji”. 

D.S. Woodruff: „Gatunki kopalne nie pozostają niezmienione na przestrzeni 
większości swojej historii i zapis nie zawiera choćby jednego przykładu 
znaczącego przejścia”.

Niles Eldridge: „Paleontologowie nieustępliwie twierdzili, że ich zapis 
[kopalny] jest zgodny z powolną, stałą, stopniową ewolucją. Uważam, że 
prywatnie wiedzieli od ponad stu lat, że tak nie jest”.

Steven M. Stanley: „Raz ustanowiony przeciętny gatunek zwierzęcia lub 
rośliny nie zmieni się (...) w nowy gatunek, nawet po przetrwaniu coś koło stu 
tysięcy, miliona lub nawet dziesięciu milionów pokoleń”.

O dziwo, choć wielu katolickich ewolucjonistów zdaje sobie sprawę 
z braku dowodów w skamieniałościach, to przyjmuje raczej ewolucję niż 
bezpośrednie stworzenie. Ksiądz-antropolog, z którym rozmawiał katolicki 
miesięcznik „Inside the Vatican”, przyznał, że „wygląda na to, że nie ma form 
przejściowych...”, ale zaraz stwierdził: „Popieram ideę ewolucji”. Inny uznany 
ksiądz-naukowiec zapytany, dlaczego wierzy w ewolucję, odpowiedział: 
„Z powodów metafizycznych”. Pewien Amerykanin, często piszący o ewolucji 
dla pism katolickich, przyznaje, że „zapis kopalny pokazuje (...) gatunki 
ukazujące się nagle w pełni rozwiniętym stanie”, ale uważa, że ewolucja 
jest lepsza niż kreacjonizm. W efekcie, zachodzi dziwne podobieństwo 
między myśleniem ateistycznych i teistycznych ewolucjonistów. Ateistyczny 
ewolucjonista lekceważy brak dowodów kopalnych, ponieważ odrzuca ideę 
Stwórcy. Katolicki ewolucjonista ignoruje brak dowodów kopalnych, ponieważ 
odrzuca bezpośrednie działania Stwórcy. Obaj opierają się raczej na osobistych 
preferencjach niż danych naukowych. Do pewnego stopnia to samo podejście 
daje się zauważyć w kolejnym przykładzie „dowodów na ewolucję”.

To, co Britannica opisuje jako „podobieństwa strukturalne”, w Americanie 
jest opisane następująco: „Podobieństwa anatomiczne i inne pomiędzy 
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grupami organizmów mogłyby być wyjaśnione jako dziedzictwo pochodzące 
od wspólnego przodka”. Tak, ale mogłyby być także wyjaśnione jako część 
planu mądrego Stwórcy. Tylko dlatego, że coś „mogłoby być wyjaśnione” 
w określony sposób, nie oznacza, że takie wyjaśnienie jest prawdziwe. Jest 
kolosalna różnica między autentycznie naukowym dowodem a stwierdzeniem, 
że coś zaledwie mogłoby być prawdziwe. To nie jest przykład myślenia 
naukowego, lecz osobistego wyboru.

Podobnie błędne rozumowanie można zauważyć w „dowodzie” numer 
jeden podanym w Americanie: „Klasyfikacja organizmów jako systemu gałęzi, 
który jest skutkiem ewolucji a nie całkiem osobnego pochodzenia gatunków”. 
Zwróćmy uwagę, że ta klasyfikacja została dokonana przez naukowców 
ewolucyjnych i dlatego w sposób nieunikniony obarczona jest rozumowaniem 
na zasadzie błędnego koła. Najpierw naukowcy przyjmują, że ewolucja jest 
prawdziwa, i że wszystkie organizmy wyewoluowały z wcześniejszych 
według wzorca rozchodzących się gałęzi zaproponowanego przez Darwina. 
Następnie układają wszystkie organizmy w system rozgałęzień tak, aby 
odzwierciedlał zależności ewolucyjne. Na końcu, kiedy schemat klasyfikacyjny 
oparty o rozchodzące się gałęzie jest już gotowy, używają go, aby udowodnić, 
że ewolucja jest prawdziwa. Oczywiście schemat ten jest ich własnym 
wytworem opartym na założeniu, że idea Darwina jest poprawna. Ale, gdy 
tego typu rysunki pojawiają się w książkach, czytelnicy są prowadzeni do 
przyjęcia wniosku, że tego typu zależności zostały udowodnione naukowo. 
Zbędne mówienie, że nie zostały.

