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„Fronda” wciąż na wojnie cywilizacji
Od pierwszego numeru, który ukazał się w 1994 roku, „Fronda” walczyła 
na wojnie cywilizacji. Jednak w tamtych czasach pewne zjawiska tylko 
opisywaliśmy, przestrzegaliśmy, że mogą one przyjść do Polski. Teraz jest 
inaczej. Tomasz P. Terlikowski

Wiersze na Boże Narodzenie
Wigilia, Betlejem, Tajemnica, Mędrcy, Noc pasterzy w Betiejem, Jezus 
w Polsce, Podstęp mędrców, Zbawiciel, Niepokalane poczęcie. 
Janusz Kotański

Częściowe zwycięstwo Prawdy
Jakie przyniósł owoce i o co należałoby uzupełnić zamieszczony we 
Frondzie 63, szeroko komentowany w Polsce i na świecie artykuł 
Z papieżem przeciw homoherezji? Kontynuuje ks. dr hab. Dariusz Oko

„Niebawem spadnie błoto” – 
spełniona przepowiednia Rafała 
Grupińskiego
Rafał Grupiński – minister w rządzie PO – przed laty w swojej książce 
Niebawem spadnie błoto nawoływał, by Polacy, intelektualiści i twórcy, 
a szczególnie młodzi, odrzucili zarówno socjalizm, jak i wiarę katolicką. 
Remigiusz Włast-Matuszak

Żywot mężnego Jana Hartmana
Duma Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor, najprawdziwszy liberał 
oraz – a jakże – etyk! Waleczny rycerz Zakonu Niemiłosierdzia Niebożego. 
Zawołanie: Tusku, k…, zrób coś, obiecaj ludziom lody albo co! Herb: 
Leming z głową lwa, pogromcy chrześcijan. Wiktor Świetlik
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Dzieciobójstwo? Nie ma sprawy!
W Holandii uśmierca się kilkanaścioro niemowląt rocznie ze względu 
na ich prorokowaną niską jakość życia. W Kanadzie sprawdzono 
empirycznie, że spędzenie niepełnosprawnego noworodka głodem 
zabiera średnio 13 dni. Co dalej? KTO dalej? O legalnym dzieciobójstwie 
i jego konsekwencjach Tomasz P. Terlikowski

Krótka historia dzieciobójstwa
W ofierze, ze wstydu, w imię zemsty, dla władzy. Kto, dlaczego i w jaki 
sposób mordował i morduje dzieci? Monika Łopatowska-Nowak

Aborcyjny potwór
Skąd lobby aborcyjne czerpie fundusze na działalność? Ile i czyjego 
dobra kryje się pod pojęciami: „kontrola populacji”, „prawa 
reprodukcyjne” czy – nawet! – „regulacja miesiączki”? Natalia Dueholm

Nadchodzi rewolucja życia
Z prof. Thomasem W. Hilgersem, twórcą NaProTechnology® 
i prawdopodobnie jedynym człowiekiem w Stanach Zjednoczonych, 
którego zwolniono ze służby wojskowej ze względu na odmowę 
wykonywania aborcji rozmawia Tomasz P. Terlikowski

Katolicyzm a zdrowie kobiet
Przemówienie wygłoszone we wrześniu 2012 roku podczas dorocznego 
spotkania Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians 
and Gynaecologists. Kardynał George Pell
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Medialny obłęd i pomyłka feminizmu
Jeśli zdystansujemy się na chwilę i krytycznie popatrzymy na mieszankę 
seksu i przemocy serwowaną codziennie w mediach, przestanie dziwić 
nas to, co dzieje się we współczesnej kulturze. Problem w tym, że nie 
potrafimy się zdystansować. Teresa Tomeo

Czy człowiek może przeżyć 
nowożytność? Uwagi o apologiach 
postsekularyzmu
W ostatnich czasach pojęciem niezwykle modnym stał się 
„postsekularyzm”. A wszystko zaczęło się 11 września 2001 roku... 
Tomasz Rowiński

Ryzyko nadziei na pojednanie
Włodzimierz Sołowjow wieszczył, że prawdziwy ekumenizm, 
pełna jedność prawosławia i katolicyzmu, może się zrealizować 
tylko w pojednaniu (teokratycznym) Polski, Rosji i Izraela. 
Tomasz P. Terlikowski

Kościół i państwo
Cechą charakterystyczną naszych czasów jest walka zasad kościelnych 
z państwowymi. Rozwinięcie tego tematu na gruncie rosyjskim 
prezentuje jeden z najwybitniejszych ideologów tamtejszego skrajnego 
konserwatyzmu Konstatin Pobiedonoscew

„Pojednanie” na rosyjskich warunkach
Cerkiew bezwzględnie służy wielkości państwa rosyjskiego, to była 
i jest jej podstawowa misja: Moskwa jako III Rzym. Z prof. Andrzejem 
Nowakiem rozmawia Aleksander Kłos

Być Rosjaninem i przetrwać (w II RP)
Jak czuła się stutysięczna rzesza Rosjan, którym przyszło, uchodząc 
spod władzy bolszewików, przeżyć kilka lub kilkanaście lat 
w II Rzeczpospolitej? Wojciech Stanisławski
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Chesterton a Polska: mit i rzeczywistość
Dla angielskiego pisarza Chestertona Polska jest państwem, które 
zmartwychwstało. Czasami wspomina o tym, jako o źródle nadziei dla 
innych chrześcijańskich narodów. O. Ian Boyd C. S. B.

O czym marzą kobiety, czyli tekst 
absolutnie dla dorosłych
W całym zamieszaniu, jakie wywołuje Pięćdziesiąt twarzy Greya, 
najbardziej zastanawia mnie jedna rzecz – gdzie są polskie feministki, 
kiedy Empiki tapetuje się książką o traktowaniu kobiety jak szmatę? 
Marta Brzezińska

Pisarz na manowcach. O Dzienniku 
Jerzego Pilcha
Kilka uwag krytycznych Michała Piętniewicza

Religijny i metafizyczny socjalista
Niewielu wie, że patron stowarzyszenia wydającego „Krytykę 
Polityczną” – Stanisław Brzozowski -–  piewca marksizmu i filozof 
pracy, zakończył swój żywot jako żarliwy katolik. O pisarzu z Maciejem 
Urbanowskim rozmawia Tomasz Rowiński

Zapomniana encyklika o ewolucji
Chodzi o encyklikę papieża Leona XIII na temat małżeństwa 
chrześcijańskiego Arcanum divinae sapientiae datowaną na 10 lutego 
1880 roku. Słuszałeś? Prawie na pewno nie. Brian W. Harrison

Korczak bez retuszów
O tym, jak Korczak traktował dzieci bardzo serio i oceniał je według 
dobra i zła. O swoich wrażeniach po przeczytaniu książki Pamiętnik i inne 
pisma z getta pisze Krzysztof Wołodźko
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MARTA BRZEZIŃSKA (1988) redaktor portalu Fronda.pl, absolwentka 
Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW oraz doktorantka na 
kierunku dziennikarstwo (UKSW). Współpracowała z serwisem duchowy.pl,  
wpolityce.pl, „Gazetą Święcką”. Organizowała ogólnopolskie spotkanie 
Golgota Młodych. Współautorka albumu Szczęściarze. Interesuje się 
wykorzystaniem nowoczesnych środków masowego przekazu w komunikacji 
społecznej Kościoła. Mieszka w Warszawie.

O. IAN BOYD C. S. B. jest uznanym na całym świecie badaczem dzieł i myśli 
Chestertona, a także autorem książki The Novels of G.K. Chesterton. Przez 
wiele lat był profesorem anglistyki w St. Thomas More College, University 
of Saskatchewan. Obecnie jest członkiem Wydziału Anglistyki w Seton Hall 
University w South Orange, New Jersey. Jest założycielem i redaktorem 
naczelnym „The Chesterton Review”. Mieszka w Stanach Zjednoczonych.

NATALIA DUEHOLM publicystka „Opcji na prawo”, blogerka, inicjatorka Listu 
dziennikarek przeciw aborcji. Mieszka w Stanach Zjednoczonych.

BRIAN W. HARRISON (1945) ksiądz katolicki, teolog, członek Zgromadzenia 
Oblatów Mądrości Bożej. Obecnie wykłada teologię w ośrodku studiów 
swojego zgromadzenia w St. Louis w USA. Należy do redakcji „Living 
Tradition”, pisma Rzymskiego Forum Teologicznego. Jest autorem unikalnych 
opracowań na temat kar cielesnych w Biblii i nauczaniu Kościoła. 

ALEKSANDER KŁOS (1983) publicysta, politolog, publikuje w „Opcji 
na prawo”, „Gazecie Polskiej”, „Gazecie Polskiej Codziennie”, „Polonii 
Christianie” i „Naszym Głosie”. Mieszka w Warszawie.

JANUSZ KOTAŃSKI (1957) historyk, poeta, publicysta. Stały współpracownik 
miesięcznika „Na poważnie” i kwartalnika „Christianitas”. Członek zespołu 
scenariuszowego ekspozycji głównej Muzeum Jana Pawła II i Prymasa 
Wyszyńskiego.

MONIKA ŁOPATOWSKA-NOWAK (1971) historyk, absolwentka IX liceum 
ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie oraz IH UW, 
nauczycielka jednego z warszawskich liceów, blogerka i współpracownik 
portalu fronda.pl. W wolnych chwilach fotografuje i pisze. 

KS. DARIUSZ OKO (1960) kapłan diecezji krakowskiej, dr hab. filozofii oraz 
dr teologii, pracownik Wydziału Filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana 
Pawła II w Krakowie. Główne obszary jego badań naukowych to metafizyka, 
filozofia Boga, teologia współczesna, problemy graniczne rozumu i wiary, 
krytyka ideologii ateistycznych. 

O AUTORACH 65





KARD. GEORGE PELL (1941) australijski duchowny, arcybiskup Sydney, 
w 2003 został kardynałem. W młodości był aktywnym sportowcem, 
startował w zawodach wioślarskich oraz grał w piłkę nożną i tzw. futbol 
australijski.

MICHAŁ PIĘTNIEWICZ (1984) doktorant UJ. Prowadzi zajęcia z zakresu 
literatury współczesnej. Publikował m.in. w „Dekadzie Literackiej”, 
„Arcanach”, „Nowym Czasie”, Mikołowskiej „Arkadii”. Wydał Oddział 
otwarty (Biuro Literackie 2008), Odpoczynek po niczym (Miniatura 2011) oraz 
Tarnowskie baśnie i mity (Miniatura 2011). 

KONSTANTIN POBIEDONOSCEW (1827-1907)  rosyjski prawnik i polityk, 
w latach 1880-1905 oberprokurator zarządzającego Rosyjską Cerkwią 
Prawosławną Świątobliwego Synodu Rządzącego, jeden z najwybitniejszych 
ideologów rosyjskiego skrajnego konserwatyzmu.

TOMASZ ROWIŃSKI (1981) historyk idei, redaktor pisma „Christianitas”, 
sekretarz redakcji kwartalnika „Fronda”. Ostatnio opublikował książki Czy 
żyjemy w czasach apokalipsy? (z ks. Dariuszem Kowalczykiem SJ, 2012), Jak 
odzyskać wiarę? (ks. Mirosławem Cholewą, 2012), a także Spór o Rymkiewicza. 
Wybór publicystyki (2012).

WOJCIECH STANISŁAWSKI (1968) doktor historii, mieszka z żoną i dwojgiem 
dzieci na warszawskich Bielanach, redaguje dodatek „Plus-Minus” 
do „Rzeczpospolitej”. Jeździ po / czyta o dotkniętych komunizmem 
i postkomunizmem krajach, od Białorusi po Serbię. Lubi sielanki. 

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.

TERESA TOMEO amerykańska dziennikarka radiowa i telewizyjna z ponad 
trzydziestoletnim doświadczeniem. Jest autorką sześciu książek. Nakładem 
wydawnictwa Fronda ukazała się właśnie jej książka Twój nowy styl.
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REMIGIUSZ WŁAST-MATUSZAK (1948) poeta, publicysta (z nakazu chwili). 
Pisał dla „Ekranu”, „Za i Przeciw”, „Res Publiki”, „Odry”, „Tysola” – 1992-
2002. Publikuje w „Rzeczach Wspólnych”, „Akancie” i „Frondzie”. Debiut 
poetycki w „Odrze” 1982, w 1997 tom wierszy Dokumenty bez następstw 
prawnych, 2003 – Przywilej, 2009 – Znaki.

KRZYSZTOF WOŁODŹKO (1977) stały współpracownik „Nowego Obywatela”, 
publikował m.in. w „Życiu Duchowym”, „Trybunie”, „Rzeczpospolitej”, 
„Pressjach”, „Rzeczach Wspólnych”, „Znaku”; pisze dla portalu  
ngo.pl; uczestnik cyklu dokumentalnego „System 09”, „System: rewolucja 
Solidarności”, bloger salon.24.pl. Mieszka w Krakowie.
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Drogi czytelniku!
Jak ogłaszaliśmy wcześniej – Fronda praktycznie nie dociera do 
miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców. Staramy się to zmieniać. 
Jeśli czytasz nas regularnie lub popierasz dzieło Frondy – być może 
zechcesz nam pomóc. Wciąż aktualna jest oferta prenumeraty, 
w której oprócz Frondy dla Ciebie, wysyłamy jeden numer kwartalnika 
pod wskazany przez Ciebie adres – GRATIS! 

Krok po kroku:

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

2) Podaj swoje dane adresowe oraz numer kwartalnika, od którego 
mamy rozpocząć wysyłkę.

3) Wskaż osobę, której mamy wysłać dodatkowy egzemplarz 
kwartalnika. Do zamówienia możesz dołączyć dedykację.
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Nowy numer Frondy
             w prenumeracie tydzien wczesniej!

http://pismofronda.pl

Numer konta Wydawnictwa:
76 1160 2202 0000 0000 3542 8686
Wydawnictwo Fronda Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 32 
02-220 Warszawa

Pamiętaj o wpisaniu w dokument przelewu imienia i nazwiska (lub nazwy 
firmy) wraz z dokładnym adresem.

ZOSTAŃ PRENUMERATOREM I KORZYSTAJ! WIĘCEJ NA:



Od pierwszego numeru, 
który ukazał się w 1994 
roku, „Fronda” walczyła na 
wojnie cywilizacji. Jednak 
w tamtych czasach pewne 
zjawiska tylko opisywaliśmy, 
przestrzegaliśmy, że mogą 
one przyjść do Polski. 
Teraz jest inaczej. Starcie 
cywilizacji rozgrywa się na 
naszych oczach. Rządząca Polską chadecka Platforma Obywatelska wbrew 
konstytucji wydaje publiczne pieniądze na finansowanie procedury in 
vitro, łamie kręgosłupy moralne posłów, byle tylko ci nie zagłosowali za 
obroną życia dzieci z zespołem Downa, a innym pozwala, by pracowali 
nad projektami przyznającymi część uprawnień małżeńskich parom osób 
tej samej płci. W polskim parlamencie zasiadają do spółki mężczyzna, 
który przeszedł operację zmiany płci i twierdzi, że jest kobietą, i poseł 
homoseksualista, który po tym, jak upada na pośladki, opowiada, że 
boli go d..., co w środowisku tym znaczy tyle, że „było dobrze”. LOT 
wpada na pomysł, by zakazać stewardesom noszenia krzyżyków, a sądy 
uznają, że darcie Biblii i określanie jej mianem „g...” nie jest obrazą 
uczuć religijnych. Co innego, gdy katolik jasno określi postępowanie 
aborcjonistów, wtedy – jak to było w czasie procesu wytoczonego przez 
Alicję Tysiąc „Gościowi Niedzielnemu” – sędzia będzie udawał, że nie jest 
w stanie przeczytać ze zrozumieniem prostego tekstu. 

Mimo tych zmian, i mimo że w ciągu tych lat wiele zmieniło się 
w składzie redakcyjnym (odszedł Rafał Smoczyński, później Marek 
Horodniczy, który wraz z częścią zespołu „Frondy” założył znakomity 
periodyk „Czterdzieści i cztery/44”, i wreszcie na pozostawienie swojego 
dzieła zdecydował się ojciec założyciel Grzegorz Górny), „Fronda” 
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nadal walczy, nadal próbuje jak Dawid Goliata ustrzelić z procy 
współczesną kulturę, ukazać jej ideologiczne podstawy i pokazać, 
że prawdziwy nonkonformizm, prawdziwa odwaga i autentyczna 
kontrkulturowość to obecnie nie tyle lewicowość czy liberalizm, ile 
postawa pro-life, tradycyjnie rozumiany katolicyzm i zakorzeniony 
w tradycji chrześcijańskiej konserwatyzm. Jak wcześniej, tak i teraz, 
jesteśmy w wielu miejscach synonimem radykalnie konserwatywnego 
katolicyzmu, który sprawnie posługuje się narzędziami nowoczesności 
i bez obaw przystępuje do konfrontacji ze współczesną kulturą 
śmierci. 

Taka postawa nie może się podobać liberalno-lewicowemu 
mainstreamowi. Choć w wielu rankingach i zestawieniach 
„Fronda” uchodzi za jedno z najważniejszych pism i środowisk 
konserwatywnych, to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego tak zmieniło zasady przyznawania dofinansowania 
tytułom prasowym, by wykluczyć z niego „Frondę” (a także wszystkie 
tytuły prawicowe). Trudno nie dostrzec, że takie działanie wiąże 
się z mocnym przesunięciem tego rządu na lewo. To jednak nie 
oznacza, że „Fronda” przestanie się ukazywać. Niemniej jednak 
brak państwowego wsparcia niewątpliwie utrudni systematyczne 
przygotowywanie tekstów i mocną promocję naszego kwartalnika. 
Dlatego wszystkich, którym nasze idee są bliskie, którzy chcą razem 
z „Frondą” walczyć na wojnie cywilizacji, prosimy o wsparcie. 
Najbezpieczniejszą obecnie formą zabezpieczenia przyszłości pism 
intelektualnych jest prenumerata. Dzięki niej kwartalnik uzyska pełną 
stabilność i pozostanie całkowicie niezależny od zmiennych humorów 
nieprzychylnej konserwatyzmowi władzy. Czytelnicy zaś zyskają 
pewność, że jako pierwsi, i to po niższej cenie, otrzymają najnowszy 
numer głównego, po „jasnej stronie mocy” w walce cywilizacji, pisma. 
My ze swej strony zapewniamy, że w walce nie ustaniemy.

Tomasz P. Terlikowski

Więcej: www.pismofronda.pl lub 2 strony wcześniej. Dziękujemy!



Wiersze na Boże Narodzenie
Autor Autorski

                                                

Wigilia

w bezwietrznej ciszy
rankiem po roratach
przez śniegi ślady
malusieńkich stóp
biel je wypełnia
która z nieba leci
kto przebiegł tędy
najlotniejszą z dróg

Wiersze 
na Boże Narodzenie

Janusz Kotański



Betlejem

mała grota
pod ołtarzem
srebrne litery
hic natus est
pełno mocnych zapachów
wschodniej liturgii
ciężko jest się skupić
pomyśleć
przez chwilę
to tutaj
wśród beczących owiec
zmęczonych pasterzy
narodził się człowiek
który skonał na krzyżu
by ocalić świat



Tajemnica

anioł powracający
w jasne bramy raju
zdziwiony jest łatwością
swego posłannictwa
rzekłem słowo
od Boga
pochyliła głowę
tak będzie
wyszeptała
zamknąwszy powieki
to wszystko
uniósł skrzydła
coś się wydarzyło
ale co
jest tu tajemnica
której nie pojmuję



Mędrcy

jest łatwo wątpić
trudniej uwierzyć
zaufać

i wbrew rozumowi
ruszyć za gwiazdą
by znaleźć



Noc pasterzy 

       w Betlejem

blask światła
w nocy ciemnej

biegną tedy
raniąc stopy
o kamienisty grunt

twarze kaleczą 
ostre gałęzie tamaryszku

obijają biodra
o wapienne murki
chroniące winnice

nic to
pędzą na wyścigi
/zwierzęta z nimi
becząc mucząc kwicząc/

stajnia z daleka widna
to z niej bije światłość

padają na kolana
płacząc niespodzianie
dziecko swą rączką 
rozjaśnia mroki ziemi
i ich spocone 
umęczone twarze



Jezus w Polsce

pewnie że Jezus
narodził się wszędzie
nie tylko w judzkiej
jałowej ziemi

w dżungli Amazonii
i wśród lodów Grenlandii
na sawannie Sahelu
w namorzynowym lesie Indochin
na tropikalnej karaibskiej wyspie
i na pustyni Gobi

lecz najsłodziej mu było
w polskiej cichej stajni
wśród pól i lasów
ludzi miłych dobrych
tu mu się
serca ludzkie
ścieliły pod stopy



Podstęp mędrców

nie po to
byli mędrcami
by nie zrozumieć
ukrytych intencji Heroda

perscy magowie
na wskroś przejrzeli
jego ciemne niespokojne serce

lecz chcieli
dać mu szansę
by ocalić pędzącą
na zatracenie duszę

ufali że jednak się wstrzyma
nie rozkaże
zabić Bożego syna
i przybędzie
jak oni
pochylić przed Jezusem
starą siwą głowę



Zbawiciel

zrodzony z Dziewicy
ukrzyżowany
zmartwychwstały

tylko niemożliwa miłość
mogła zbawić świat

Niepokalane Poczęcie

największa z tajemnic
można ją przyjąć
lub odrzucić
/tak jak Zmartwychwstanie/

credo quia absurdum
wolna jest ludzka wola

          



Częściowe zwycięstwo Prawdy
Autor Autorski

Zasadniczym celem naszych zmagań 
jest wierność Urzędowi Nauczycielskiemu 
Kościoła. Chodzi o powszechne uznanie 
w Kościele oficjalnego nauczania Stolicy 
Apostolskiej w kwestiach wiary i moralności, 
o powszechne respektowanie zasady, 
że Kościół ma prowadzić nie kto inny, 
żadna grupa interesu, jak tylko Nasz Pan 
Jezus Chrystus – przede wszystkim przez 
swojego Pierwszego Przedstawiciela na 
Ziemi, Ojca Świętego Benedykta XVI. To jest 
rzecz fundamentalna, to jest być albo nie być 
Kościoła.

Ks. dr hab. Dariusz Oko

Kraków, 19 października 2012
We wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki



Częściowe zwycięstwo 

PRAWDY



Mój artykuł z czerwca tego roku Z papieżem przeciw homoherezji1, 
wywołał w Polsce i za granicą wiele reakcji, które wymagają 
koniecznych dopowiedzeń i komentarzy. Były to przede wszystkim 
głosy niezwykle pozytywne, budzące radość moją i całego grona przyjaciół, 
którzy uczestniczyli w procesie tworzenia tego tekstu. Głosy te dawały też 
szczególną satysfakcję wszystkim wierzącym wiernym Stolicy Apostolskiej. 
Było już tak wiele cytowań i odniesień medialnych do tego tekstu, że nawet 
nie da się ich tutaj wszystkich wymienić. Coraz trudniej spotkać w Polsce 
księdza, który jeszcze by go nie znał. Szereg osób świeckich i duchownych 
szczególnie dziękowało mi za ten artykuł, gratulowało wiedzy i odwagi, 
przekazywało mi nowe, szczegółowe i cenne informacje potwierdzające 
jego tezy. Wiele osób podkreślało, jak ważne było podjęcie tego tematu, bo 
przecież moralna degeneracja kapłaństwa jest psuciem, niszczeniem czegoś 
szczególnie ważnego dla Kościoła, uderza w samo jego serce. Szczególnie 
podkreślali to wychowawcy kleryków oraz sami klerycy.

Biskupi, prowincjałowie zakonów i rektorzy seminariów mówili, że ten 
artykuł jest niezwykle użytecznym narzędziem pracy, bo w jednym miejscu 
przypomina oraz zbiera kluczowe wypowiedzi Magisterium Kościoła na 
temat zakazu święceń kapłańskich dla osób o jakichkolwiek skłonnościach 
homoseksualnych i w ten sposób ułatwia argumentację, a także rozwiewa 
wszelkie wątpliwości – jeśli takie w ogóle mogłyby jeszcze mieć miejsce. 
Szczególnie cieszy mnie bardzo pozytywna opinia o tym artykule wielu 
sióstr zakonnych, profesorów, przyjaciół z różnych uczelni, a zwłaszcza 
dwóch kapłanów, którzy słusznie zaliczani są (choćby na podstawie swojego 
ogromnego dorobku pisarskiego) do osób posiadających najwyższy autorytet 
duchowy i moralny w Kościele polskim – ks. prof. dr. hab. Edwarda Stańka 
oraz ks. dr. Marka Dziewieckiego2. Obaj są ludźmi sumienia, wolnymi od 

1  Por. ks. D. Oko, Z papieżem przeciw homoherezji, „Fronda” 63 (2012), s. 128-160.
2  Por. ks. M. Dziewiecki, „Gazeta Wyborcza” w obronie homo-krzywdzicieli, portal Fronda.pl 13.07.2012, http://

www.fronda.pl/news/czytaj/tytul/ks._dziewiecki:_gazeta_wyborcza_w_obronie_homo-krzywdzicieli__22511. 
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wielu „ludzkich względów”, ludźmi wielkiej miłości do Kościoła, a zarazem 
posiadają o nim szczególnie wielką i gruntowną wiedzę.

Analogiczny odzew artykuł ten wywołał także za granicą. Jest tak 
znaczące, że ze szczególnie wielkim uznaniem spotkał się on w Watykanie, 
co nie dziwi o tyle, że swój udział w jego powstaniu mają duchowni 
tam pracujący. Wyrazem tego było między innymi natychmiastowe 
przetłumaczenie go w Radiu Watykańskim. W lipcu 2012 roku, podczas 
kolejnych pięciu śród (4, 11, 18, 25 i 31 lipca) emitowany był on w następujących 
po sobie odcinkach na falach Czeskiej Sekcji Radia Watykańskiego – w miejsce 
sprawozdań z audiencji papieskich, które podczas wakacji zostają zawieszone. 
Widać uznano tam, że mój artykuł zgadza się z rzeczywistością, że jest 
znakomitym komentarzem do nauczania Ojca Świętego i jego obroną3. Dzięki 
temu był on też szeroko komentowany w Czechach i na Słowacji. Równolegle 
został też przetłumaczony na języki: angielski, niemiecki i włoski.

Z podobną recepcją spotkał się mój tekst również w Niemczech. Przyjęto 
go do druku w jednym z najważniejszych, najbardziej wiernych Kościołowi 
niemieckich pism teologicznych – „Theologisches”. Bardzo ceni to pismo 
i osobiście je prenumeruje od dziesięcioleci sam Ojciec Święty Benedykt XVI 
(wcześniej jako ksiądz i Kardynał Ratzinger). On sam wielokrotnie publikował 
w tym piśmie swoje artykuły, a oprócz niego pisali tam między innymi 
kardynałowie Hans Urs von Balthasar, Avery Dulles SJ oraz Leo Scheffczyk, 
a także cała plejada innych czołowych teologów i filozofów katolickich. 

Jego Redaktor Naczelny, ks. prof. Manfred Hauke, uczeń kardynała 
Scheffczyka, tak go ocenił: „Uważam ten tekst za bardzo ważny. (...) Jest on 
co prawda wyraźnie dłuższy, niż większość naszych publikacji, ale został 
porywająco napisany i jeśli chodzi o temat jest bardzo aktualny. Poza tym jest 
on teologicznie kompetentny i znakomicie wyposażony w naukowe przypisy”4. 

Ks. prof. Edward Staniek poprzez swoją długoletnią pracę naukową, duszpasterską oraz formacyjną kleryków 
i kapłanów zdobył sobie opinię świętego proroka naszych czasów. Ks. Marek Dziewiecki jest Krajowym i Europej-
skim Duszpasterzem Powołań, na swoich konferencjach spotkał się już z ponad ćwierć milionem młodych ludzi. 

3   Por. : S Papežem proti homoherezi: 
Odcinek 1: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=16716, 
Odcinek 2: http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=16747, 
Odcinek 3: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=16782, 
Odcinek 4: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=16824, 
Odcinek 5: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=16853.
4  Ten temat jest szczególnie aktualny dla samego pisma „Theologisches”, bo jego poprzedni redaktor naczel-

ny, świecki teolog dr David Berger, w roku 2010 dokonał coming outu i sam przyznał, że od lat prowadził z wielo-
ma partnerami podwójne, homoseksualne życie. We wszelkich możliwych mediach zaczął też zapalczywie zwal-
czać nauczanie Kościoła. Mój artykuł ma być w tej sytuacji pewnym zadośćuczynieniem i remedium, ma szcze-
gólnie dobitnie pokazać autentyczne stanowisko redakcji „Theologisches”.



Taka opinia tym bardziej cieszy, że pochodzi z kręgu teologii niemieckiej – wzoru 
i źródła dla całej teologii światowej. To rzadkie wyróżnienie polskiego tekstu.

Analogicznie wypowiada się o nim pani Gabriele Kuby, znakomita niemiecka 
socjolożka światowej sławy, szczególnie ceniona przez Ojca Świętego. Jako 
autorka wielu książek jest zasłużona zwłaszcza w walce z genderideologią, której 
część stanowi homoideologia. Specjalnie starała się o przyśpieszenie publikacji 
mojego artykułu w języku niemieckim, aby móc odnieść się do niego w swojej 
najnowszej, fundamentalnej pracy zajmującej się światową rewolucją seksualną 
i jej katastrofalnymi skutkami5.

Bardzo pozytywnie o mojej pracy wyraża się również dr Philip M. Sutton, 
ceniony międzynarodowy ekspert i współpracownik amerykańskiego 
Kościoła w sprawach homoseksualizmu. Jest on redaktorem fundamentalnego 
opracowania Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy USA Homoseksualizm 
i nadzieja, redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Journal of Human 
Sexuality”, a zarazem przez 25 lat był konsultantem psychologicznym dwóch 
diecezji w Stanach Zjednoczonych6. Dostarcza mi on cennych materiałów 
i wskazówek do dalszego działania.

Można zatem już teraz powiedzieć, że artykuł ten odniósł znaczący 
międzynarodowy sukces, spotkał się z szerokim uznaniem nie tylko w Polsce, 
ale także na forum innych państw. A planowane są następne tłumaczenia 
i udostępnienie ich w Kościele światowym.

PROBLEM „GAZETY WYBORCZEJ”
Znana jest natomiast tylko jedna publiczna krytyka skierowana z powodu tego 
artykułu wyraźnie, imiennie pod moim adresem. Jest to tekst pani Katarzyny 
Wiśniewskiej z „Gazety Wyborczej”. Jednak ja nawet nie musiałem na ten 
brutalny atak (i donos zarazem) odpowiadać, bo natychmiast zareagowało na 
niego czterech znakomitych dziennikarzy, a także ks. Marek Dziewiecki, którzy 
zdecydowanie stanęli po mojej stronie. Tekst pani Wiśniewskiej oceniono 
jako żenująco niekompetentny i nieuczciwy7. To jest też mała próbka tego, 

5  Por. Gabriele Kuby, Die globale sexuelle Revolution. Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit, Fe-Medien-
verlag: Kissleg 2012, s. 286. Przedmowę do tej świetnej pracy napisał sam profesor Robert Spaemann, przyjaciel 
Ojca Świętego Benedykta XVI, jeden z  największych filozoficzno-moralnych autorytetów Kościoła niemieckie-
go. Jego osoba łączy najlepsze cechy zarazem ks. prof. Edwarda Stańka i ks. prof. Józefa Tischnera. Por. także G. 
Kuby, Kein Friede ohne Umkehr, Eggstätt 2003 oraz G. Kuby, Ausbruch zur Liebe. Für junge Leute, die Zukunft wollen, 
Kissleg 2005.

6  Por. Homoseksualizm i nadzieja, tłum. M. Giertych, Kraków 2004, a także P. Sutton, The Magisterium of Forgive-
ness and Reconciliation: Implications for the Current Clerical Sexual Abuse Crisis in the Church, http://jp2forum.org/
mlib/document/051112forgiveness_and_reconciliation_in_clerical_abuse_crisis.htm.

7  Por. K. Wiśniewska, Homoherezja o homomafii księdza Oko, „Gazeta Wyborcza”, 27 czerwca 2012, s. 3; P. 
Skwieciński, Stasiński broni Figurskiego i Wojewódzkiego, portal Uważamrze.pl, 27 czerwca 2012, http://www.rp.pl/
artykul/902442.html; W. Tejster, Geje zamiast księży?, portal gość.pl, 27 czerwca 2012, http://gosc.pl/doc/1192560.



29 

Częściowe zwycięstwo Prawdy

z jak wielkim szacunkiem 
i życzliwością spotkał się mój 
artykuł wśród wielu uczciwych 
dziennikarzy i duchownych, jak 
bardzo gotowi są go bronić.

Można tylko dodać, że dla 
chrześcijanina taki atak jest 
właściwie wyróżnieniem, 
potwierdzeniem słuszności jego 
drogi, skoro pochodzi właśnie z kręgu „Gazety Wyborczej”. (Podobnie jak 
wcześniej można było przypuszczać, że ludzie najbardziej atakowani przez 
„Trybunę Ludu” należą do najbardziej wartościowych.) Gazeta ta przecież 
w wielu obszarach kieruje się lewacko-ateistyczną ideologią, w tym zwłaszcza 
gender- i homoideologią. Zdecydowanie je propaguje i zwalcza w tych punktach 
nauczanie Kościoła. Dlatego wielokrotnie atakowała już nauczanie papieży, 
poszczególnych biskupów i całego Episkopatu Polski. Ma wyraźną tendencję do 
wspierania tych duchownych, którzy odchodzą od nauczania Kościoła i w ten 
sposób służą raczej jej celom, a atakowania tych, którzy są mu szczególnie 
wierni.

Jej pochwały mogą być zatem groźne, mogą być bardzo złym znakiem, 
jak było to już w przypadku takich jej dawnych „gwiazd”, a teraz już często 
eksduchownych, jak o. Tadeusz Bartoś OP, ks. Stanisław Obirek SJ oraz ks. 
Michał Czajkowski. Ten ostatni, z publicznie znanych duchownych, okazał się 
najbardziej obciążony współpracą ze Służbą Bezpieczeństwa8. 

Geje-zamiast-ksiezy; T.P. Terlikowski, Skwieciński: świętokradztwo księdza Oko, portal Fronda.pl,  27 czerwca 2012, 
fttp://www.fronda.pl/news/czytaj/tytul/skwiecinski:__swietokradztwo_ks._oko_22138; T.P. Terlikowski, Wiśniew-
ska broni homoheretyków, portal Fronda.pl, 27 czerwca 2012, http://www.fronda.pl/news/czytaj/tytul/terlikow-
ski:_wisniewska_broni_homoheretykow_22114; R. Graczyk, Antyhomofobiczny bełkot, Portal Interia.pl, 28 czerw-
ca 2012, http://fakty.interia.pl/felietony/graczyk/news/antyhomofobiczny-belkot,1815393; Ks. M. Dziewiecki, „Ga-
zeta Wyborcza” w obronie homo-krzywdzicieli, dz. cyt.

8  Przypadek ks. Czajkowskiego jest szczególnie smutny, bo pokazuje, do czego może się posunąć duchowny, 
który zdradza, jak głęboko może upaść, jak bardzo może stać się bezwstydnym narzędziem w ręku wrogów Ko-
ścioła – i dlatego jak trzeba być ostrożnym z oceną także duchownych. Z archiwów IPN dowiedzieliśmy się, że 
przez 20 lat był on Tajnym Współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, donosił między innymi na bł. ks. Jerzego 
Popiełuszkę zamordowanego właśnie przez SB. (Por. materiały na jego temat z miesięcznika „Więź” nr 7/8 (573) 
2006). Po przełomie 1989 roku nie przeszkadzało mu to odgrywać roli medialnego „autorytetu moralnego”, nie-
zwykle mocno krytykować Kościół w Polsce, nawet cały Episkopat, pouczać i wynosić się nad niego. Był też szcze-
gólnie bliski środowisku „Gazety Wyborczej”, w skrócie GW, ciągle w niej publikował i nieprzypadkowo to wła-
śnie jego wybrano do poświęcenia jej nowej siedziby. 

Nie dziwi to o tyle, że temu dziennikowi służył także Lesław Maleszka, który jako Tajny Współpracownik Służ-
by Bezpieczeństwa ścisłe współpracował z prześladowcami swojego przyjaciela Stanisława Pyjasa, za którego 
śmierć powszechnie obciąża się także SB. Nie przeszkodziło mu potem w ramach współpracy z GW współdecy-

Pani Katarzyna 
Wiśniewska w swoim 
tekście nazwała mnie 
nawet „gejożercą”.



„Gazeta Wyborcza” atakowała mnie już wielokrotnie. Nie dała mi przy tym 
możliwości odpowiedzi, co jest sprzeczne z prawem prasowym. Pokazuje to, 
jak zapewne boi się ona uczciwej, otwartej dyskusji 9. Nigdy nie opublikowała 
też wywiadu, którego w 2005 roku, po wszystkich tych atakach, w geście dobrej 
woli udzieliłem Pawłowi Smoleńskiemu.

Pani Katarzyna Wiśniewska w innym swoim tekście nazwała mnie nawet 
„gejożercą”, czyli użyła typowego, pogardliwego i obraźliwego „języka 
nienawiści”. Nie potrafi okazać elementarnego szacunku dla godności 
człowiekowi niepodzielającego wiary w ideologię, którą ona propaguje10. 
Tolerancja musi przecież obowiązywać w obie strony, inaczej jest sprzecznością 
samą w sobie. Gdyby natomiast ją samą albo jej przełożonego ktoś nazwał 
„katolikożercą”, sprawa, zgodnie ze znaną praktyką, mogłaby się zapewne 
zakończyć w sądzie. Jednak ja wolę jej samej oraz jej środowisku wybaczyć 
i modlić się za nich, to może bardziej im pomoże. Zachęcam też do tego innych.

Poza tym jednym wyraźnym, publicznym atakiem homolobby stara się 
oczywiście na wszelkie możliwe sposoby zaszkodzić mi z ukrycia, zniszczyć 
mnie duchowo i fizycznie. Tego się też spodziewałem i razem z przyjaciółmi 
staramy się przed tym ubezpieczać oraz bronić – w dobrej nadziei, że Bóg jest 
zawsze większy, także większy, niż oni. Od Niego każdy też może w końcu 
otrzymać łaskę nawrócenia. 

dować, jak mocno gazeta ta uderzy w Jana Pawła II. (Por. film dokumentalny Ewy Stankiewicz i Anny Ferens pt. 
Trzech kumpli.)