Jeszcze bardziej rażący przykład zwodniczej propagandy, paradującej 
jako nauka, pojawia się w trzecim „dowodzie” na ewolucję w Britannice: 
„Rozwój embrionalny i ślady”. Aby umieścić ten argument we właściwym 
kontekście, musimy cofnąć się do Ernsta Haeckla (1834-1919), o którym 
czternasta edycja encyklopedii Britannica mówi, że jest „bardzo typowy 
dla skrajnej myśli ewolucjonistycznej”. Opierając się na źródle życzliwym 
ewolucji, czytamy: „Haeckel jest znany przede wszystkim z rozwijania 
obecnie już porzuconego biogenetycznego prawa rozwoju. Prawo to mówi, 
że historia rozwojowa organizmu powtarza jego historię ewolucyjną (...). 
W rzeczywistości idea ta została całkiem dobrze obalona zanim Haeckel ją 
napotkał” (Americana). Historia, jak Haeckel sfałszował swoje rysunki i jak 
jego idee zostały zdyskredytowane, jest omawiana w wielu książkach, między 



innymi: Ikony ewolucji, Szyja żyrafy i Sprawa przeciwko ewolucji3. Mimo że idee 
Haeckla zostały obalone jakieś sto lat temu, Britannica poświęca im niemal pół 
strony, przypisując je „Darwinowi i jego uczniom”, aby w ten sposób uniknąć 
wskazania ich prawdziwego źródła. Według encyklopedii Britannica:

– „wspólny wzorzec rozwojowy odzwierciedla ewolucyjne 
pokrewieństwo”;

– „jaszczurki i ludzie dzielą wzorce rozwojowe odziedziczone po swoim 
dalekim wspólnym przodku”;

– „ludzkie (...) embriony posiadają szczeliny skrzelowe (...) ze względu na 
wspólnego przodka rybę, u której te struktury wyewoluowały jako pierwsze”.

Dość powiedzieć, że ludzkie embriony nie mają szczelin skrzelowych, 
lecz kieszonki gardłowe, które odgrywają rolę w trakcie rozwoju naczyń 
krwionośnych4. Dodatkowe informacje na temat tego zdyskredytowanego 
roszczenia proewolucyjnego można znaleźć w książkach: Teoria ewolucji 
osądzona przez rozum i wiarę, Na początku i Odrzucając ewolucję5. 

Sir Gavin deBeer miał powiedzieć, że „Niewiele jest twierdzeń, takich jak 
teoria Haeckla (...), które wyrządziły nauce tyle szkody”. Mimo to, teoria ta 
nadal jest używana – wiek później – w encyklopedii Britannica jako „dowód” 
na ewolucję. Rozumny człowiek mógłby zadać pytanie: Czy dowody na 
ewolucję są tak słabe, że trzeba używać argumentów zdyskredytowanych 
i błędnych logicznie? O tym, że odpowiedź brzmi zdecydowanie „tak!”, mówi 
nam inny słynny „dowód” na ewolucję – ćmy krępaka nabrzozaka (ang. 
peppered moth) w Anglii.

Aby zilustrować „naturalną selekcję” Darwina Britannica używa dwóch 
zdjęć – jednego ukazującego jasne i ciemne ćmy na jasnym tle i drugiego 
ukazującego te same ćmy na ciemnym tle. Podobne zdjęcia i tłumaczenia 
pojawiają się w setkach podręczników i książek argumentujących na rzecz 
ewolucji. Na przykład w Biological Science (W.T. Keeton, W.W. Norton, 2nd 
ed., 1972, s. 888) podobne zdjęcie ciem na pniach drzew jest opatrzone 
półtorastronicowym wyjaśnieniem. Studenci dowiadują się: „Różne gatunki 
ciem (...) zwyczajowo siadają w ciągu dnia w widocznych miejscach na 
pniach drzew lub skałach”. Przypuszczalnie ptaki zjadają te, które najłatwiej 

3  J. Wells, Icons Of Evolution, Regnery 2000, s. 338nn., (polskie wydanie: Ikony ewolucji, Gorzów Wlk.: 
W Wyłomie 2007 – przyp. red.); F. Hitching, The Neck of the Giraffe, Mentor Books 1982, s. 258nn. oraz G.B. O’Toole, 
The Case against Evolution, Macmillan 1925, s. 377nn.