 Czytając ten dziennik, trzeba pamiętać, że możliwe jest, żeby pracowali dla niego i byli jego „autorytetami” 
tego rodzaju ludzie, dlatego (jeśli w ogóle) to trzeba go czytać bardzo krytycznie (to samo jest godne zalecenia 
w odniesieniu do innych mediów GW-podobnych). Czym grozi naiwne korzystanie z mediów tego rodzaju? Czyż 
nie obserwujemy w przestrzeni publicznej coraz większego natężenia pogardy, agresji i nienawiści w stosunku 
do osób kierujących się innymi przekonaniami? Czyż nie widzimy obniżenia poziomu życia intelektualnego, mo-
ralnego i religijnego? 

Więcej na temat ideologii, metod i celów tej gazety por. S. Remuszko, „Gazeta Wyborcza”. Początki i okolice (ka-
lejdoskop), Warszawa 2006; R.A. Ziemkiewicz, Michnikowszczyzna. Zapis choroby, Warszawa 2006 oraz J. Najfeld, 
T.P. Terlikowski, Agata. Anatomia manipulacji, Warszawa-Kraków 2008.

9  Por. K. Bielas, A. Bikont, T. Bogucka, A. Fostakowska, P. Goźliński, D. Jarecka, M. Lizut, K. Naszkowska, L. Osta-
łowska, E. Siedlecka, P. Smoleński, T. Sobolewski, J. Szczęsna, M. Szczygieł, W. Tochman, E. Wieczorek, Nie chcemy ta-
kich tekstów, „Gazeta Wyborcza”, 4-5 czerwca 2005, s. 28; H. Bortnowska, Szacunek, nie litość, „Gazeta Wyborcza”, 4-5 
czerwca .2005, s. 28; Kościół gejów nie odrzuca – wywiad z o. T. Bartosiem OP, „Gazeta Wyborcza”, 11-12 czerwca 2005, 
s. 4; Niedojrzałość, nie choroba – wywiad z o. Mieczysławem Kożuchem SJ, „Gazeta Wyborcza”, 11-12 czerwca 2005, s. 
29; J. Turnau, Od Kościoła wymaga się więcej, „Gazeta Wyborcza” 11-12 czerwca 2005, s. 29; O. T. Bartoś OP, Homosek-
sualizm w publicznej debacie, „Gazeta Wyborcza”, 25-26 czerwca 2005, s. 29; H. Eilstein, W zgodzie z naturą, „Gazeta 
Wyborcza”, 23-24 lipca 2005, s. 21n; M. Środa, Homoseksualiści i solidarność, „Gazeta Wyborcza”, 19 maja 2007, s. 5. 

Jest tak znaczące, że pani Bortnowska, występująca jako katoliczka, w swoim artykule Szacunek, nie litość zdecy-
dowanie odrzuciła nauczanie Kościoła na temat homoseksualizmu, natomiast mnie samego przedstawiła jako ogra-
niczonego, godnego pożałowania homofoba. Dla pocieszenia czytelników przeciwstawiła mi przy tym ks. prof. Mi-
chała Czajkowskiego, który w tych i innych sprawach według niej miał być wzorem, postacią prawdziwie oświeco-
ną i świetlaną, prawdziwym „autorytetem”. Przyznaję, że w tej kwestii zgadzam się z Panią Redaktor i chętnie będę 
przeciwieństwem ks. Czajkowskiego, zwłaszcza w świetle tych faktów z jego życia, które stały się powszechnie znane 
w niecały rok po ukazaniu się jej artykułu.

10  Por. K. Wiśniewska, Stronniczy przegląd prasy katolickiej, „Gazeta Wyborcza”, 31 sierpnia 2009.
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Nawet w moich największych wrogach, którzy kpią z Kościoła i jego 
nauczania, staram się zawsze widzieć moich braci i siostry, nieraz szczególnie 
zagubionych i dlatego może szczególnie cierpiących oraz zadających cierpienie 
innym. Modlę się za nich. Najważniejsze, żeby kiedyś – niezależnie od tego, 
co może się jeszcze stać i co się stanie – mogliśmy się wszyscy razem spotkać 
na całą wieczność u naszego Pana. Przede wszystkim w tej perspektywie 
trzeba patrzeć na wszystko, w tej perspektywie trzeba się modlić i pracować – 
w perspektywie Wielkiego Sądu Ostatecznego z Miłości i z Prawdy, który czeka 
nas na końcu życia doczesnego oraz z perspektywy losu, który czeka nas potem 
w życiu wiecznym.

Tak więc mój artykuł można uznać za pewien cząstkowy sukces prawdy. 
Cząstkowy, bo jest to tylko prawda cząstkowa, zostaje przyjęta tylko przez część 
ludzi oraz pozostaje zawsze zagrożona przez ludzką słabość – także przez moją.

PRZEPROSINY JEZUITÓW
Po opublikowaniu tego artykułu spotkałem się także z taką krytyką, z którą 
się zgadzam. Zwrócono mi uwagę na negatywne skutki, jakie mój tekst 
może mieć dla Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. 
Rzeczywiście, sam znam ludzi, którzy zaczęli mówić: „jeśli tak sprawy się 
mają, to moja noga nigdy nie stanie w ich kościele”, albo: „nigdy nie pójdę 
do nich do spowiedzi”. Pojawiły się też obawy o powołania do nowicjatu 
tej Prowincji. Takim postawom jestem przeciwny i je odradzam, to byłoby 
pozbawianiem się wielkiego dobra, jakim jest ten zakon sam w sobie i jakie 
ma do zaoferowania. To jest niewłaściwe zrozumienie mojego tekstu. 
W artykule pisałem przecież zawsze tylko o części jezuitów, pisałem też 
o jezuitach dobrych, wspaniałych, nie uogólniałem rzeczy negatywnych 
na wszystkich. W odniesieniu do jezuitów polskich Prowincji Południowej 
stawiałem tylko retoryczne pytania, a nie stwierdzenia. 

W gruncie rzeczy przede wszystkim przypominałem ogólnie znaną 
prawdę, że w każdej grupie powołaniowej czy zawodowej są ludzie 
znajdujący się na bardzo różnych poziomach intelektualnych i moralnych. 
Każdą grupę można dlatego uporządkować od ludzi najlepszych po 
najgorszych pod pewnym względem, także każdą grupę nauczycieli, 
lekarzy czy duchownych. W związku z tym trzeba ich właściwie dobierać – 
odpowiednio do potrzeby, z którą się do nich zwracamy. Pewne zadania mogą 
wykonać wszyscy, inne tylko niektórzy. 



Widać dla pewnych wiernych nie było to jednak wystarczająco jasne 
i zrozumiałe, może jednak tekst nie był dostatecznie zabezpieczony 
przed taką opaczną interpretacją. Trzeba to uznać za jakiś jego brak, jakiś 
niedostatek. Jeśli ktoś tak mój tekst odczytał, to za to jezuitów przepraszam 
– jak również za wszelkie negatywne skutki, które dla nich z tego powodu 
mogły wyniknąć11.

Jest mi przykro z tego powodu, kolejny raz doświadczam, jak oczywiście 
także do mnie samego odnosi się teoriopoznawczy „aksjomat”, który 
w ostatnich latach z upodobaniem wpajam moim studentom: „każdy z nas 
z całego bogactwa rzeczywistości poznaje najwyżej tylko małą cząstkę, a i tak 
ta cząstka jest w dodatku prawie na pewno częściowo błędna”. Także dlatego 
właśnie tak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy wspólnoty, 
a w niej uczciwego dialogu oraz rzetelnej krytyki. Potrzebujemy gotowości do 
korekty i nawrócenia, potrzebujemy absolutnego, bezwarunkowego otwarcia 
na Prawdę, szczególnie na tę prawdę najtrudniejszą dla nas – o naszej 
własnej słabości, niewiedzy i winie.

O jezuitach pisałem nie dlatego, że oni są najgorsi w tym obszarze (bo 
to nieprawda), tylko dlatego, że oni, jako zakon o największych ambicjach 
intelektualnych, najwięcej publikują, także na te tematy, a tym samym 
oferują najszerszą podstawę do dyskusji i krytyki. O wielkości szeregu 
jezuitów szczególnie dobitnie świadczy też fakt, jak wielu z nich pozytywnie 
potrafiło przyjąć ten tak trudny dla nich tekst. Przecież tłumaczenia w Radiu 
Watykańskim dokonał i propagował je właśnie jezuita, Czech, ks. Milan 
Glaser SJ, który dobrze zna środowisko polskie jeszcze z czasów swoich 
studiów w Krakowie. Zatem to właśnie część jezuitów należy do grona osób, 
które szczególnie cenią i rozpowszechniają mój tekst.

To wszystko mówię też z tym większym przekonaniem, że wiem, jak 
pozytywne zmiany zachodzą ostatnio w tym zakonie. Od pięciu miesięcy 
nie dotarła do mnie żadna wiadomość – nawet od przyjaciół najbardziej 
uważnie obserwujących ich publikacje – o jakimkolwiek tekście polskiego 
jezuity, w którym w tym temacie odchodziłby on od nauczania Kościoła. 
Podjęto także trudne, ale konieczne decyzje personalne. Te fakty, a także inne 
informacje, pozwalają powiedzieć, że teraz właśnie u nich można liczyć na 
szczególnie wielką wierność nauczaniu Kościoła w tym względzie. Im bardziej 
ta tendencja okaże się mocna i trwała, tym bardziej będzie warto korzystać 
z ich arcybogatej oferty duchowej, duszpasterskiej i naukowej, tym bardziej 

11  To właśnie także dlatego w tłumaczeniach na obce języki konsekwentnie pomijam fragment dotyczący je-
zuitów polskich.
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warto będzie brać udział w rekolekcjach prowadzonych przez nich (zwłaszcza 
znakomitych Ćwiczeniach Ignacjańskich), spowiadać się u nich oraz wstępować 
do ich nowicjatu. Gorąco do tego zachęcam.

Mówię to również z głębi własnego doświadczenia. Sam przecież 
niezmiernie wiele od jezuitów otrzymałem. U nich, na ich niemieckich, 
włoskich i amerykańskich uczelniach studiowałem, o nich pisałem, w ich 
klasztorach przeżywałem rekolekcje i spędzałem urlopy. Szereg osób, które 
poznają mnie najpierw poprzez moje teksty naukowe, sądzi, że jestem 
jezuitą, bo tyle jest w nich odniesień do ich myśli, do ich prac. 

Na mój naukowy rozwój, po Księdzu Kardynale Marianie Jaworskim, 
moim „Ojcu w filozofii”, oraz ks. Józefie Tischnerze, największy wpływ mieli 
właśnie księża profesorowie jezuici – Tadeusz Ślipko z Krakowa; Giovanni 
Sala i Johannes Lotz z Monachium; Emerich Coreth i Otto Muck z Innsbrucka; 
Salvino Biolo, Jerzy Szaszkiewicz i Peter Henrici z Rzymu oraz Frederick Crowe 
z Toronto. To, co napisałem, jakkolwiek niedoskonale, napisałem, kierując 
się wielką troską, życzliwością i szacunkiem dla Towarzystwa Jezusowego. 
Chodziło mi przede wszystkim o to, żeby pewne negatywne zjawiska, dobrze 
mi znane z Zachodu, nie rozpowszechniały się w polskim Kościele.

Do wielu najwybitniejszych kapłanów, jakich dane mi było spotkać, należy 
szczególnie wielu świętych, wspaniałych jezuitów – z niektórymi z nich dane 
jest mi się przyjaźnić. Pośród nich jestem uznawany za eksperta od twórczości 
ich największych luminarzy XX wieku, jak Bernard Lonergan, Karl Rahner, 
Emerich Coreth i Johannes Lotz. Sam szczególnie dobrze widzę, jak wielki 
jest ten zakon, ile dał, daje oraz może dać jeszcze Kościołowi na wielu polach, 
i dlatego też wiem, jak wielką stratą byłoby jakieś zepsucie tego, co najlepsze 
w Kościele.

Jestem też wielkim entuzjastą pracy duszpasterskiej ks. prof. Józefa 
Augustyna SJ, który zawsze, poruszając problem homoseksualizmu, był 
i jest całkowicie ortodoksyjny. Poznałem już ponad dwadzieścia jego książek 
i sesji rekolekcyjnych w formie audio-książek, często słucham ich wspólnie 
z wiernymi podczas pielgrzymek lekarzy, które organizuję. Ks. Augustyn 
nieraz zwraca w nich uwagę, że „nikt nie może być sędzią we własnej 
sprawie”, że potrzebujemy „spojrzenia z zewnątrz”, czasami nawet „super-
wizji”. Potrzebujemy tego jako jednostki i jako wspólnoty. Mam nadzieję, że 
właśnie moje widzenie może być takim użytecznym spojrzeniem z zewnątrz. 
Jakkolwiek jest ono ograniczone i ułomne, to jednak zostało oparte na 



rzetelnej wiedzy i jest bardzo przyjazne. Może dzięki temu możemy teraz 
wspólnie przeżywać jakieś szczególnie pożyteczne katharsis?

DZIEJE PRZEŁOMOWEJ INSTRUKCJI Z ROKU 2005
Żeby jednak jeszcze lepiej rozumieć, o jakie dobro tu chodzi, warto poznać 
także szeroko pojętą historię kluczowej w tych sprawach watykańskiej 
Instrukcji dotyczącej kryteriów rozeznawania powołania w stosunku do 
osób z tendencjami homoseksualnymi w kontekście przyjmowania ich do 
seminariów i dopuszczania do święceń (z roku 2005). Jest to zgodne z jedną 
z podstawowych zasad hermeneutyki mówiącej, że znajomość genezy 
powstania tekstu jest jednym z najważniejszych warunków jego adekwatnej 
interpretacji. W dziejach tych można wymienić następujące zasadnicze etapy: 

1) W roku 1961 Ojciec Święty Jan XXIII zatwierdził Instrukcję Kongregacji 
ds. Zakonów Religiosorum institutio. Według niej nie wolno dopuszczać 
do ślubów zakonnych i święceń kapłańskich osób ze skłonnością do 
homoseksualizmu lub pederastii12. Niestety, przez 40 lat (!) Instrukcja 
Religiosorum institutio pozostawała niemal całkowicie zlekceważona 
i zapomniana. W USA przypomniano sobie o niej dopiero w 2002 roku, 
gdy wybuchł skandal efebofilii i pedofilii wśród osób duchownych. 
W innych krajach dokument ten nadal pozostaje nieznany. A przecież 
iluż nieszczęść można było uniknąć, gdyby posłuchano Stolicy 
Apostolskiej i już wtedy instrukcję tę rzeczywiście wprowadzono 
w życie! Jakież straszne konsekwencje może mieć nieposłuszeństwo 
wobec papieża.

2) Po Soborze Watykańskim II, w dobie rewolucji seksualnej 1968 roku, 
w katolickiej teologii moralnej zaczęły pojawiać się idee, które wcześniej 
traktowano jako sprzeczne z Magisterium Kościoła i tradycyjną 
moralnością. Jednym z przykładów może być nauczanie ks. prof. 
Charles’a Currana, który bronił równorzędności dwóch orientacji 
seksualnych: heteroseksualnej i homoseksualnej.  
W ten sposób homoseksualizm przestawał być postawą sprzeczną 
z prawem naturalnym i Objawieniem. Tego rodzaju podejście do ludzkiej 
seksualności przeniknęło do bardzo wielu seminariów i zakonów na 
świecie.

12  Instrukcja ukazała się w języku angielskim w piśmie „Canon Law Digest”, t. 5 (Bruce Publishing Co, 1963), 
s. 452-486. Niestety, z bliżej nieznanych przyczyn dokument nie został opublikowany w „Acta Apostolicae Sedis”.
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3) W konsekwencji w seminariach diecezjalnych i zakonnych na różnych 
kontynentach zaczęto głosić pogląd, że mamy dwie równorzędne 
orientacje: heteroseksualną i homoseksualną. Dlatego kleryków należy 
pytać tylko i wyłącznie o czystość rozumianą jako niepodejmowanie 
aktów seksualnych oraz o zdolność do życia w celibacie, czyli do życia 
bezżennego, nie wnikając w ich skłonności seksualne. W ten sposób 
homoseksualizm jako tendencja i cecha osobowości przestał być 
przeszkodą do święceń kapłańskich. 

4) W latach 70. i 80. XX wieku duchowni homoseksualni zaczęli sprawiać 
coraz większe problemy w wielu diecezjach i zakonach na świecie. 
W latach 80. ubiegłego wieku wybucha w USA skandal wykorzystywania 
seksualnego osób nieletnich przez duchownych, którzy najczęściej 
(80-90 procent) byli gejami. Prawdziwa eksplozja informacji na ten temat 
w USA nastąpi w 2002 roku. 

5) W 1985 roku Kongregacja Wychowania Katolickiego przygotowała 
Memorandum dla niektórych biskupów z USA, którzy szukali rady 
odnośnie do zasadności udzielania święceń kapłańskich osobom 
homoseksualnym. Stanowisko Kongregacji było zawsze następujące: nie 
udzielać święceń, jeśli występują akty homoseksualne bądź orientacja tego 
rodzaju. 

6) W 1989 roku amerykański pisarz i socjolog katolicki ks. prof. Andrew 
Greeley wprowadził pojęcie „lawendowej mafii”13. Już wtedy ostrzegał, 
że kapłaństwo katolickie staje się coraz bardziej zdominowane 
przez gejów, mówił o lawendowych, czyli zdominowanych przez 
homoseksualistów plebaniach, klasztorach, kuriach i seminariach. 
Równocześnie powoli okazywało się, że setki duchownych 
w USA chorują i umierają na AIDS – typową chorobę czynnych 
homoseksualistów. 

13  Słowo „lawendowa” pochodzi od zwyczajów tego środowiska, bo duchowni ulegający takim skłonno-
ściom nieraz przejawiają szczególnie mocną tendencję do życia w bogactwie i luksusie, do noszenia ekskluzyw-
nych ubrań i używania drogich perfum, także tych lawendowych.



7) W roku 1990 w Rzymie odbywa się Synod Biskupów poświęcony 
formacji kapłańskiej. 

8) W roku 1992 zostaje opublikowana Posynodalna Adhortacja Pastores 
dabo vobis. W tym kluczowym dla całego Kościoła dokumencie nie 
pada jeszcze ani jedno słowo na temat orientacji homoseksualnej osób 
duchownych i dopuszczania ich do święceń kapłańskich. 

9) W roku 1992 w Chicago zostaje zorganizowana I Narodowa Konferencja 
poświęcona wykorzystywaniu seksualnemu osób nieletnich przez księży 
katolickich.

10) W pierwszej połowie lat 90. wielu biskupów i rektorów seminariów 
z całego świata prosi Watykan o ustalenie kryteriów dopuszczania do 
święceń kapłańskich osób homoseksualnych. 

11) W 1996 roku Kongregacja Wychowania Katolickiego otrzymuje oficjalne 
zadanie od Kongregacji Nauki Wiary, aby przygotować taki dokument. 

12) W latach 1998 i 2002 roku na dwóch sesjach plenarnych Kongregacji 
Wychowania Katolickiego omawia się wersję roboczą tego dokumentu. 

13) W 2000 roku ks. prof. Donald Cozzens, teolog i terapeuta, rektor 
seminarium duchownego w Cleveland, Ohio, opublikował książkę: 
Zmieniające się oblicze kapłaństwa: refleksja o kapłańskim kryzysie 
duszy. Cozzens pisze w niej: „Na początku XXI wieku kapłaństwo 
jest bądź staje się gay profession”14. To pojęcie coraz częściej zaczyna 
pojawiać się w książkach, artykułach i mowie potocznej. 

14) W lutym 2005 roku na sesji plenarnej Kongregacji Wychowania 
Katolickiego zostaje przyjęta Instrukcja dotycząca kryteriów rozeznawania 
powołania w stosunku do osób z tendencjami homoseksualnymi 
w kontekście przyjmowania ich do seminariów i dopuszczania do święceń.

15) 31 sierpnia 2005 roku papież Benedykt XVI zatwierdza wersję 
ostateczną Instrukcji i nakazuje jej publikację. W dokumencie 

14  Gay profession – zawód gejowski, zawód wykonywany przez gejów. Por. D. Cozzens, The Changing Face of 
the Priesthood: A Reflection on the Priest’s Crisis of Soul, Minnesota 2000.
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tym zostaje wyraźnie powiedziane, że przeszkodą wykluczającą 
święcenia kapłańskie jest samo posiadanie jakichkolwiek skłonności 
homoseksualnych, a nie tylko sam homoseksualizm aktywny, 
same homoseksualne czyny. Odtąd w Kościele trzeba się kierować 
rozróżnieniem nie tylko homoseksualizmu czynnego i biernego, ale 
także tym zasadniczym rozróżnieniem skłonności homoseksualnych 
przejściowych, czyli zasadniczo wyleczalnych, od skłonności 
homoseksualnych głęboko zakorzenionych, czyli trudniej poddających 
się leczeniu. W tym duchu wypowiadał się też sam Prefekt Kongregacji 
Wychowania Katolickiego, kardynał Zenon Grocholewski – jako jej 
główny i najbardziej uprawniony interpretator15. 

16) 4 listopada 2005 roku następuje promulgacja dokumentu. Tego 
samego dnia Kongregacja Wychowania Katolickiego wysyła do 
wszystkich biskupów świata Instrukcję wraz z towarzyszącym jej 
specjalnym listem16. W liście zawarty jest ścisły zakaz powierzania 
homoseksualnym księżom jakichkolwiek funkcji w seminariach 
duchownych.  

17) 20 maja 2008 roku, po pewnych głosach krytyki i sprzeciwu wobec 
Instrukcji, Sekretarz Stanu Watykanu, kardynał Tarcisio Bertone, 
wystosował zaaprobowany przez Ojca Świętego list do biskupów całego 
świata. Podkreślono w nim, że postanowienia Instrukcji należy stosować 
we wszystkich domach formacji kandydatów do kapłaństwa, także tych 
znajdujących się w kompetencji Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, 
Kongregacji Ewangelizacji Narodów oraz Kongregacji Instytutów Życia 
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.  
Oznacza to, że również do seminariów zakonnych czy znajdujących się 
na terenach misyjnych nie można dopuszczać osób, które praktykują 
homoseksualizm, wykazują jakiekolwiek tendencje homoseksualne 
lub wspierają tak zwaną „kulturę gejowską”. W ten sposób Stolica 
Apostolska jednoznacznie i nieodwołalnie przypomniała, że normy 
zawarte w Instrukcji obowiązują ściśle i uniwersalnie – w całym Kościele 
absolutnie bez żadnych wyjątków.

15  Por. wywiad z księdzem kardynałem Zenonem Grocholewskim,  Por. wywiad z księdzem kardynałem Zenonem Grocholewskim, Quando non è opportuno ammettere al sac-
erdozio, „30 Giorni” 2005, nr 11.

16  Instrukcja ukazuje się w „L’Osservatore Romano” z 29 listopada 2005 roku.



18) Także w 2008 roku Kongregacja Wychowania Katolickiego wydała 
Instrukcję „Zasady korzystania z dorobku psychologii w procesie 
przyjmowania kandydatów i ich formacji do kapłaństwa”. Dokument 
został przyjęty na Sesji Plenarnej, w trakcie której podczas głosowania 
padło 28 głosów na „TAK”, a tylko jeden na „NIE” (!). Doprecyzowano tu 
rozwiązania przyjęte w Instrukcji z 2005 roku, która mówiła o „głęboko 
zakorzenionych tendencjach homoseksualnych” oraz o tendencjach 
homoseksualnych jako problemie przejściowym, zdarzającym się 
w okresie dojrzewania. W tej pierwszej Instrukcji stwierdzano jeszcze, 
że jeśli u kleryka pojawi się tendencja homoseksualna przejściowa, musi 
ona ustąpić najpóźniej trzy lata przed święceniami diakonatu.  
Natomiast w Instrukcji 2008 wprowadza się obostrzenie polegające 
na tym, że osoba z tendencją homoseksualną także o charakterze 
przejściowym w ogóle nie może zostać przyjęta do seminarium! Jeśli 
natomiast taka skłonność pojawi się już podczas pobytu w seminarium, 
to kleryk nią obciążony musi je natychmiast opuścić i starać się 
wyleczyć to zaburzenie swojej osobowości poza seminarium. W ten 
sposób całkowicie zamknięto seminaria dla osób homoseksualnych.  

Jako podsumowanie tej historii Instrukcji z roku 2005 i 2008 oraz ich treści 
należy podać następujące ogólne stwierdzenie:

Jeżeli dzisiaj ktokolwiek twierdzi, że w Kościele można udzielać święceń 
kapłańskich mężczyznom o jakichkolwiek skłonnościach homoseksualnych 
lub w ogóle przyjmować ich do seminarium, to zachodzi tu jeden z tylko 
dwóch możliwych przypadków:

A. Albo osoba ta nie posiada elementarnej wiedzy na ten temat.

B. Albo osoba ta posiada tę wiedzę, ale świadomie sprzeciwia się Ojcu 
Świętemu i zdecydowanie odrzuca nauczanie Stolicy Apostolskiej.

Tertium non datur.

Można też powiedzieć, że w tej jednoznacznej decyzji Kościoła szczególnie 
widać jego wielkość, jego świętość i nadprzyrodzoność – zwłaszcza 
w kontekście obecnych czasów. Dzisiaj, kiedy tak potężne ośrodki medialne, 
polityczne i finansowe propagują homoideologię, kiedy wszyscy jesteśmy 
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poddawani tak mocnym naciskom 
i szantażom, potrzeba wielkiej siły 
wewnętrznej, potrzeba potężnych 
źródeł światła, mocy i odwagi, aby 
się temu przeciwstawić. Widać, że ta 
moc nie pochodzi tylko z tego świata, 
nie jest wytłumaczalna tylko w jego 
granicach. Tu jest coś więcej. Wyraźny 
owoc Łaski, działanie Magisterium 
z najwyższej inspiracji Ducha Świętego.

Właśnie dlatego zasadniczym 
celem naszych zmagań jest wierność 
Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła. 
Chodzi o powszechne uznanie w Kościele oficjalnego nauczania Stolicy 
Apostolskiej w kwestiach wiary i moralności, o powszechne respektowanie 
zasady, że Kościół ma prowadzić nie kto inny, żadna grupa interesu, jak tylko 
Nasz Pan Jezus Chrystus – przede wszystkim przez swojego Pierwszego 
Przedstawiciela na Ziemi, Ojca Świętego Benedykta XVI. To jest rzecz całkiem 
fundamentalna, to jest być albo nie być Kościoła.

POZOSTAJĄCE OWOCE
Homoideologia oraz genderideologia, której ta pierwsza jest częścią, 
oczywiście prędzej czy później ostatecznie się skompromitują, załamią 
i zostaną odrzucone – podobnie jak było to z innymi absurdalnymi 
ideologiami, jak było to z narodowym socjalizmem i bolszewickim 
komunizmem. To są typowe namiastki sensu, kolejne typowe produkty 
rozumu ateistycznego17. Jeśli Bóg istnieje, to ateizm jest chorobą rozumu, 
która nieuchronnie musi zatruwać jego wytwory i prowadzić do innych 
chorób18.

17  Por. D. Oko,  Por. D. Oko, Non possumus. Kościół wobec homoideologii, w: T. Mazan, K. Mazela, M. Walaszczyk (red.), Rodzi-
na wiosną dla Europy i świata. Wybór tekstów z IV Światowego Kongresu Rodzin 11-13 maja, Warszawa 2007, Łomianki 
2008, s. 355-361 oraz równolegle: D. Oko, Kościół wobec homoideologii, „Miłujcie się!”, część I, 1 (2009), s. 40-43, część 
II, 2(2009), s. 41-44. Charakterystyczne, że Leszek Kołakowski, ten znakomity znawca ideologii komunistycznej, 
dystansował się także od homoideologii, i  to wbrew tak fanatycznej propagandzie swojego własnego środo-
wiska. Por. L. Kołakowski, Samozatrucie otwartego społeczeństwa, w: tenże, Nasza wesoła Apokalipsa. Wybór naj-
ważniejszych esejów, Kraków, s. 253-270 oraz L. Kołakowski, Laik nad Katechizmem... się wymądrza, w: tenże, Czy 
Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, Kraków 2009, s. 96-105, 96n i tenże, Po co nam prawa człowieka, tamże, s. 
224-239, 237-239.

18  Na temat innych typowych błędów tych ideologii por. M. Spreng, H. Seubert, A. Späth (red.), M. Spreng, H. Seubert, A. Späth (red.), Vergewaltigung 
der menschlichen Identität. Über die Irrtümer der Gender-Ideologie, Ansbach 2012 oraz B. Rosenkranz, Menschlnnen. 

Kościół będzie 
musiał „posprzątać” 
po homoideologii 
i homoherezji, 
podobnie jak 
musiał „posprzątać” 
po nazizmie 
i komunizmie.



Kościół będzie musiał „posprzątać” po homoideologii i homoherezji, 
podobnie jak musiał „posprzątać” po nazizmie i komunizmie, jak musiał po 
ich upadku odbudowywać społeczną przestrzeń wartości i sensu19. Chodzi 
tylko o to, żeby, zanim do tego wreszcie dojdzie, było jak najmniej ofiar, 
żeby jak najmniej ludzi straciło rozum, wiarę i życie, ulegając propagandzie 
absurdu.

Kiedy Kościół jest atakowany i niszczony w imię kolejnej 
antychrześcijańskiej, ateistycznej ideologii, tym bardziej trzeba ograniczać 
wpływy ludzi, którzy wewnątrz Kościoła sami są nią zarażeni i otwarcie 
współdziałają z jej wyznawcami z zewnątrz. Temu także miał służyć mój 
artykuł i – sądząc po jego owocach – w niemałym stopniu wypełnił to 
zadanie. Można spokojnie powiedzieć, że dzięki niemu w Polsce i poza 
jej granicami zdecydowanie wzrosła wiedza o nauczaniu Kościoła na 
temat homoseksualizmu w ogólności, a zarazem problematyki relacji 
homoseksualizmu i kapłaństwa w szczególności. Lepiej zrozumiano też 
racje stojące za tym nauczaniem. Teraz jednak trudniej będzie głosić błędy 
na ten temat, bo wierni więcej wiedzą, lepiej rozumieją procesy zachodzące 
w Kościele i lepiej potrafią rozpoznać, kto mu się w istocie sprzeciwia – także 
gdy funkcjonuje w jego wnętrzu. Dzięki temu łatwiej im też będzie domagać 
się ścisłej wierności lokalnych wspólnot wobec nauczania Stolicy Apostolskiej 
– na tym przecież przede wszystkim polega katolickość Kościoła.

Temu też miało służyć rozwijanie języka, wprowadzanie 
i rozpowszechniane kluczowych pojęć oraz rozróżnień. Szczególnie chodzi tu 
o rozróżnienie efebofilii i pedofilii; skłonności homoseksualnych przejściowych 
i głęboko zakorzenionych, chodzi tu o pojęcia homolobby, lawendowej mafii, 
homomafii, gay profession i homoherezji. Jest to po prostu tak potrzebne 
nadrabianie zaległości w dyskusji, która na Zachodzie toczy się już od 
dziesiątków lat. Żeby skutecznie leczyć choroby Kościoła, żeby się im owocnie 
przeciwstawiać, trzeba umieć je rozpoznawać, nazywać i diagnozować.

Te zmagania trzeba prowadzić, żeby nie opanowała nas kolejna absurdalna 
ideologia, żeby uniknąć kolejnych strasznych ofiar. Olbrzymią pomocą 
jest tutaj Nauczanie Kościoła, światło, które pochodzi nie tylko z tego 

Gender Mainstreaming. Auf dem Weg zum geschlechtlosen Menschen, Graz 2008.
19  Jest tak znaczące, że w powojennych Niemczech Zachodnich nastąpił mocny zwrot ku chrześcijaństwu, 

odbudowywano je w oparciu o jego wartości. Nieprzypadkowo „ojcem” tych nowych Niemiec został Konrad Ade-
nauer, głęboko wierzący katolik, który jako prześladowany były burmistrz Kolonii ukrywał się przed nazistami 
w benedyktyńskim klasztorze Maria Laach. To były dla niego jakby długie rekolekcje przygotowujące do wielkich 
zadań czekających go po wojnie. 

Podobne zjawiska obserwuje się w postkomunistycznej Rosji. A przecież przedstawiciele obu zbrodniczych 
ideologii splamili się krwią milionów chrześcijan i dziesiątków tysięcy kapłanów oraz swego czasu z taką pychą 
i butą głosili swoje ostateczne zwycięstwo nad Kościołem i chrześcijaństwem.
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świata. Trzeba go bronić i propagować rozumnie i odważnie – jak zachęca 
nas do tego Ojciec Święty Benedykt XVI. Papież tak mówił o odwadze 
w kontekście swoich oczekiwań wobec księży pracujących w Watykanie – ale 
przecież odnosi się to do wszystkich duchownych i świeckich nieustannie 
konfrontowanych ze światem: „Decydujące jest, czy kandydat odznacza się 
następującymi cechami: jest człowiekiem duchowym, rzeczywiście wierzącym 
i przede wszystkim odważnym. Myślę, że odwaga jest podstawową cechą, 
którą musi posiadać biskup i ten, kto kieruje Kurią. Z tym jest związane 
niepoddawanie się wpływom różnych poglądów, ale działanie powodowane 
własnym wewnętrznym rozeznaniem, także wtedy, gdy prowokuje to gniew 
otoczenia”20.

Benedykt XVI sam jest najlepszym wzorem takiego postępowania, tak 
potrzebnym dla naszych czasów wielkim Darem Opatrzności. Także dzięki 
niemu możemy mieć wystarczająco dużo własnego wewnętrznego rozeznania 
oraz odwagi, by być wierni temu rozeznaniu. █

20  Benedykt XVI, Światłość świata, Kraków 2011, s. 96. Także w tej książce papież w wielu miejscach mówi 
o homoideologii i konieczności przeciwstawiania się jej, por. np. s. 63, 105, 151, 155 i 160n.
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„Niebawem spadnie błoto” 
– spełniona przepowiednia Rafała Grupińskiego

O co woła, o co walczy i czego wprost żąda 
Rafał Grupiński zarówno w latach 1996-1997: 
jak i dzisiaj w 2012 roku? Polacy, intelektualiści 
i twórcy, a szczególnie młodzi, powinni odrzucić 
zarówno socjalizm, jak i wiarę katolicką z całym 
bagażem kulturowym chrześcijańskiego Kościoła. 
Miała wówczas, i ma powstać dziś „nowa jakość” 
w pełni liberalna, całkowicie „europejska”, a idąc 

tym tropem – multikulturowa płynna 
ponowoczesność, pod ścisłym 

kierownictwem politycznych, 
gospodarczych i kulturowych 

LIBERAŁÓW.

Remigiusz Włast-Matuszak



Mikrokosmos Hal Mirowskich ciągle żywi i broni zwykłych ludzi. 
Czasami nawet zadziwia. Między cielęciną bez kości a jajami z wolnego 
wybiegu działa antykwariat z książkami. Szukając materiałów do tekstu 
o historii supermarketów, zachodzę do „książek” i pytam pana Mirka 
o Wszystko dla Pań Zoli. Księgarz nie patrząc na półki, sięga i podaje 
egzemplarz Au bonheur des dames. – Proszę – cztery złote”. Dziwnie brzmi 
w zakamarkach targu tytuł powieści wydanej 130 lat temu.

Dostaję złotówkę reszty i z pokorą podchodzę do szafy z książkami 
po 1 zet. Na wierzchu stosu, w sztywnej oprawie, leży Witkacy – 662 
upadki Bunga – czyli Demoniczna Kobieta, kiedyś stała po „to” kolejka przed 
Księgarnią Literacką na Starówce. Dzisiaj „pies z kulawą nogą” nie bierze 
tego do ręki. Zresztą Demoniczna Kobieta nazywa się naprawdę Izolda K., 
i patrzy na mnie z „plecków” okładki sąsiedniej książki. Odkładam Witkaca. 
Płacę zeta i wychodzę, ściskając w ręku dzieło ministra, posła, polityka PO 
Rafała Grupińskiego i jego ówczesnej towarzyszki pracy i życia literackiego 
p. Izoldy K. 

Książka nosi wielce obiecujący tytuł: Niebawem spadnie błoto, czyli kilka 
uwag o literaturze nieprzyjemnej i jest 20. (!) tomem Biblioteki CZASU KULTURY 
– Poznań 1997. Rafał Grupiński był wówczas jego redaktorem naczelnym. 
Zaczynam lekturę i zmieniam się w „step daleki 
spragniony deszczu”. Chłonę 
strony pełne intelektualnych 
przemyśleń i objawień, rozdziały 
jak drogowskazy, zdania jak salwy 
kulomiotów na taczankach.



„Oto opowieść o MŁODEJ LITERATURZE, opowieść o tym, jak WYZWALAŁA 
się ona spod narzuconych jej wpływów i zależności, jak uwalniała się od 
ponurych cieni komunizmu, ale i autorytetów współczesnych wieszczów, 
kombatantów drugiego obiegu i solidarnościowej walki. Jest to opowieść 
o ZWYCIĘSTWIE tej literatury nad NARODOWYM LAMENTEM i schematem 
BOGOOJCZYŹNIANEGO państwa” – oświeca nas Rafał Grupiński (i Pani Izolda), 
a ja mam unikalną możność po 15 latach „złapania” ministra Grupińskiego za 
rękę, którą napisał te słowa.

Ręka okazuje się być zimna, wychudła, ale nadal twarda i silna jak stal – 
takie są ręce INŻYNIERÓW LUDZKICH DUSZ, mężów stanu, sterników nawy 
państwowej III RP.