4  Poszczególne kieszonki gardłowe biorą udział w rozwoju różnych organów, takich jak gruczoły, naczynia 
krwionośne, nerwy czy elementy ucha – przyp. red.

5  Ernesto Cardinal Ruffini, The Theory of Evolution Judged by Reason and Faith, J.F. Wagner Pub. 1959, s. 205nn.; 
W. Brown, In the Beginning, 7th ed., Center for Scientific Creation 2001, s. 328nn.; J. Sarfati, Refuting Evolution, 
Master Books 1999, s. 144nn.
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dostrzec, pokazując działanie „naturalnej selekcji”. A ponieważ „naturalna 
selekcja” jest sercem teorii Darwina, studenci są prowadzeni do wniosku, że 
to jest przykład ewolucji zachodzącej w populacji ciem w Anglii. Przez lata 
kreacjoniści obalali ten „dowód”, pokazując, że niezależnie od tego, czy ćmy 
są jasne czy ciemne, nadal są ćmami i nie zaszła tu żadna realna ewolucja. 
Kilku naukowców poddało „opowiadanie o ćmach” krytycznym badaniom, 

ale ich wyniki były lekceważone. Obecnie jednak uważne badania ujawniły 
wiele ważnych faktów. (1) Ćmy te nie zajmują „w ciągu dnia widocznych 
miejsc na pniach drzew lub skałach”. Siadają w ukrytym miejscu na dolnych 
powierzchniach liści, gałęzi, etc. Jako że są nocnymi owadami, ukrywają 
się w ciemnych odosobnionych miejscach. (2) Nie więcej niż 1 proc. tych 
ciem jest zjadanych przez ptaki. (3) Wszystkie zdjęcia w książkach zostały 
„zaaranżowane”, często poprzez przyklejenie martwych ciem do pni drzew. 
Sprawa została ostatnio wyjaśniona w książce Of Moths and Men (J. Hooper, 
Norton 2002, s. 377). Wielu brytyjskich naukowców zaproponowało, 
aby „opowiadanie o ćmach” zostało wycofane z książek. Ale jeżeli 
zwyczajowy punkt odniesienia, jakim jest encyklopedia Britannica, nadal, 
po stu latach, używa teorii Haeckla, to historia ciem krępaka nabrzozaka 
najprawdopodobniej będzie w książkach o ewolucji nadal w roku 2100.

Zanim rozważymy inne „wątpliwe” dowody na ewolucję ważne jest 
zwrócenie uwagi na dwa zupełnie różne użycia słowa „ewolucja”. Zmiany 
w obrębie gatunków, które od czasu do czasu można zaobserwować, 

Centralne pytanie chicagowskiej konferencji 
dotyczyło tego, czy mechanizmy stojące za 
mikroewolucją mogą zostać rozciągnięte 
na wyjaśnienie fenomenów makroewolucji. 
Ryzykując pogwałcenie stanowiska tylko 
niektórych osób obecnych na spotkaniu, można 
dać jasną odpowiedź: Nie.