Pamięć ludzka i cząstkowa historia w niej zawarta to bomba zegarowa 
i kula u nogi dla byłych właścicieli PRL i „konstruktywnej opozycji” 
zjednoczonych przy magdalenkowej pieczeni. O ile pamięć zgromadzoną 
w IPN można faktycznie „zabetonować”, to pamięci ludzi (jeszcze żyjących) 
zagłuszyć i wywabić nie sposób. Zawsze znajdzie się jakiś „wykluczony 
pastuch”, spauperyzowany oszołom, „biały partyzant” miejski (jak ja), który 
poza pamięcią niewiele już posiada, i tym samym niewiele można mu zabrać.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne w PRL to był potentat – monopolista 
wydający tytuły w milionach nakładu. W 1990 roku skromny chłopaczek – 
kierownik działu handlowego w „Czytelniku”, nagle z tzw. „konkursu” UD 
awansował na dyrektora naczelnego – prezesa kombinatu książki szkolnej 
i pedagogicznej. Prywatni wydawcy i księgarze zareagowali gromkim 
śmiechem. „Aha” jako dyr. nacz. WSiP miał przygotować wydawnictwo do 
prywatyzacji. Po kilku latach z zasobów i potęgi wydawnictwa została około 
połowa. Wówczas to w 1999 roku Ministerstwo Skarbu Państwa spowodowało 
nagłe odwołanie dyrektora naczelnego, i na scenie pojawił się Rafał Grupiński 
z Wronek/Poznania/TVP „Pegaz”/TVP Salon i Edukacja – 1994-96 itd., który 
ze swojego tonącego wydawnictwa „Czas Kultury” i braku perspektyw 
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na „godne” życie w „Pozku” zakotwiczył definitywnie w Stolicy, by ją 
podźwignąć postępowo i poprawnościowo.

 Rafałowi Grupińskiemu nie udało się sprywatyzować topniejącego 
w oczach WSiP – bo praktyka a teoria wyniesiona rodem z Kongresu 
Liberalno-Demokratycznego to zupełnie dwa różne światy. Już w 2001 roku 
zostawił borykające się z trudnościami wydawnictwa pedagogiczne i został 
naczelnym Wydawnictwa Prószyński i S-ka, gdzie z „tutejszą” dyr. Dorotą 
Malinowską, niebawem Malinowską-Grupińską, stworzył prężny tandem 
intelektualno-polityczny, na tyle skuteczny, iż w 2005 roku Rafał Grupiński stał 
się szarą eminencją Platformy z dostępem do ucha Donalda Tuska, a Dorota 
Malinowska-Grupińska – od 2007 roku Przewodniczącą Rady Warszawy, 
a więc osobą równorzędną politycznie z Prezydent Warszawy Hanną 
Gronkiewicz-Waltz.

Równolegle z karierą zawodowo-finansową biegła też kariera polityczna 
Rafała Grupińskiego. W latach 1991-1994 był aktywistą Kongresu 
Liberalno-Demokratycznego. Niestety, nie mógł pomóc Donaldowi Tuskowi 
owej słynnej nocy czerwcowej w liczeniu głosów („Liczmy głosy!”), ponieważ 
przepadł żenująco w wyborach powszechnych. W latach 1994-1997 to 
już była „Pani Unia Wolności”. Później mały epizodzik w Stronnictwie 
Konserwatywno-Ludowym, a gdy gen. Gromek Czempiński z Poznania 
wymyślił był Platformę Obywatelską – Grupiński już od 2001 roku stał się jej 
mentorem polityczno-kulturalnym, a w 2004 roku jej oficjalnym członkiem 
(chyba powinienem napisać: Członkiem). Od 2005 jest też posłem PO. 

Mężem stanu i politykiem europejskiego formatu został 16 listopada 
2007 roku, kiedy objął funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. Pewnym zgrzytem była „afera hazardowa”. Donald Tusk dokonał 
roszad politycznych i Rafał Grupiński został wiceprzewodniczącym Klubu 
Parlamentarnego PO, by po odejściu „cenionego intelektualisty” Tomasza 



Tomczykiewicza, objąć 8 listopada 2011 roku trzecią funkcję w partii: 
po premierze i marszałkini Sejmu – funkcję Przewodniczącego Klubu 
Parlamentarnego rządzącej Platformy Obywatelskiej.

Inny, chyba najważniejszy wątek kariery Rafała Grupińskiego, to 
wątek ideologiczny, walka o polskojęzyczną kulturę, zwycięski „marsz po 
instytucjach”, słowem skuteczny, agresywny liberalizm kulturowy w praktyce.

Poseł Grupiński zauważa w swoim „credo” wyłożonym w Niebawem 
spadnie błoto cezurę kulturową roku 1989, podkreśla dumę z bezkrwawej 
rewolucji solidarnościowej i przejście do „ustroju kapitalistycznego” 
– (chyba jego odmiany – kapitalizmu nomenklaturowego, dzikiego, 
neokolonialnego), wielokrotnie też zaznacza swój ból i udział w „narodowej 
traumie” po wyborczej przegranej Tadeusza Mazowieckiego: „Ucieczka 
przed wymogami nowej epoki, po przegranej Tadeusza Mazowieckiego 
w kampanii prezydenckiej, stała się wśród polskiej inteligencji powszechna”. 
W tym zdaniu Grupiński zawłaszcza i upartyjnia pojęcie inteligencji 
polskiej – powinien pisać o swoich „wykształceńcach” z KD-L/UD/UW, a nie 
o „inteligencji polskiej”.

 Pisząc swoją „analizę polityczną kultury polskiej” w latach 1996-1997, nie 
przewidział, że potępiany wówczas totalnie Lech Wałęsa po roku 2007 stanie 
się autorytetem moralnym salonowych mediów i PO, a aktorka Krystyna Janda 
swoją monodramą według wspomnień Danuty Wałęsowej przyćmi w TVP 
„drugie” sejmowe exposé premiera Donalda Tuska. 

Jedynym dziełem (książką) godnym uwagi w dorobku kultury polskiej 
1989-1993 według Grupińskiego jest Spis cudzołożnic Jerzego Pilcha. (Nie 
namawiam do czytania – film pod tym samym tytułem powstał w 1994 roku, 
i jest to kilka etiud połączonych na siłę osobą Jerzego Sthura – trwa ledwo 1h 
10 min. Ale cóż, jaka książka, taki i scenariusz, i taki też film). 

W warstwie życzeniowej Grupiński swoje niepobożne liberalne 
i libertyńsko-europejskie imaginacje uznaje za rzeczywistość. Bezdyskusyjnie 
(według niego) przed 1985 rokiem w polskiej literaturze panowała 
„ciemność”, a po powstaniu poznańskiego, założonego przez niego „Czasu 
Kultury” nastała światłość! W dwa lata później, w 1987 roku „po stronie 
światła” rozpoczął też działania krakowsko-warszawski „bruLion” Roberta 
Tekielego. Przy czym „Czas kultury” i „bruLion” zostały rzekomo powołane 
„z myślą, by jak najszybciej wyrwać się z sytuacji upolityczniania kultury 
polskiej”. Młodzi, a szczególnie młodzi plastycy, byli według Grupińskiego 
w latach 80. sfrustrowani „przede wszystkim dwuznaczną sytuacją 
samoograniczania się podczas wystaw przykościelnych”! A całe młode 
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pokolenie twórców zajęło się sprawami „codziennymi, przyziemnymi 
i niskimi”, gdyż odczuwało przemożne „zmęczenie nieustającymi Zaduszkami 
narodowymi”.

To jest właśnie narracja Rafała Grupińskiego – 25, 15 lat temu, i dzisiaj też, 
prosto z salonów Klubu Parlamentarnego PO. Nie była ważna w 1985 roku 

walka z reżimem gen. Jaruzelskiego i gen. Kiszczaka, wydzieranie komunie 
resztek kultury, ratowanie jej w oparciu o jedyną dostępną i stałą ostoję, 
jaką był Kościół katolicki w PRL, ale „dawanie odporu” Kościołowi (!!!), który 
chciał perfidnie stłamsić i zawłaszczyć światopogląd Rafała Grupińskiego 
i jego grupy. Dlatego już w 1985 roku Grupiński „powstaje” i zaczyna 
ratować polską kulturę z „łap klechów”. Drugi (znany mi) upubliczniony 
i udokumentowany dzięki IPN przypadek takiego samopoświęcenia, to 

Młodzi, a szczególnie młodzi plastycy: byli 
według Grupińskiego w latach 80. sfrustrowani 
„przede wszystkim dwuznaczną sytuacją 
samoograniczania się podczas wystaw 
przykościelnych”! A całe młode pokolenie 
twórców zajęło się sprawami „codziennymi, 
przyziemnymi i niskimi”, gdyż odczuwało 
przemożne „zmęczenie nieustającymi 
Zaduszkami narodowymi”.



przypadek wydawcy Mariana Pękalskiego vel Kotarskiego – majora SB, który 
jako oficer na etacie niejawnym „N”, założył za kasę SB (skarbu państwa) 
wydawnictwo Rytm – działające do dzisiaj!

Wśród innych pism opozycyjnych wobec komuny Grupiński wyróżnia 
„Wezwania” – „znakomite pismo” redagowane przez Tomasza Jastruna 
(o śladowym nakładzie). Dobrze, że Grupiński nie podkreślił autorytetu 
moralnego Andrzeja Drawicza (szefa TVP w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, 
jak i zarejestrowanego TW w jednej osobie, albo red. z GW niejakiego Lesława 
Maleszki, który też redagował drugoobiegowe pisma).

Na pierwszych dwudziestu stronach swojego politycznego manifestu 
ogłaszanego w Zanim spadnie błoto, w sposób niezamierzony Rafał Grupiński 
wypowiada jedno prawdziwe zdanie: „Tymczasem w tych kilku pierwszych 
latach decydował się przyszły kształt kultury polskiej”. Tak to prawda – lata 
1989-1993 to walka o rząd dusz, o przejęcie władzy w kulturze po czterdziestu 
pięciu latach komunistycznej dyktatury. Niestety, przy czynnym wsparciu 
postkomuny, środowisku UD/UW w dużym stopniu UDAŁO SIĘ zawłaszczyć 
polską kulturę, media, jak i świadomość przeciętnego polskiego inteligenta. 
Odpowiedzią na zawłaszczenie i „na spadające błoto” było powstanie 
„Frondy”, „Arcan”, później kilku innych niezależnych i prawicowych 
periodyków, z republikańskimi „Rzeczami Wspólnymi” działającymi od 2010 
roku włącznie.

To, co na siłę udało się wówczas zawłaszczyć przez środowisko Agory, 
„Tygodnika Powszechnego” i „Znaku”, dzisiaj panoszy się jako „czynnik 
oficjalny”, nadając ton i lansując „obowiązujący” sposób myślenia, czy też 
bezmyślności. 

Grupiński ubolewa, że nie natychmiast i nie wszyscy krytycy literaccy 
okazali się w początkach transformacji świadomymi słuszności idei UD/UW, 
nie podzielali jego „jedynie słusznych poglądów”. Powołuje się na krytyka 
i recenzenta Jarosława Klejnockiego (od dawna związanego z PO, a od trzech 
lat Dyrektora Muzeum Literatury w Warszawie) i wspiera się jego cytatem 
z drugiej części antologii pt. BRULION i niezależni: 
„Irytujący jest wszakże brak większego zainteresowania 
krytyki najnowszymi 
zjawiskami literackimi”. 
I tu łapiemy posła PO Rafała 
Grupińskiego na przeinaczeniu 
i jawnej manipulacji. Otóż, 
antologia (którą mam przed 
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sobą) nazywa się Po Wojaczku (Warszawa 1992). Pierwszy tom miał podtytuł 
Antologia Poezji Polskiej 1971-1991, a drugi Po Wojaczku – BRULION i niezależni. 
Tak się złożyło, iż byłem współwydawcą periodyku Po Wojaczku. Do druku 
przygotowane były numery 3 i 4, ale całkowity brak dotacji, zmasowany atak 
środowiska GW i UD, procesy, w jakie chciano nas wmanewrować, zarzuty 
o „antysemityzm” (!) i złodziejstwo (!), sprawiły, iż pierwsza próba wydawania 
w III RP prawicowego tytułu literackiego została zniszczona. W aneksie do 2. 
numeru zamieściliśmy skromny wybór ataków na numer 1: napad „Ex Librisu” 
(dodatku do wysokonakładowego „Życia Warszawy”) Beaty Chmiel (dzisiaj 
wicedyrektor ds. programowo-politycznych w Muzeum Narodowym), Leszka 
Szarugi (syna Witolda Wirpszy) na łamach paryskiej „Kultury” (Jerzy Giedroyć 
mocno ocenzurował naszą odpowiedź). Jeśli podobnie wygląda solidność 
Grupińskiego w przytaczaniu innych cytatów i faktów w jego upolitycznionej 
książce pt. Zanim spadnie błoto, to możemy z wielką nieufności podchodzić do 
wszystkiego, co wygłasza z sejmowej trybuny. 

Esej o krytyce literackiej danej epoki, o nurtach i grupach literackich 
można napisać językiem zrozumiałym i komunikatywnym, można też 
„błysnąć” językiem pseudoakademickim, żargonem śmiesznie hermetycznym, 
zawodowym bełkotem – i to właśnie czyni i taką właśnie papkę „z wyżyn 
kultury wysokiej” serwuje nam Rafał Grupiński, próbując narzucić 
czytelnikowi przymus przedzierania się zarówno przez „Inhumanizm 
i szeherezadyzm”, jak i przez „Białoruski oharyzm”, a kończąc na 
„schizmatyzmie”.

Leitmotiv, powracający jak czkawka, to rzekoma katastrofa społeczna 
wywołana wyborczą przegraną Tadeusza Mazowieckiego w 1993 roku – 
to polemiki i lamenty prasowe „podsumowane «historycznym» telegramem 
nadesłanym przez Stanisława Barańczaka z USA wprost do Adam Michnika 
w GW – «Społeczeństwo oszalało»”. Nie pozostawało w 1993 roku Michnikowi, 
Barańczakowi i Grupińskiemu nic innego, jak zmienić społeczeństwo, 
a przynajmniej jego mentalność. I temu też przez całe lata oddawały się 
media Agory i liberałów UW, dzisiaj PO.

Drugi objaw czkawki, to złośliwości i subiektywne krytykanctwo 
„fundamentalizmu katolickiego, który żyje z przypominania imaginowanego 
tzw. przedsoborowego Kościoła…”. Grupiński straszy czytelnika 
„konwertytami w rodzaju Roberta Tekielego” i „hałaśliwymi grafomanami 
…, udający (udającymi) na łamach „Frondy” męczonych świętych Kościoła”. 



„Prawdziwym mistrzem konserwatywnej młodzieży” nazywa natomiast 
Pawła Hertza (?) – o ile wiadomo Paweł Hertz był ściśle związany (nawet 
bardzo ściśle) z „Zeszytami Literackimi” wydawanymi za pieniądze AGORY, 
a redagowanymi przez Ewę Zarzycką, swego czasu oficjalną sympatię red. 
Adama Michnika. 

O co woła, o co walczy i czego wprost żąda Rafał Grupiński zarówno 
w latach 1996-1997, jak i dzisiaj w 2012 roku? Polacy, intelektualiści i twórcy, 
a szczególnie młodzi, powinni odrzucić zarówno socjalizm, jak i wiarę 
katolicką z całym bagażem kulturowym chrześcijańskiego Kościoła. Miała 
wówczas, i ma powstać dziś „nowa jakość” w pełni liberalna, całkowicie 
„europejska”, a idąc tym tropem – multikulturowa płynna ponowoczesność, 
pod ścisłym kierownictwem politycznych, gospodarczych i kulturowych 
LIBERAŁÓW.

Rafał Grupiński pisząc Niebawem spadnie błoto obawiał się i „ostrzegał” 
przed zalaniem Polski przez konserwatywne, bogoojczyźniane, moherowe 
„błoto” wylewane z wiadra „Frondy” i wszystkich innych prawicowych 
„kubłów”. I faktycznie od lat spada na Polskę błoto, ale jest to błoto, przed 
którym „Fronda”, „Arcana”, „Na poważnie” i cała olbrzymia rzesza Polaków 
stara się osłaniać kraj, „rozpinając parasole”, „rozkładając plandeki i płachty 
ochronne” – tak w powietrzu, jak i na ziemi.

Błoto spada na nas nieustannie, a jego „producenci” to właśnie Rafał 
Grupiński i szeroko rozumiany salon warszawski, krakowski i gdański. 
Popliberalizm Marii Awarii, Dody & Nargala z jednej strony, a „kultura 
oficjalna”, tzw. wysoka, z drugiej strony, narzucana przez m.in. ministra 
Waldemara Dąbrowskiego, czy od lat prawie sześciu ministra Bogdana 
Zdrojewskiego.

Czy może być coś bardziej zabójczego dla kultury narodu niż doktrynalny 
liberalizm kulturowy? Przy czym w edycji Rafała Grupińskiego i jego zaplecza 
ten liberalizm przestaje być „liberalny” dla jego przeciwników. Walczący 
„o wolność” nie wahają się, by stosować środki przemocy wobec wszelkich 
oponentów. Od lat jest to przemoc ekonomiczna (vide przypadek pisarza 
Piotra Skórzyńskiego i innych), kulturalna, polityczna, światopoglądowa, 
a niebawem być może FIZYCZNA. Rafał Grupiński jest zwolennikiem 
przenoszenia wzorów i zasad liberalizmu gospodarczego w sferę kultury! 
Jest ideologicznym doktrynerem, który w imię swoich przekonań, i w walce 
o nie, nie cofnie się przed przemocą ideologiczną, ekonomiczną, kulturową, 
a w końcu użyciem przymusu, nawet za „popełniane myślozbrodnie”.
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Wszystkie totalitaryzmy powstawały w imię szczytnych idei, w imię 
wolności człowieka, z perspektywą „szczęśliwości powszedniej”. Tym 
razem jest podobnie – Platforma Obywatelska i jej lider Rafał Grupiński 
walczą o wolność, a gdy odniosą pełne zwycięstwo, ktoś będzie musiał 
tych „zdobyczy wolności” strzec i pilnować. Czy wówczas powstanie nowe 
Ministerstwo Ocalenia Publicznego? Urząd Bezpieczeństwa Rzeczpospolitej? 
Jeśli tak, to ktoś będzie musiał stanąć na jego czele, zatrudnić tysiące 
funkcjonariuszy, a w końcu zorganizować Obozy Reedukacyjne dla 
„przeciwników” wolności, i nimi te obozy zapełnić. Zapewne wówczas Rafał 
Grupiński napisze książkę Jak uratowałem NAS przed spadającym błotem. █



Dzieciobójstwo? Nie ma sprawy!
Autor Autorski

Konsekwentnie przemyślana etyka utylitarystyczna 
prowadzi niemal nieuchronnie do wniosku, że 
w konkretnych sytuacjach zabijać można także 
dorosłych, i to niekoniecznie upośledzonych. 
„Społeczeństwo, które zinterializowało 
i zastosowało w praktyce tezę, że na przykład 
«życie noworodka» – przy czym wyznaczenie 
górnej granicy jest dowolne – «ma mniejszą 
wartość, niż życie świni, psa czy szympansa» 
w zasadniczy sposób zmieni swoją ocenę ludzkiego 
życia. W swej większości, a przynajmniej jego 
najbardziej aktywne siły, wkrótce nie będzie gotowe 
do praktykowania solidarności w stosunku do osób 
dorosłych i wrażliwej etyki w odniesieniu do ludzi 
starych”.

Tomasz P. Terlikowski

Dzieciobójstwo? 
Nie ma sprawy!





Dziewczyna była wyraźnie spięta. Dłonie zaplecione wokół kolan mimo 
mocnego zaciśnięcia jej drżały. Uśmiechała się nerwowo, gdy siedzący obok 
niej mężczyzna, na oko trzydziestoletni, z uśmiechem i bez większych 
emocji tłumaczył lekarzowi, że nie mogą pozwolić sobie na to dziecko, że 
są za biedni, że pensja ledwo wystarcza im na jedzenie, książki, czasem 
kino i teatr, i to mimo iż oboje są po wyższych studiach. Z aborcją czekali 
długo, bo dziewczyna nie mogła się na nią zdecydować, wydawało jej się, 
że może jednak sobie poradzą. Ale teraz oboje widzą, że nie poradzą sobie 
z dzieckiem, że nie są w stanie go wychować. Sumienny lekarz, z zawodowym 
uśmiechem na twarzy, słuchał ich historii. Widział, że trzeba cierpliwie 
wysłuchać tłumaczeń, ale że w istocie nie mają one znaczenia. Zapisy prawne 
pozwalały na zabieg z przyczyn społecznych, a on nie widział powodów, 
żeby ich nie przestrzegać. Unia Europejska i ONZ umożliwały wprawdzie 
lekarzowi odmowę wykonania zabiegu, ale obwarowane było to tak wieloma 
zastrzeżeniami, że tylko nieliczni odmawiali realizacji tej usługi zdrowotnej. 
Jego wzrok padł na stojący obok krzesła kobiety fotelik. To była dziewczynka. 
Zdrowa, niebieskooka, z wijącymi się choć nieco już wytartymi włoskami. 
A on miał na niej wykonać zabieg „aborcji pourodzeniowej”.

Taka historia jeszcze się nie wydarzyła. Nie ma klinik aborcji postnatalnej, 
rodzice nie mogą udać się do lekarza i poprosić o likwidację zdrowego 
dziecka, w szpitalach położniczych nikt nie pyta rodziców, czy chcieliby, by ich 
urodzone dziecko żyło. Ale trzeba mieć świadomość, że sformułowania „na 
razie” czy „jeszcze” są jak najbardziej adekwatne. Bioetycy, politycy, prawnicy, 
a nawet duchowni zupełnie na poważnie dyskutują już na temat prawnych 
i moralnych możliwości dopuszczenia czy choćby usprawiedliwienia 
dzieciobójstwa (nazywanego aborcją pourodzeniową czy postnatalną) 
w rozmaitych przypadkach. Zazwyczaj – i to jest już w niektórych krajach 
legalne lub przynajmniej tolerowane – chodzi o dzieci z wadami letalnymi 
lub z zespołem Downa, czy innymi wadami genetycznymi. Argumentem za 
ich likwidacją jest „niska jakość” życia, jakie mają prowadzić, a także wysokie 
koszty ich leczenia, a także dobro rodziny, która – gdyby dzieci przeżyły 
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– „skazana byłaby na funkcjonowanie w nienormalnej sytuacji”. Już teraz 
jednak pojawiają się pomysły, by poszerzyć dostępność „zabiegu aborcji 
pourodzeniowej” także na inne sytuacje. Najwięksi radykałowie przekonują, 
że powinna być ona możliwa w każdym przypadku, w którym prawa państw 
zachodnich dopuszczają zwyczajną aborcję, a to oznaczałoby, że zabijać 
noworodki (nadal toczy się spór, do którego momentu ich życia) można by 
także z przyczyn społecznych. 

NOWORODKI BEZ MORALNEGO PRAWA DO ŻYCIA
Kilka miesięcy temu na łamach prestiżowego oksfordzkiego magazynu 
„Journal of Medical Ethics” taką tezę sformułowało dwoje pracujących 
w Australii bioetyków Alberto Giubilini i Francesca Minevra. Ich zdaniem, 
dzieciobójstwo powinno być dopuszczalne w każdej sytuacji, w której 
prawo dopuszcza aborcję, a interes dziecka, jego prawo do życia nie 
mogą w najmniejszym stopniu naruszyć prawa rodziców do decydowania 
o własnej rozrodczości. Swoje rozważania bioetycy rozpoczynają od 
ustalenia terminologii. I już ta część artykułu mówi wszystko o ich myśleniu. 
„... proponujemy nazywanie tej praktyki «aborcją ponarodzeniową», a nie 
dzieciobójstwem, by podkreślić, że status moralny zabijanej jednostki 
jest porównywalny ze statusem płodu. Ponadto utrzymujemy, że zabicie 
noworodka może być moralnie dopuszczalne we wszystkich tych sytuacjach, 
w których dopuszczona jest aborcja. Te okoliczności obejmują także sytuacje, 
w których noworodek ma potencje do prowadzenia (...) satysfakcjonującego 
życia, ale jego istnienie naraża dobrostan rodziny. A zatem drugim 
terminologicznym uściśleniem jest to, że nazywamy tę praktykę raczej 
«aborcją pourodzeniową», niż «eutanazją», bowiem najlepszy interes tego, 
który ma umrzeć, nie jest z konieczności pierwotnym kryterium wyboru, jak 
to ma miejsce w przypadku eutanazji”1 – oznajmiają Giubilini i Minevra. 

U podstaw tego rozważania leżą zaś dwa fundamentalne założenia: po 
pierwsze, że noworodek niczym istotnym, pod względem moralnym (a 
dokładniej przysługujących mu praw), nie różni się od płodu, nie jest bowiem 
osobą (a dopiero od tego momentu można mówić o przysługującym nam 
prawie do życia); po drugie zaś przerwanie procesu jego naturalnego dążenia 
do uzyskania pozycji osobowej nie może być uznane za moralnie znaczące. Oba 

1  A. Giubilini, F. Minevra, After-birth abortion: why should the baby live?, „Journal of Medical Ethics”, tekst 
dostępny na stronie internetowej bmj.com.



te twierdzenia – choć dla człowieka wychowanego w myśleniu klasycznym, 
przesiąkniętym chrześcijaństwem – brzmią przerażająco, są całkowicie 
oczywiste (choć nie każdy chce ową oczywistość przyjąć do wiadomości) na 
gruncie etyk utylitarnych. A właśnie do nich odwołuje się dwójka optujących 
za dzieciobójstwem uczonych. Tak jak większość przedstawicieli tego kierunku 
odrzucają oni metafizyczne rozumowanie i uznają, że kryterium bycia osobą (a 
co za tym idzie bycia podmiotem posiadającym moralne prawo do życia) jest 
„przypisywanie swojemu własnemu istnieniu podstawowej wartości”, a także 
świadomość, że utrata życia jest realną stratą2. Noworodki, podobnie zresztą jak 
dzieci na płodowym etapie rozwoju, takiej świadomości nie mają, a zatem nie 
są osobami, i prawo do życia im nie przysługuje. Gubilini i Minevra przyznają 
wprawdzie, że matka może subiektywnie uznać swoje nienarodzone lub 
narodzone dziecko za osobę, i że decyzję taką należy uszanować, ale w niczym 
nie zmienia ona faktu, że mimo subiektywnego zaangażowania matki, dziecko 
nadal nie jest osobą. „Wyobraźmy sobie, że kobieta jest w ciąży bliźniaczej 
i nosi w sobie dwa płody dotknięte tym samym genetycznym schorzeniem. Aby 
wyleczyć jeden z embrionów, kobieta otrzymuje propozycję, by użyć drugiego 
z nich jako środka terapeutycznego. Jeśli kobieta się na to zgodzi, to jednemu 
z płodów przypisze ona status «przyszłego dziecka», a drugiemu z nich status 
lekarstwa dla przyszłego dziecka. Jednak ten odmienny status moralny nie 
wynika z tego, że jeden z tych płodów jest osobą, a drugi nią nie jest, to 
bowiem – biorąc pod uwagę fakt, że są one identyczne – byłby nonsens. Trzeba 
raczej powiedzieć, że ten odmienny status wynika ze szczególnej wartości, jaką 
kobieta im przypisuje”3 – podkreślają bioetycy.

Płody i noworodki (by posłużyć się całkowicie obcą mi terminologią dwójki 
bioetyków) choć nie są „aktualnymi” osobami, to są nimi w potencji. Gdyby 
pozwolić im na normalny rozwój i nie zabijać ich, to stałyby się – także 
wedle kryteriów utylitarnych – osobami w pełni. Rozumowanie jednak, które 
każdego normalnego człowieka doprowadziłoby do wniosku, że przerwanie 
tego procesu jest krzywdą wyrządzoną jednostkom i moralnym złem, nie 
wywołuje takich skutków u Giubiliniego i Minevry. Ich zdaniem bowiem 
termin „krzywda” może być odniesiony jedynie do osób, które owej krzywdy 
mogą doświadczyć. Noworodek zaś nie jest w stanie uświadomić sobie, 
czy odczuć, że zabicie go w jakikolwiek sposób wyrządza mu szkodę. „Jeśli 
potencjalna osoba nie stała się osobą aktualną, jak ty czy my, nie istnieje ani 
aktualna ani przyszła osoba, którą można by skrzywdzić, a to oznacza, że nie 

2  Tamże. 
3  Tamże. 
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ma i krzywdy. A zatem, jeślibyś zapytał nas, czy zostalibyśmy skrzywdzeni, 
gdyby nasi rodzice zdecydowali się nas zabić, gdy byliśmy płodami lub 
noworodkami, odpowiemy, że «nie», ponieważ oni zaszkodzić by mieli komuś, 
kto nie istniał (...) A jeśli nie było krzywdzonego, to nie ma i krzywdy”4 – 
dowcipkują uczeni. Odebranie potencjalnym osobom wszystkich możliwych 
uprawnień moralnych pozwala na uznanie, że jeśli stanowią one jakiekolwiek 
zagrożenie dla spokoju, stabilności finansowej czy choćby zadowolenia 
rodziców czy rodziny, to można je zabić. 

Deprecjacja moralna „osób potencjalnych” jest tak pełna, że Gubilini 
i Minevra uznają, że w pewnych przypadkach – a mowa o całkowicie 
zdrowych dzieciach – adopcja może nie być lepszym rozwiązaniem niż zabicie 
dziecka. Szczęścia nowych rodziców i możliwość rozwoju dziecka nie sprawia, 
że uznają oni adopcję za lepszą opcję niż zabójstwo. Powodem jest zaś fakt, 
że interes aktualnej osoby zawsze jest istotniejszy niż interesy osób jedynie 
potencjalnych. Jeśli więc matka odczuwać będzie stres, tęsknotę, poczucie 
straty po oddaniu dziecka do adopcji (a tak może być), to ma prawo je zabić. 
Bioetycy przyznają wprawdzie, że zabicie dziecka także może wywołać 
w matce poczucie straty i cierpienie, jednak ich zdaniem – jako że śmierć 
jest procesem nieodwracalnym, to kobieta szybciej sobie z tym poradzi, 
akceptując nieodwracalność straty...

ZABÓJCZO RACJONALNA DEBATA
Argumentacja Gubiliniego i Minevry, choć w istocie nie nowa, wywołała 
skandal. Do redaktora naczelnego „Journal of Medical Ethics” zaczęły 
napływać tysiące listów, na autorów spadły gromy, a część utylitarystów 
zaczęła się nawet od nich odcinać. Oni sami jednak nie dostrzegli w swoich 
wypowiedziach nic skandalicznego i w internetowych oświadczeniach 
użalali się na trudny los naukowców, których zainteresowań nie są w stanie 
zrozumieć ciemne masy. Australijscy bioetycy na blogu w „Journal of 
Medical Ethics” przekonywali, że napisali tekst nie po to, by zmieniać prawo, 
a jedynie, by kontynuować niezwykle interesującą bioetyczną debatę, która 
trwa od ponad czterdziestu lat, a konkretnie od artykułu Michaela Tooleya 
z 1975 roku. Celem miało być zatem pokazanie logicznych konsekwencji 
koniecznych w myśleniu, a nie propozycja zmiany prawa. „... nigdy nie 
sugerowaliśmy, że postnatalna aborcja powinna stać się legalna (...) Prawo nie 

4  Tamże.



opiera się tylko na racjonalnych, etycznych argumentach, ponieważ ma wiele 
praktycznych, emocjonalnych, społecznych aspektów, które muszą być brane 
pod uwagę w polityce (...) Ale my nie jesteśmy politykami, lecz filozofami 
i zajmujemy się koncepcjami, a nie polityką stanowienia prawa”5 – podkreślili 
Francisca Minevra i Alberto Giubilini. 

Na tym jednak ich przemyślenia się nie kończą. Oboje wyrażają też 
nadzieję, że „ten list pomoże ludziom zrozumieć istotową różnicę między 
akademickim językiem oraz wprowadzającą w błąd medialną prezentacją, 
a także między tym, co może być dyskutowane w akademickiej pracy, a tym, 
co jest prawnie dopuszczalne”6. Odważnym bioetykom, żeby uświadomić 
im, że taka różnica między tym, co prawnie dopuszczalne, a tym, co 
może być dyskutowane na łamach akademickich pism, jest w istocie 
niewielka, proponuję, by zajęli się na łamach „Journal of Medical Ethics” 
dowodzeniem, że postanatalna aborcja Żydów, na którą zdecydował się 
Adolf Hitler, to w istocie interesujący koncept, który warto rozważać dalej. 
Ciekawe, czy bioetycy napisaliby jeszcze jakikolwiek artykuł i czy ktokolwiek 
opublikowałby im ten pierwszy? A przecież w latach 40. nie brakowało 
uczonych, którzy mieli takie właśnie poglądy. I zawsze można odwołać się do 
ich prac, by pokazać, że „debata akademicka toczy się od dawna”. 

W obronę „prześladowanych” przez ostre głosy krytyczne uczonych 
wziął także, niezawodny w takich sytuacjach, Peter Singer. Podkreślił on, że 
dyskusja nad statusem moralnym noworodków toczy się od dawna, i nie ma 
powodów, by ją przerywać. „Status moralny nowo narodzonych dzieci jest 
realną kwestią, i jest właściwe dla czasopism akademickich publikowanie 
artykułów, które jak ten analizują ten problem w poważny i dobrze 
uargumentowany sposób” – oznajmił Singer. A redaktor naczelny „Journal 
of Medical Ethics”, który rozpętał całą awanturę, publikując omawiany 
tekst także w Internecie, przekonywał, że publikacja tekstu Giubiliniego 
i Minevry służyła rozwojowi etyki, bowiem – powtarzając stare argumenty za 
dzieciobójstwem Micheala Tooleya i Petera Singera – bioetycy po raz pierwszy 
zastosowali je do obrony interesów matki, ewentualnie całej rodziny7. „Wielu 
ludzi może nie zgadzać z tymi argumentami. Jednak celem „Journal of Medical 
Ethics” nie jest prezentowanie Prawdy czy promowanie jakichś poglądów 
moralnych. Jest nim prezentowanie dobrze uzasadnionych argumentów, 

5  An Open Letter from Giubilini and Minevra, http://blogs.bmj.com/medical-ethics/2012/03/02/an-open-letter-
from-giubilini-and-minerva/ (data dostępu 29.09.2012).

6  Tamże.
7  J. Savulescu, Liberals are Disgusting: In Defence of the Publication: After-Birth Abortion, http://blogs.bmj.com/

medical-ethics/2012/02/28/liberals-are-disgusting-in-defence-of-the-publication-of-after-birth-abortion/.
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które opierają się na powszechnie akceptowanych założeniach”8 – podkreślił 
redaktor naczelny periodyku. 

To, co zbulwersowało anonimowych internautów (którzy mocno 
i dotkliwie uderzali w autorów kontrowersyjnego tekstu) czy kilku polskich 
publicystów (choćby Marka Magierowskiego9), zostało przyjęte ze sporym 
zainteresowaniem w środowiskach etyków utylitarystów, którzy szeroko, 
i nie bez – trzeba przyznać częściowej – akceptacji, dyskutowali przywołane 
przez Giubiliniego i Minevrę argumenty. Justin Oakley przekonuje na przykład, 
że aborcja pourodzeniowa powinna być ograniczona jedynie do sytuacji 
ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia dziecka, które sprawia, że albo 
będzie ono w swoim życiu strasznie cierpiało, albo w ogóle trudno będzie 
je utrzymać przy życiu. W innych sytuacjach dzieciobójstwo powinno być 
zakazane, bowiem – inaczej niż w przypadku aborcji nie można już mówić 
o „naruszeniu prawa do integralności cielesnej kobiety”, a to oznacza, że 
dzieciobójstwo z przyczyn społecznych powinno być zakazane10. Inny autor 
w tym samym piśmie przekonuje, że – gdyby rzeczywiście chcieć wprowadzać 
takie rozwiązania do systemów prawnych, to – poza ich dopuszczalnością 
etyczną, trzeba by brać pod uwagę jeszcze reakcje społeczeństwa, a także 
to, jakie socjologiczne skutki przyniosłaby taka decyzja11. Najsurowiej jednak 
pomysły dwójki bioetyków ocenia Michael J. Selgelid12, który przywołuje 
do obalenia pomysłów Giubiliniego i Minevry stary paradoks myśliwego, 
sugerując, że jeśli mamy (a jednak mamy) liczne wątpliwości co do statusu 
moralnego embrionów, płodów i noworodków, to bezpieczniej będzie ich nie 
zabijać, bowiem może się łatwo okazać, że zlikwidowaliśmy kogoś o wyższym 
statusie moralnym, niż się nam początkowo wydawało. I dlatego, choć nie 
wyklucza to ostatecznie przynajmniej aborcji, bezpieczniej jest uznać ją 
i dzieciobójstwo również za akt „moralnie problematyczny”. 

8  Tamże. 
9  „Minerva i Giubilini nie piszą wprawdzie, jak miałaby wyglądać prawna procedura przed takim «zabie-

giem», ale można ją sobie wyobrazić: matka wchodzi do gabinetu lekarza, oznajmia, iż pogorszyło się jej samo-
poczucie, lekarz podsuwa jej jednostronicowy formularz, matka go wypełnia, podpisuje i wychodzi z gabinetu. 
Pół godziny później lekarz napełnia strzykawkę roztworem soli, wbija igłę w główkę dziecka i przeprowadza «po-
stnatalną aborcję». Następnie chirurg pobiera potrzebne organy do przeszczepów. Resztą zajmie się koncern ko-
smetyczny, który ma podpisaną stosowną umowę ze szpitalem, oraz firma utylizująca odpady” – pisał Magierow-
ski w „Rzeczpospolitej”. M. Magierowski, Zabić noworodka, „Rzeczpospolita”, 5 marca 2012.

10   J. Oakley, ‘After-birth Abortion’ and arguments from potential, „Monash Bioethics Review”, vol. 30, nr 1/2012, 
s. 60. 

11   P. Biegler, Public distress as a moral consideration in after-birth abortion, tamże, s. 48-51. 
12  M.J. Selgelid, Moral uncertainty and the moral status of early human life, tamże, s. 53. 