stanowią przykład mikroewolucji (zwanej także ewolucją fenetyczną lub 
anagenetyczną). Domniemane zmiany od jednego gatunku do drugiego, 
które nigdy nie zostały zaobserwowane, nazywane są makroewolucją (lub 
ewolucją filetyczną). Zarówno kreacjoniści, jak i ewolucjoniści zauważają, że 
małe zmiany (mikroewolucja) zachodzą pod wpływem przyczyn naturalnych. 
Przeciętny Amerykanin, na przykład, jest wyższy, cięższy i żyje dłużej niż 
wiek temu, a to za sprawą lepszego odżywiania, opieki medycznej, etc. 
Niemniej nadal pozostaje człowiekiem. Jednak wielu ewolucjonistów bierze 
te widoczne przypadki mikroewolucji i używa ich jako „dowodów” na to, 
że możliwa jest makroewolucja. Na przykład w U-X-L Encyclopedia of Science 
możemy przeczytać: „Właściwie ewolucję można zaobserwować (...) Lederberg 
poddał kolonię bakterii działaniu antybiotyków (...) i tylko kilka przetrwało. 
W miarę jak kolonia się rozmnażała (...) antybiotyk nie był już skuteczny 
w niszczeniu nowej odmiany bakterii, która wyewoluowała”. Ale przecież 
żadna nowa odmiana bakterii w ogóle nie wyewoluowała. Kilka bakterii, 
które były od początku odporne na antybiotyki, przetrwało, rozmnożyło 
się swobodnie i dlatego gwałtownie wzrosła ich liczba. Skoro więc bakterie 
odporne na antybiotyk były jedynymi, które przetrwały... antybiotyk nie 
odnosił już żadnego skutku. Przetrwanie tej maleńkiej pierwotnej grupy 
bakterii odpornych na lek jest przykładem „naturalnej selekcji”, ale nie 
ewolucji6.

Podobnie mylące przykłady pojawiają się w The World Book Encyclopedia 
(2002): „Bezpośrednia obserwacja ewolucji jest powszechna (...) Naukowcy 
zaobserwowali specjację (powstawanie nowych gatunków – przyp. red.) 
także w laboratorium. Badacze odkryli, że (...) nietypowy słonecznik (...) 
wyewoluował z połączenia dwóch różnych gatunków”. Podpis na trzech 
towarzyszących fotografiach jest bardziej ostrożny: „Nietypowy słonecznik 
prawdopodobnie rozwinął się ze skrzyżowania typowego słonecznika (...) ze 
słonecznikiem preriowym”. Jeżeli coś tylko „prawdopodobnie rozwinęło się 
z czegoś innego”, to możesz mieć pewność, że nie zostało „zaobserwowane 
bezpośrednio”. Ale nawet gdyby zostało to zaobserwowane, nie byłoby 
niczym więcej niż przykładem krzyżowania ras, które ogrodnicy i hodowcy 
zwierząt praktykowali przez wieki. Byłaby to więc ilustracja mikroewolucji 
a nie makroewolucji.

6  Autor pomija tutaj omówienie zjawiska, gdy przypadkowe mutacje mogą uszkodzić bakterię w taki spo-
sób, że stanie się ona odporna na określoną truciznę. To zjawisko jest również znane w biologii, ale nadal pozo-
staje ono przykładem jedynie mikroewolucji – bakteria uodporniona na dany antybiotyk nadal pozostaje bakte-
rią, w żaden sposób nie zmienia się jej budowa zewnętrzna, a „korzyść” z mutacji genetycznej jest tylko względ-
na i przypadkowa – przyp. red.
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Ewolucja, logika i dowody

Kluczową różnicę między mikroewolucją a makroewolucją odzwierciedla 
cytat z raportu Rogera Lewina („Science”, Nov. 21, 1980). Opisując konferencję, 
która miała miejsce w Chicago w 1980 roku, pisał: „Historyczna konferencja 
(...) pod prostym tytułem Makroewolucja. Centralne pytanie chicagowskiej 
konferencji dotyczyło tego, czy mechanizmy stojące za mikroewolucją mogą 
zostać rozciągnięte na wyjaśnienie fenomenów makroewolucji. Ryzykując 
pogwałcenie stanowiska tylko niektórych osób obecnych na spotkaniu, można 
dać jasną odpowiedź: Nie”. Znany światowy ekspert w kwestiach ewolucji 
donosi, że konsensus innych ekspertów jest taki, że mikroewolucja nie jest 
„dowodem” makroewolucji. Ale encyklopedie i podręczniki mówią nam coś 
przeciwnego.