DUCHOWI POPRZEDNICY
Trudno nie dostrzec, że w tej dyskusji istotą sporu wcale nie jest to, czy 
noworodek jest człowiekiem, ani nawet czy jest nim płód czy embrion (w 
tej sprawie bowiem większość utylitarystów się zgadza), ale o to, czy należy 
dopuścić likwidację „ludzkiego życia” nie tylko w szczególnych wypadkach, 
ale w ogóle na życzenie rodziców. To właśnie ten postulat budzi najwięcej 
kontrowersji, i on jest jedynym nowym wkładem obojga bioetyków do 
„debaty”. Ich założenia, myślowe dogmaty są już jednak obecne we 
wcześniejszych pracach ludzi, którzy uchodzą za autorytety w dziedzinie 
nowoczesnej bioetyki. Jako pierwszy sugestię, że dzieci (upośledzone) można 
zabijać, wypowiedział blisko pół wieku temu Michael Tooley. W swoim 
artykule In Defence of Abortion and Infanticide sformułował on opinię, że 
noworodki – choć nie wolno ich męczyć czy torturować – nie mają jednak 
prawa do życia. „Jednostka nie może posiadać konkretnego prawa „R”, 
chyba, że ma lub może mieć jakiś interes (I), którego wspieraniem będzie 
zainteresowana”13 – stwierdza Tooley i wyjaśnia, że noworodki mogą być 
„zainteresowane” nieodczuwaniem bólu, ale jako istotny nieświadome 
własnego istnienia nie mogą być zainteresowane kontynuacją życia. A zatem 
prawo do życia im nie przysługuje. Zdaniem wspólnej myślicielom należącym 
do tradycji zachodniej intuicji, że dzieci nie wolno zabijać, nie da się obronić, 
standardowe argumenty przeciwko niemu trzeba odrzucić, a wypracowanie 
nowego stanowiska wymagać ma ścisłej współpracy etyków, neurofizjologów 
i psychologów14. 

O wiele szerszą, i mocniej – także publicystycznie – uzasadnioną pozycją 
broniącą zabijania noworodków (z tym, że tym autorom chodziło wyłącznie 
o noworodki upośledzone) jest praca Petera Singera i Helgi Kuhse Should 
the Baby Live? The Problem of Handicapped Infants z 1985 roku. Jej autorzy 
zupełnie otwarcie opowiadają się za likwidacją upośledzonych dzieci (także 
takich z zespołem Downa), a ich argumentacja odsyła (choć oni sami nie chcą 
tego przyznać) do najgorszych wzorców nazistowskiej eugeniki. Książka 
rozpoczyna się serią argumentów za tym, że „upośledzone dziecko” tworzy 
„upośledzoną rodzinę”, która co więcej niechętnie decyduje się na kolejne 
dzieci, przeżywa potężne kryzysy, których mogłaby uniknąć, gdyby tylko 
chore dziecko zostało zlikwidowane. „Mając upośledzone dziecko rodzice 
często decydują się na zatrzymanie dalszej reprodukcji; jeśli dziecko zostanie 
utracone, rodzice często decydują się na następne, i wówczas (z ogromnym 

13  M. Tooley, Abortion and Infanticide, Oxford 1983, s. 103.
14  Tamże, s. 405. Tamże, s. 405.
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prawdopodobieństwem) będzie ono normalne”15 – wskazują Singer 
i Kuhse. Innym, ich zdaniem, fundamentalnym argumentem za zabijaniem 
narodzonych upośledzonych, są koszty ich leczenia, które dwójka bioetyków 
– z nazistowską precyzją16 – wylicza (i wychodzi im, że ratowanie takiego 
dziecka przez rok może kosztować nawet milion dolarów).

Wszystkie te argumenty mają tylko przygotować odbiorcę na ostateczne 
argumenty, które Singer w swoich książkach powtarzał później wielokrotnie. 

Ich istotą jest uznanie, że dziecko narodzone nie jest osobą (bowiem nie jest 
samoświadome, racjonalne, zdolne do odczuwania17), a zatem nie przysługuje 
mu prawo do życia, dokładnie tak samo jak nie przysługuje ono człowiekowi 
na embrionalnym etapie rozwoju. „Jeśli płód nie ma takiego samego 
roszczenia do życia jako osoba, okazuje się, że nowo narodzone niemowlę nie 
ma go również”18 – oznajmia Singer w Etyce praktycznej. Narodziny zatem nic 
istotnego nie zmieniają (z czym trudno się nie zgodzić, choć wydaje się, że 
należy z tego wyciągnąć zupełnie inne wnioski). „Narodziny są momentem 

15   H. Kuhse, P. Singer,  Should the Baby Live? The Problem of Handicapped Infants, Oxford 1985, s. 65. 
16  Istotą propagandy eugenicznej nazistów były właśnie koszty, jakie ponosi społeczeństwo na rzecz osób 

chorych psychicznie czy niedostosowanych. „W samych Niemczech na takich nieszczęśników trzeba przezna-
czyć ponad 700 milionów marek” – głosiły napisy na przygotowujących Niemców do akceptacji likwidacji cho-
rych psychicznie ulotkach. Por. T. Matzek, Zamek śmierci Hartheim. Eutanazji w III Rzeszy, tłum. E. Borg, Warsza-
wa 2004, s. 27. 

17  „Nowo narodzone niemowlęta nie są w stanie zobaczyć siebie jako istot, które mogą mieć lub nie mieć 
przyszłości, i dlatego nie mogą pragnąć kontynuowania życia. Z tego samego powodu, jeśli prawo do życia musi 
być oparte na zdolności do chęci życia czy zdolności do zobaczenia siebie jako trwającego podmiotu moralne-
go, nowo narodzone niemowlęta nie mogą mieć prawa do życia” – przekonuje Singer. P. Singer, Etyka praktyczna, 
tłum. A. Sagan, Warszawa 2003, s. 166-167.

18  Tamże, s. 165.

[KANADA] „Lekarze” zastosowali silne 
środki uspokajające i przeciwbólowe, by 
niepełnosprawne niemowlęta nie odczuwały 
bólu i głodu. Od momentu rozpoczęcia ich 
głodzenia do chwili śmierci mijało statystycznie 
13 dni. Najdłużej umierające dziecko odeszło 
po 26 dniach.



o tyle istotnym, że matkę z dzieckiem zaczyna łączyć więź inna niż ta, która 
łączyła ją z płodem, a inne osoby odnoszą się do niego inaczej niż wcześniej. 
Nie jest to jednak jeszcze powód, dla którego płód nie mający dotychczas 
żadnego prawa do życia, miałby w tym właśnie momencie nabywać nagle 
takich samych praw do życia, jakie mają wszyscy inni ludzie”19 – uzupełnia 
Singer w pracy O życiu i śmierci. Australijski bioetyk przekonuje również, że 
niewinność i bezbronność noworodków nie może być argumentem za tym, 
by pozostawić je przy życiu. „Myślenie, że życie niemowląt ma szczególną 
wartość, ponieważ są one małe i śliczne, jest porównywalne z myśleniem, 
że foczka z jej miękkim, białym futrem i dużymi okrągłymi oczami zasługuje 
na większą ochronę niż goryl, któremu brakuje tych cech. Również 
bezbronność czy niewinność dziecka Homo sapiens nie może być podstawą 
do preferowania go w stosunku do bezradnych i niewinnych płodów Homo 
sapiens czy szczurów laboratoryjnych, które są «niewinne» dokładnie 
w takim samym sensie, jak ludzkie niemowlęta, i biorąc pod uwagę władzę 
eksperymentatorów nad nimi, prawie tak samo bezradne”20 – uzupełnia 
australijski filozof. 

LUDOBÓJSTWO NASZE POWSZEDNIE
Te argumenty filozoficzne już przekonują prawodawców do wprowadzania 
zapisów prawnych dopuszczających dzieciobójstwo. W Meksyku w 2010 
roku organizacjom feministycznym udało się doprowadzić do praktycznego 
zrównania dzieciobójstwa w pierwszej dobie po porodzie z aborcją. Siedem 
kobiet skazanych za morderstwa (w tym taka, która utopiła tuż po urodzeniu 
swoje dziecko w toalecie, czy inna, która je udusiła) zostało wypuszczonych 
(na wniosek gubernatora) z więzienia po trwającej kilka miesięcy zmasowanej 
akcji propagandowej. Politycy i dziennikarze zaczęli też promować zmiany 
w prawie karnym, które miały drastycznie zmniejszyć kary za zabijanie 
niemowląt. Sekretarz generalna socjalistycznej Partii Demokratycznej 
Rewolucji Hortensia Aragón Castillo stwierdziła nawet, że kobiet, które 
„decydują o swoim ciele”, nie powinno się w ogóle karać więzieniem, 
a dzieciobójstwo powinno być całkowicie legalne. 

To, co w Meksyku jest dopiero dyskutowane, w Holandii jest już (choć 
w innych przypadkach) legalne. W tym państwie zabijanie noworodków 
jest od czasu tzw. Protokołu z Groningen prawnie umocowane. Lekarz może 

19  P. Singer, O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, tłum. A. Alichniewicz, A. Szczęsna, Warszawa 1997, s. 146. 
20  P. Singer, Etyka praktyczna, s. 166.
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uśmiercić letalnie chore lub upośledzone dziecko na wniosek rodziców. 
Możliwość taka jest przewidziana w trzech przypadkach, gdy dziecko rodzi 
się z wadą letalną, która jest niemożliwa do wyleczenia i sprawia, że i tak 
w ciągu najbliższych dni umrze; gdy dziecko rodzi się z wadami, które mogą 
nie spowodować – dzięki wytrwałej i o niepewnych rezultatach terapii – 
śmierci, ale sprawiają, że dziecko będzie miało „bardzo niską jakość życia”; 
i wreszcie gdy dziecko rodzi się z wadami, które wprawdzie nie są letalne, 
i nie powodują śmierci, ani nawet konieczności specjalistycznego ratowania 
życia, ale powodują bardzo niską jakość życia. W każdym z tych wypadków, 
za pełną i jednoznaczną zgodą rodziców, można przystąpić do „adobrowolnej” 
eutanazji, czyli w istocie do zabicia takich dzieci zastrzykiem. Takich 
„zabiegów” dokonuje się rocznie w Holandii kilkanaście21.

W Kanadzie, gdzie dobijanie chorych za pomocą zastrzyków jest 
zakazane, problem chorych dzieci rozwiązuje się inaczej. Podczas 18. 
Międzynarodowego Kongresu Opieki Paliatywnej w Montrealu jego uczestnicy 
mieli na przykład okazję zapoznać się z referatem odpowiadającym na 
pytanie, ile czasu zajmuje zagłodzenie niemowlęcia. „Te dzieci żyją znacznie, 
znacznie dłużej, niż ktokolwiek by się spodziewał. Sądzę, że neonatolodzy, 
pielęgniarki oraz pracujący w ośrodkach opieki paliatywnej powinni o tym 
wiedzieć” – mówiła dr Hal Sidel z Canuck Place Children’s Hospice. Opinia 
taka opiera się na szczegółowej analizie pięciu przypadków, w których 
zdecydowano się zagłodzić (wstrzymując odżywianie i nawadnianie) na 
śmierć upośledzone dzieci. „Lekarze” podawali im silne środki uspokajające 
i przeciwbólowe, które miały sprawić, by dzieci nie odczuwały bólu i głodu. 
Od momentu rozpoczęcia głodzenia do śmierci takich dzieci mija statystycznie 
13 dni, ale najdłużej umierające dziecko odeszło po 26 dniach od momentu 
rozpoczęcia „operacji jego likwidacji”. Autorka badań podkreśla, że choć 
dzieci nie płakały, to rodzicom i personelowi było trudno znosić tak długi 
okres umierania, bowiem dzieci wyglądały na coraz bardziej „wyniszczone” 
długotrwałym głodem. Inna rzecz, że w dokumentach wcale nie wpisywano, 
że dzieci umarły z głodu.

Uznanie, że upośledzone dziecko nie jest osobą, a zatem nie przysługuje 
mu prawo do życia, rozszerzane bywa przez zwolenników etyk utylitarnych, 
a także lekarzy, na coraz starsze dzieci. W Kanadzie (ten kraj można 

21  E. Verhagen, P. J.J. Sauer,  E. Verhagen, P. J.J. Sauer, The Groningen Protocol – Euthanasia in Severely Ill Newborns, „New England Journal 
of Medicine” (352) 2005, s. 959-962.



uznać za jednen z prekursorów eugenicznych zabójstw) lekarze odmówili 
przeprowadzenia zabiegu tracheotomii u rocznego chłopca Josepha Maraachli, 
który cierpiał na śmiertelny zespół Leighta. Zamiast tego chcieli uśmiercić 
dziecko, odłączając go od aparatury. Rodzice (matka była katoliczką, ojciec 
muzułmaninem) rozpoczęli walkę o prawo do życia i godnej śmierci w domu 
dla swojego dziecka. Sąd jednak stanął po stronie lekarzy, uznając, że zamiast 
prostego zabiegu, dzięki któremu chłopiec będzie mógł być odłączony 
od aparatury i ostatnie miesiące życia spędzi w domu, lepiej go zabić od 
razu. Sędzia wydająca wyrok uznała, że chłopiec znajduje się w stanie 
wegetatywnym i nie wykazuje żadnych oznak życia, choć rodzice przedstawili 
sądowi nagrania video, wykonane mimo zakazu lekarzy, które pokazywały 
że ich syn reaguje na bodźce, na przykład na łaskotanie. Ostatecznie dzięki 
wytrwałej walce rodziców i setek obrońców życia chłopca udało się przewieźć 
do amerykańskiej placówki, gdzie przeprowadzono zabieg, który pozwolił mu 
spędzić ostatni rok życia z rodzicami. O tej sprawie zrobiło się głośno tylko 
dlatego, że rodzice odmówili zgody na zabicie swojego niepełnosprawnego 
dziecka. Ile dzieci jest uśmiercanych przez lekarzy za zgodą rodziców, trudno 
ustalić, ale zarówno wyrok, jak i argumentacja lekarzy i prawników pozwalają 
sądzić, że nie był to jednostkowy przypadek.

W Wielkiej Brytanii leczenia osób upośledzonych odmawia się również 
później. Trzyletniej Amelii Riverze, która cierpi na zespół Wolf-Hirschhorna, 
schorzenie genetyczne, które powoduje upośledzenie umysłowe, napady 
drgawkowe oraz uszkodzenie nerek, odmówiono przeszczepu tego właśnie 
organu. A jedynym argumentem było to, że była ona upośledzona. Lekarz 
powiedział to jej mamie zupełnie wprost. „Chcesz mi powiedzieć, że jako 
lekarz odrzucasz możliwość transplantacji, gdy jej nerki przestaną działać, 
i to tylko z powodu jej upośledzenia umysłowego? Nie ma innych powodów 
odmowy przeszczepu niż upośledzenie?” – relacjonuje pytania, jakie 
zadawała lekarzowi matka dziewczynki Chrissy Rivera. „Tak. To dla mnie 
trudne, sama rozumiesz” – odpowiedział lekarz. Kobieta nie rezygnowała, 
zapewniając, że jest w stanie znaleźć odpowiedniego dawcę wśród swojej 
dużej rodziny. Jednak lekarz nie pozostawił złudzeń, że przeszczepu nie 
będzie. „Ona nie kwalifikuje się do zabiegu z powodu jakości jej życia, 
z powodu jej umysłowego opóźnienia” – podkreślił. 

Kilkanaście miesięcy później proces brytyjskiemu szpitalowi zdecydował 
się wytoczyć dotknięty zespołem Downa 51-letni mężczyzna. AWA (pod 
takim kryptonimem występuje) wymaga stałej opieki, a jedzenie i picie 
podawane są mu przez specjalną tubę. W szpitalu przebywał od 7 do 26 
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września 2011 roku. Codziennie odwiedzała go tam rodzina. Mimo to 
lekarze, bez konsultacji z nim samym czy rodziną, uznali, że w przypadku 
zawału nie podejmą działań ratujących życie. A powodem tej decyzji był 
zespół Downa i brak możliwości uczenia się. „Rozpoczynamy tę sprawę, 
bo nie chcemy, by taka sytuacja dotknęła jakiegoś innego kochanego 
syna czy brata” – podkreśla jeden z członków rodziny mężczyzny. 
Szpital odpowiada na te zarzuty, że jego polityka jest w pełni zgodna 
ze standardami funkcjonującymi w Wielkiej Brytanii. Chodzi tu o zapisy 
z 2005 roku, które dopuszczają zaprzestanie normalnej opieki medycznej 
(i to nawet bez zgody pacjenta czy jego bliskich w przypadku, gdy lekarze 
uznają to za zgodne z „najlepszym interesem pacjenta”). Obrońcy życia od 
dawna ostrzegali, że decyzja ta jest w istocie zalegalizowaną eutanazją. 



I to właśnie na te przepisy powołują się lekarze, którzy chcieli odebrać prawo 
do leczenia człowiekowi, tylko dlatego, że cierpiał on na zespół Downa.

Takie zachowania wobec ludzi z zespołem Downa czy innymi 
upośledzeniami nie są w Wielkiej Brytanii niczym zaskakującym. Zdaniem 
części ekspertów można już mówić o tym zjawisku, jako o problemie 
dotykającym służbę zdrowia w tym kraju. Jest to prosta konsekwencja 
tezy, że noworodki czy dzieci w łonach matek nie są osobami, a zatem nie 
przysługuje im prawo do życia, a także uznania, że jeśli dziecko jest z jakichś 
powodów niewygodne dla rodziców – to mogą je oni usunąć. Takie opinie od 
wielu lat propagowane są w odniesieniu do dzieci nienarodzonych, u których 
wykryto rozmaite wady genetyczne, nie powinno być więc zaskoczeniem, 
że konsekwentnie (bo rzeczywiście trudno znaleźć, poza faktem 
uniezależnienia się od ciała matki, inne różnice między noworodkiem czy 
dzieckiem upośledzonym a człowiekiem w łonie matki) uznano, że podobną 
argumentację można zacząć stosować do dzieci już narodzonych22. Za oboma 
tymi sytuacjami stoi proste uzasadnienie, że dzieci takie są obciążeniem dla 
rodziny, a ich jakość życia nie jest wystarczająca, by je podtrzymywać. I jeśli 
przyjmiemy założenie, że prawo do życia, prawo do kosztownej przecież 
opieki medycznej, mają tylko ci, których jakość życia została uznana za 
wystarczającą przez innych (bo przecież o taką arbitralną ocenę tu chodzi), 
to konsekwentnie nie ma powodów, by leczyć osoby upośledzone, by tracić 
środki i siły lekarskie na podtrzymywanie życia o nieodpowiedniej jakości. 
Lekarze z Children’s Hospital of Philadelphia, odmawiając przeszczepu 
nerki chorej dziewczynce, ale także ci odmawiający leczenia 51-letniemu 
mężczyźnie zachowali się w zgodzie z tą logiką. I tylko czekać, aż uznają, 
że zwyczajnego zapalenia płuc też nie ma co leczyć u takich dzieci, bowiem 
ich jakość życia jest za niska... Problem zaś polega na tym, że pozostając na 
płaszczyźnie logiki jakości życia, trudno będzie z nimi polemizować.

A na zabijaniu upośledzonych czy chorych dzieci może się nie skończyć. 
Konsekwentnie przemyślana etyka utylitarystyczna prowadzi niemal 
nieuchronnie do wniosku, że w konkretnych sytuacjach zabijać można 
także dorosłych, i to niekoniecznie upośledzonych. „Według tej doktryny 
nie ulega wątpliwości, że człowiek dorosły może utracić swoją jakość «bycia 
osobą» z powodu wypadku, choroby czy podeszłego wieku. Konsekwentne 
zastosowanie tej wiodącej oceny prowadzi zatem w sposób dla nich 
bezdyskusyjny do wniosku, że wraz z tą jakością, która ma decydować 

22  P. Singer, Etyka praktyczna, s. 179. 
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o ochronie życia, człowiek traci swoje uprawnienie do życia: z powodu braku 
samoświadomości, racjonalności czy autonomii odnoszenie do dotkniętych 
takimi brakami ludzi takich pojęć, jak «prawo do życia lub szacunek dla 
autonomii (...) nie byłoby na miejscu»”23 – ukazuje ostateczne konsekwencje 
singerowskiego myślenia Eduard Picker. „Społeczeństwo, które zinterializowało 
i zastosowało w praktyce tezę, że na przykład «życie noworodka» – przy 
czym wyznaczenie górnej granicy jest dowolne – «ma mniejszą wartość, niż 
życie świni, psa czy szympansa» w zasadniczy sposób zmieni swoją ocenę 
ludzkiego życia. W swej większości, a przynajmniej jego najbardziej aktywne 
siły, wkrótce nie będzie gotowe do praktykowania solidarności w stosunku 
do osób dorosłych i wrażliwej etyki w odniesieniu do ludzi starych (...) 
Jest bardzo prawdopodobne – i to jest decydujące – że coraz częściej będą 
kwestionować prawo do życia tych ludzi, których według ich kryteriów łatwo 
jest «zdepersonalizować»”24 – uzupełnia niemiecki prawnik i filozof. 