Porównywalny przykład wymyślania przez ewolucjonistów „dowodów” 
na ewolucję stanowi „biogeografia” lub „geograficzne rozmieszczenie 
gatunków”. The World Book Encyclopedia twierdzi, że to „dostarcza ważny 
dowód na poparcie teorii ewolucji”. Ale zobaczmy, z czego jest złożony 
ten domniemany „dowód” na ewolucję. „Określone grupy wysp (...) nigdy 
nie były połączone z kontynentami (...). Gatunki odnajdywane na wyspach 
oceanicznych to te, które mogą łatwo podróżować (...) owady, nietoperze, 
ptaki. (...) Wyspy Galapagos nie mają rodzimych płazów ani ssaków lądowych. 
Te zwierzęta nie mogą się łatwo przemieszczać z kontynentów na wyspy. 
Gatunki na wyspach oceanicznych najbardziej przypominają te z najbliższego 
kontynentalnego głównego lądu. (...) To sugeruje, że pierwsze gatunki, 
które zamieszkały Wyspy Galapagos, przybyły z Ameryki Południowej raczej 
niż powstały na wyspach”. Oczywiście to wszystko może być w 100 proc. 
prawdą, ale nie ma absolutnie nic wspólnego z ewolucją! I oczywiście nie jest 
to żaden dowód, że ewolucja miała miejsce. Obserwacja ta prowadzi tylko 
do stwierdzenia oczywistości: że niektóre stworzenia były zdolne dotrzeć 
na poszczególne wyspy, a inne nie. Gatunki „imigracyjne”, które dotarły do 
różnych wysp, mogły się nieco zmienić (mikroewolucja), aby się przystosować 
do środowiska – podobnie jak Eskimos i rdzenny mieszkaniec Nowej Gwinei 
zaadaptowali się do bardzo różnych klimatów. Słynne zięby na Wyspach 
Galapagos są nadal ziębami, nie drozdami czy papugami.

Britannica posługuje się równie bezpodstawnymi argumentami. 
„Nieobecność wielu gatunków w środowiskach możliwych do zamieszkania 
(np. świń i kozłów na Hawajach, lwów i żyraf w Ameryce Południowej) 
może być wyjaśniona przez teorię ewolucji”. To niemal groteska podawać 



nieobecność świń na Hawajach i żyraf w Ameryce Południowej jako dowód na 
ewolucję. „Nieobecność sprawia, że serce bardziej pragnie” – tak mówi stare 
porzekadło, ale nieobecność świń i żyraf nie dowodzi ewolucji. 

Ale co z „obecnością”? Britannica mówi nam: „Także na Hawajach żyje 
ponad 1000 gatunków ślimaków i innego rodzaju mięczaków, które nie 
występują nigdzie indziej. Ta wyjątkowa różnorodność daje się łatwo 
wyjaśnić przez ewolucję”. Innymi słowy, wszystko, co znajdujemy w naturze 
– nieobecność, obecność, podobieństwa, różnice – wszystko to może być 
dowodem na ewolucję. Tymczasem nieobecność gatunków albo ich obecność 
i różnorodność zupełnie nic nam nie mówią o pochodzeniu pierwszego 
ślimaka czy żyrafy. I na tym polega cały spór między kreacjonistami 
a ewolucjonistami.

Oczywiście, w miarę jak obalane są stare „dowody” na ewolucję 
(np. człowiek z Piltdown, człowiek z Nebraski, etc.) wymyśla się nowe 
dowody. Jeden z najnowszych i jednocześnie najbardziej skutecznych 
znajduje się na piątym miejscu na liście encyklopedii Britannica – biologia 
molekularna. Jest to nadal względnie nowa dyscyplina i nowe odkrycia 
będą się najprawdopodobniej pojawiać jeszcze przez jakiś czas. Niemniej 
jednak wzorzec postępowania stał się już jasny: ewolucjoniści znajdują 
jakieś fragmentaryczne dane, które przedstawiają jako dowód, że wszystkie 
stworzenia mają wspólnego przodka. Jednocześnie zupełnie ignorują inne 
dane, które sprzeciwiają się ich założeniom. Kreacjoniści badają te same 
dane i dochodzą do wniosku, że ewolucja nie mogła mieć miejsca7. A nawet 
ewolucjonista doszedł do wniosku, że argumenty z biologii molekularnej są 
nieprawomocne8. Nie zmienia to faktu, że Britannica większą część strony 
poświęca twierdzeniu, że „ewolucja molekularna wykazała, że wszystkie 
żywe organizmy, od bakterii po człowieka, są połączone pochodzeniem od 
wspólnych przodków”.

Najpierw zwróćmy uwagę na określenie „ewolucja molekularna”. Z całą 
pewnością nie jest to dziedzina nauki, ponieważ molekuły nie ewoluują. 
„Ewolucja molekularna” jest mitem wymyślonym przez ewolucjonistów, 
opartym na błędnym rozumowaniu. Weźmy pod uwagę na przykład 
argument przedstawiony przez Britannicę, który streszczę, żeby było 
krócej, w ten sposób: „Przypuśćmy, że porównujemy dwie książki i okazuje 
się, że są w zasadzie identyczne. Różnią się tylko jednym słowem na sto. 

7  Zob. np. książkę Of Pandas and People, Davis & Kenyon, Haughton Pub, Co.1989, s. 165nn.
8  M. Denton, Evolution: A Theory in Crisis, Adler & Adler 1986, s. 368nn.
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Wnioskowalibyśmy, że albo jedna została przepisana z drugiej, albo, że obie 
zostały przepisane z tego samego oryginału. A ponieważ DNA wyższych 
organizmów jest bardzo podobne, więc „otrzymujemy jednoznaczny dowód 
wspólnego pochodzenia”. Sprawdźmy, jaki sposób rozumowania zawiera się 
w tym argumencie.

Jeżeli dwie książki są w zasadzie identyczne – pomijając to, co może być 
błędem przy kopiowaniu – to wskazują na jednego autora. Ten sam autor 
odpowiada za obie książki. Tak samo podobieństwo DNA dwóch stworzeń 
wskazuje na wspólnego autora: wszechwiedzącego i wszechmogącego 
Stwórcę świata. DNA jest formą informacji, a informacja może pochodzić 
tylko od bytu rozumnego, w tym przypadku od Boskiej Inteligencji. W końcu 
normalny czytelnik przyjmie, że obie książki zostały „stworzone” przez tego 
samego autora, a nie, że wyewoluowały z jakiegoś wcześniejszego poematu 
lub krótkiego opowiadania poprzez „naturalną selekcję”.

Zauważając, że DNA wszystkich żywych organizmów składa się z tych 
samych czterech nukleotydów i sekwencji tych samych 20 aminokwasów, 
Britannica wnioskuje, że kody genetyczne „nie mogą mieć osobnego 
pochodzenia”. Ale to jest dokładnie argument kreacjonistów! Kod genetyczny 
organizmów żywych nie wyewoluował poprzez miliardy osobnych mutacji na 
przestrzeni milionów lat (jak to utrzymują ewolucjoniści), lecz, że ma swoje 
„wspólne źródło” w Stwórcy. Irracjonalność argumentu w Britannice objawia 
się wyraźnie w kolejnych twierdzeniach: „ta jedność (kodów genetycznych) 
ujawnia (...) wspólne pochodzenie wszystkich organizmów. Nie ma innego 
racjonalnego spojrzenia na ich molekularną jednorodność, gdy wiele innych 
alternatywnych struktur jest tak samo prawdopodobnych”. Prawdopodobnie 
istnienie Stwórcy nie jest postrzegane jako „racjonalne” przez autorów. A po 
wykluczeniu Stwórcy pozostaje im tylko jedno wyjaśnienie – ewolucja. Tak 
więc nie mamy do czynienia z dowodami naukowymi, lecz z rozumowaniem 
filozoficznym i ateistycznym. Spostrzeżenie dokonane przez innego 
ewolucjonistę zdaje się być à propos twierdzeń encyklopedii Britannica: 
„To, co określamy jako myślenie racjonalne, może być jedynie wysoce 
wyrafinowanym i potężnym sposobem łudzenia się” (Rob Wipond). █
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Drogi czytelniku!
Jak ogłaszaliśmy wcześniej - Fronda praktycznie nie dociera do 
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mamy rozpocząć wysyłkę.
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