Jak wyglądać będzie taki świat, trudno sobie nawet wyobrazić. Jedno 
jest jednak oczywiste dla każdego, kto wyciąga wnioski z historii XX wieku: 
depersonalizacja jest zawsze wstępem do ludobójstwa, i to bardzo często na 
masową skalę. Jednym z pierwszych umożliwiających ludobójstwo elementów 
myślenia i zachowania społeczeństw czy grup godzących się na zabijanie 
pozostaje – według Golhagena właśnie – dehumanizacja przeciwników. 
Bez twardego uznania, że ofiary nie są ludźmi, nie byłaby możliwa zgoda 
na okrutne mordy w Rwandzie, rzeź Ormian czy Szoah25. Podobnie było 
z aborcją, u której podstaw leży całkowita depersonalizacja jej ofiar, a także 
z dzieciobójstwem czy eutanazją adobrowolną (czyli zabijaniem chorych, 
którzy nie mogą wyrazić zgody na swoją śmierć). W świecie, w którym 
zwycięży utylitaryzm, grupa osób pozbawionych „prawa do życia” może się 
tylko poszerzać, tak jak poszerza się lista dzieci na etapie płodowym, które – 
zgodnie z prawem, a nawet bez wyrzutów sumienia – można usunąć. 

WYJŚĆ Z UTYLITARNEGO MATRIXU
Jedyną możliwością zejścia z tej dość przerażającej drogi jest całkowite 
odrzucenie utylitarnego, opartego na doktrynie „jakości życia” paradygmatu 
myślenia. Jeśli mamy uniknąć opisanej na początku tego tekstu sytuacji, 
w której matki będą się zgłaszać do lekarza, by zabić swoje narodzone dzieci, 
jeśli chcemy uniknąć sytuacji, w której z naszej przestrzeni życiowej znikną 

23  E. Picker, Godność człowieka a życie ludzkie, tłum. J. Merecki, Warszawa 2007, s. 92. 
24   Tamże, s. 110. 
25  D. Goldhagen, Wiek ludobójstwa. Przerażające dziedzictwo XX stulecia, tłum. M. Romanek, Kraków 2012, s. 250-252.
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„Właśnie tam, gdzie ludzie, usiłując uniknąć 
wszelkiego cierpienia, starają się uchylić od 
wszystkiego, co może powodować ból, (...)
staczają się w życie puste, w którym być 
może już prawie nie ma bólu, ale coraz 
bardziej dominuje mroczne poczucie braku 
sensu i zagubienia”.

Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi

ludzie upośledzeni i chorzy psychicznie (a z czasem może także w ogóle 
chorzy, których „jakość życia” zostanie uznana za zbyt niską), nie mamy 
innego wyjścia, jak powrót do fundamentów europejskiego myślenia, 
w których sama przynależność do gatunku ludzkiego stanowi podstawę 
uznania za osobę, a co za tym idzie przyznania prawa do życia. „Może 
istnieć tylko jedno kryterium bycia osobą: biologiczna przynależność do 
rodzaju ludzkiego. Dlatego też początku i końca istnienia osoby nie można 
oddzielić od początku i końca ludzkiego życia. Jeśli «ktoś» istnieje, to 
istniał, od kiedy zaistniał ten oto indywidualny ludzki organizm, i będzie 
istniał tak długo, jak długo organizm ten jest żywy”26 – podkreśla Robert 
Spaemann. „Nie ma osób potencjalnych. Osoby mają zdolności, potencje. 
Osoby mogą się rozwijać. Ale «coś» nie może stać się osobą. «Coś» nie stanie 
się «kimś». Gdyby bycie osobą było stanem, mogłoby powstawać stopniowo. 
Jednak jeśli osoba jest kimś, kto znajduje się w różnych stanach, znaczy 
to, że owe stany zawsze poprzedza. Nie jest rezultatem przemiany, lecz 
takiego powstania, jak powstanie substancji według Arystotelesa. Osoba 
jest substancją, ponieważ jest sposobem, w jaki człowiek jest. Nie zaczyna 
istnieć później niż człowiek i nie przestaje istnieć wcześniej”27 – uzupełnia 
filozof. 

26  R. Spaemann, Osoby. O różnicy między kimś a czymś, tłum. J. Merecki SDS, Warszawa 2001, s. 305. 
27  Tamże, s. 302. 



Arystoteles i konsekwentnie przemyślana metafizyka substancjalistyczna 
jednak nie wystarczą, by przezwyciężyć utylitaryzm, który jest jakimś 
zwieńczeniem „rozumu sekularnego”. Ten ostatni bowiem nie jest tylko 
postawą intelektualną czy filozofią, ale przede wszystkim – by posłużyć się 
niesamowitym twierdzeniem arcybiskupa Javiera Martíneza – „praktyką 
samobójstwa”28. Ta praktyka samobójstwa związana jest z drugim założeniem 
właściwym utylitaryzmowi. Jego celem jest zbudowanie ludzkiego życia, 
w którym minimalizacji cierpienia towarzyszyć będzie maksymalizacja 
przyjemności. Problem polega tylko na tym, że jest to zwyczajnie niemożliwe. 
„Właśnie tam, gdzie ludzie, usiłując uniknąć wszelkiego cierpienia, starają 
się uchylić od wszystkiego, co może powodować ból, tam, gdzie chcą 
zaoszczędzić sobie wysiłku i bólu związanego z prawdą, miłością, dobrem, 
staczają się w życie puste, w którym być może już prawie nie ma bólu, ale 
coraz bardziej dominuje mroczne poczucie braku sensu i zagubienia. Nie 
unikanie cierpienia ani ucieczka od bólu uzdrawia człowieka, ale zdolność 
jego akceptacji, dojrzewania w nim, prowadzi do odnajdywania sensu przez 
zjednoczenie z Chrystusem, który cierpiał z nieskończoną miłością”29 – 
podkreślał Benedykt XVI w encyklice Spe salvi. Ta prawda jest jednak istotna 
nie tylko dla jednostki, ale także dla społeczeństwa. Bez zaakceptowania 
cierpienia, bez zaakceptowania cierpiących nie może ono istnieć. 
„Społeczeństwo, które nie jest w stanie zaakceptować cierpiących ani im 
pomóc i mocą współczucia współuczestniczyć w cierpieniu, również duchowo, 
jest społeczeństwem okrutnym i nieludzkim. Społeczeństwo nie może jednak 
akceptować cierpiących i wspierać ich w cierpieniu, jeśli nie są do tego zdolne 
jednostki. Co więcej, jednostka nie może akceptować cierpienia drugiego, 
jeśli ona sama nie potrafi odnaleźć w cierpieniu sensu, drogi oczyszczenia 
i dojrzewania, drogi nadziei. Zaakceptować drugiego, który cierpi, oznacza 
bowiem przyjąć na siebie w jakiś sposób jego cierpienie, tak że staje się ono 
również moim. Właśnie dlatego jednak, że staje się ono teraz cierpieniem 
podzielanym, że jest w nim obecny ktoś inny, oznacza to, że światło miłości 
przenika moje cierpienie. Łacińskie słowo con-solatio, pocieszenie, wyraża to 
w piękny sposób, sugerując «bycie-razem» w samotności, która już nie jest 
samotnością. Ale także zdolność akceptacji cierpienia z miłości do dobra, 
prawdy i sprawiedliwości stanowi o mierze człowieczeństwa, jeżeli bowiem 
ostatecznie mój dobrobyt, moja nietykalność jest ważniejsza od prawdy 
i sprawiedliwości, wówczas panuje prawo mocniejszego; wówczas dominuje 

28  J. Martínez, Przezwyciężyć rozum sekularny. Współczesne wyzwania dla życia i myśli Kościoła widziane z Za-
chodu, tłum. B. Jakubowski, „Fronda” 61/2011, s. 171. 

29  Benedykt XVI, Spe salvi, par. 37, Kraków 2007, s. 60. 
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przemoc i kłamstwo. Prawda i sprawiedliwość winny być ważniejsze od 
mojej wygody i nietykalności, w przeciwnym razie moje własne życie staje 
się kłamstwem. I w końcu, również «tak» wypowiedziane miłości jest źródłem 
cierpienia, bo miłość wciąż na nowo wymaga samowyrzeczenia, w którym 
pozwalam się przycinać i ranić. Miłość w rzeczywistości nie może istnieć 
bez tego wyrzeczenia się samego siebie, również bolesnego, inaczej staje 
się czystym egoizmem, a przez to samo staje się zaprzeczeniem miłości”30 – 
dodaje Benedykt XVI.

Świat bez cierpienia, bez Krzyża nieuchronnie zmierzać więc będzie ku 
totalitaryzmowi, ku nowym przerażającym formom barbarzyństwa, z którymi 
bez Jezusa Chrystusa, bez wejścia w tajemnicę Krzyża nigdy sobie nie 
poradzimy. Ostatecznie zatem, jakby to nie zabrzmiało, jedyną ucieczką przed 
wizją klinik aborcji pourodzeniowej jest zawierzenie Chrystusowi i powrót do 
chrześcijańskiej tradycji... O ile nie jest już na to za późno! █

30   Tamże, par. 38, s. 63. 
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Myśl, że ktoś – zwłaszcza rodzice – może chcieć zabić niewinne 
dziecko, budzi w przeciętnym człowieku wyjątkowy wstręt 
i przerażenie. Nie oznacza to jednak, że nie istnieją ludzie, którzy są 
skłonni dzieciobójstwo usprawiedliwiać. W środowiskach związanych 
z etyką relatywistyczną wręcz podnoszą się głosy nawołujące do legalizacji 
tej praktyki, określanej „aborcją pourodzeniową”. Poglądy te uznawane 
są za postępowe, choć nie są one niczym nowym. Podobne idee głoszono 
już w zamierzchłej starożytności. Prowadziły one do akceptacji likwidacji 
noworodków, a w pewnych wypadkach i dzieci starszych. Dzieciobójstwo było 
i jest praktyką dość rozpowszechnioną. Zmieniają się natomiast przyczyny 
i formy tego zjawiska oraz jego etyczna i prawna ocena. 

ELIMINACJA NIECHCIANYCH
Spośród przyczyn zabijania niemowląt, najczęściej natychmiast po urodzeniu, 
wyróżnić należy przede wszystkim kwestie społeczne: od zamierzchłych 
czasów selekcjonowano niemowlęta z uwagi na brak woli posiadania 
kolejnego potomka, cechy fizyczne, pochodzenie i płeć. Najprawdopodobniej 
już w czasach prehistorycznych porzucano niemowlęta zdeformowane 
czy słabe, a także te, które urodziły się w czasach niedostatku i nie było 
szans na ich utrzymanie. Najprawdopodobniej porzucano je natychmiast 
po urodzeniu. W sytuacji skrajnego niedostatku zabijano także młodsze 
dzieci, by utrzymać przy życiu starsze. Starożytni Grecy i Rzymianie 
uważali dzieciobójstwo za naturalny sposób pozbywania się niechcianych 
niemowląt. Podbudowę filozoficzną takiego podejścia dali m.in. Arystoteles 
czy Seneka. W starożytności dzieci były własnością rodziców, którzy w pełni 
mogli decydować o ich losie. Prawo rzymskie dawało ojcu rodziny swobodę 
przyjęcia lub odrzucenia dziecka, z czym związana była ceremonia wzięcia 
na ręce zaakceptowanego niemowlęcia położonego na podłodze u stóp ojca. 
Praktyczny wymiar tej sprawy doskonale ilustruje dobrze znany fragment 
listu obywatela rzymskiego Hilariona do ciężarnej żony. „Wiedz, że wciąż 
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jestem w Aleksandrii. I nie martw się, jeśli oni wszyscy wrócą, a ja tu jeszcze 
zostanę. Proszę i błagam cię o dobrą opiekę nad naszym małym synkiem, 
a gdy tylko dostanę wynagrodzenie, prześlę je tobie. Jeżeli urodzisz (zanim 
wrócę do domu), jeśli będzie to chłopiec, zachowaj go, a jeśli dziewczynka – 
pozbądź się jej”. 

Odrzucone niemowlęta były porzucane i umierały. Czasami ktoś 
zaopiekował się podrzutkiem (wychowując go na niewolnika). Szczególnym 
przypadkiem starożytnej „polityki eugenicznej” była Sparta, gdzie selekcja 
niemowląt miała wymiar państwowy i służyła utrzymaniu wysokiego 
poziomu sprawności fizycznej u rządzącej grupy, co było związane z ciągłym 
zagrożeniem za strony podbitych przez Spartiatów ludów. Z tego względu 
grupa Spartiatów sukcesywnie zmniejszała się, mimo obniżania wymagań 
zdrowotnych stawianych niemowlętom. W czasach wojny peloponeskiej 
dorosłych obywateli posiadających prawo do działki ziemi było około 
dziesięciu tysięcy, w momencie zajęcia Sparty przez Rzymian – zaledwie nieco 
ponad stu. 

ZŁE POCHODZENIE
Niechciane niemowlęta uśmiercano również w epokach późniejszych, jednak 
odbiór społeczny i ocena prawna tego zjawiska były zupełnie inne. Zanikła 
jednak i to na długo selekcja „rodzinna”. Do dzisiaj istnieje natomiast, i jest 
problemem, zjawisko mordowania niemowląt ze względu na ich pochodzenie 
i okoliczności przyjścia na świat. Najpowszechniejszą przyczyną tego rodzaju 
dzieciobójstwa było nieprawe pochodzenie dziecka czy też samo podejrzenie, 
że jego narodziny były wynikiem zdrady czy współżycia nieakceptowanego 
społecznie (na przykład pani z niewolnikiem – w sytuacji odwrotnej problem 
był znacznie mniejszy – zyskiwało się bowiem niewolnika), co było nie tylko 
karalne (już u Sumerów), ale kończyło się uśmierceniem „hańbiącego” dziecka.

Podobny charakter miało uśmiercanie dzieci prostytutek. Pracownicom 
domów publicznych zdarzało się zachodzić w ciążę z klientami. Póki były 
w stanie, pracowały (czasem przynosiło to właścicielom tych przybytków 
dodatkowy dochód od amatorów seksu z ciężarną), a po porodzie szybko 
wracały do pracy. Dziecko było uśmiercane natychmiast po narodzinach 
i w tajemnicy grzebane najczęściej tuż koło przybytku, w którym przyszło na 
świat. Być może takim właśnie przybytkiem była pochodząca z początków 
naszej ery willa znaleziona przez archeologów w Hambelden (hrabstwo 



Buckinghamshire), obok której znaleziono 97 pochowanych noworodków. 
Wiek większości z nich antropolodzy ocenili na 38-40 tygodni, co jasno 
wskazuje, że przyszły na świat we właściwym terminie i natychmiast po 
urodzeniu zostały pozbawione życia. Nie były zdeformowane, więc nie 
chodziło o selekcję eugeniczną. Dzieciobójstwo z powodu skrajnej biedy 
lub nieprawego pochodzenia potomka było plagą również w średniowieczu 
i epokach późniejszych, szczególnie w miastach. Zastanawiające są znaleziska 
świadczące o powiązaniu pewnej liczby zgonów niemowląt w wieku 
okołoporodowym z klasztorami. Niektórym badaczom posłużyło to do 
wyciągnięcia wniosku o złym prowadzeniu się zakonnic i dokonywanym przez 
nie dzieciobójstwie owoców tego postępowania. Bardziej prawdopodobna 
wydaje się jednak teza, że koło klasztoru podrzucano niechciane noworodki, 
a te umierały z wychłodzenia, zanim ktokolwiek je znalazł. Litościwe 
zakonnice grzebały je w swoim ogrodzie, gdyż dzieci te jako nieochrzczone 
i bezimienne nie miały szansy na pochówek na cmentarzu. 

Kościół katolicki zdecydowanie potępiał odrzucanie nowo narodzonych 
dzieci i uśmiercanie ich, i to on pierwszy spenalizował ten czyn. Jego 
postawa wpłynęła na społeczny odbiór tego zjawiska i rozwój prawa 
karnego. W średniowieczu mordowanie nowo narodzonych dzieci stało się 
ciężką zbrodnią zagrożoną bardzo surowymi karami. Nie zlikwidowało to 
oczywiście samego zjawiska, gdyż źródła mówią o nierzadkich procesach 
dotyczących morderstw na niemowlętach. Dopuszczały się ich przeważnie 
matki z przyczyn społecznych. Dziecko pochodziło ze związku nieślubnego, 
matka parała się prostytucją lub rodzina znalazła się w skrajnej nędzy. 
Niestety, trudno stwierdzić, czy i jaki odsetek tych czynów miał swoje podłoże 
w zaburzeniach emocjonalnych czy psychicznych. 

Nasilenie aktów dzieciobójstwa na tle problemów społecznych nastąpiło 
wyraźnie w epoce industrializacji. Przyczyną były zmiany społeczne, 
zwiększenie ruchliwości społeczeństwa, a co za tym idzie rozluźnienie 
więzów i kontroli, tak rodzinnej, jak i ogólnospołecznej. Nieślubne dzieci 
„przytrafiały się” robotnicom fabrycznym i rolnym. Kobiety te, odrzucone 
przez środowisko i pozbawione środków do życia, czasami decydowały 
się na pozbycie noworodka, również przez jego uśmiercenie. Znane są 
przypadki pozbawiania życia niemowląt przez kobiety, które pośredniczyły 
w zatrudnianiu mamek. Młode dziewczęta, które urodziły zazwyczaj nieślubne 
dzieci (choć zdarzały się i ubogie mężatki), powierzały swoje noworodki takim 
pośredniczkom „na wyżywienie”, a same zarabiały w bogatych domach jako 
mamki. W dziewiętnastowiecznej Warszawie wybuchły co najmniej dwa 



77 

Krótka historia dzieciobójstwa

skandale związane z uśmiercaniem oddanych takim opiekunkom niemowląt. 
Zbiegło się to zresztą z dyskusją na temat sposobu karania za dzieciobójstwo 
i samej sensowności takich kar w przypadkach udowodnionych zaburzeń 
psychicznych i emocjonalnych u matek.

Zjawisko selekcji niemowląt ze względu na płeć miało miejsce w wielu 
kulturach. Zwłaszcza w okresach niedostatku oraz w społeczeństwach 
biednych pozbywano się części dziewczynek, gdyż wychowanie chłopca 
było bardziej ekonomiczne. W przyszłości mógł on pracować i przejąć 
schedę po rodzicach. O takich praktykach wspominają starożytni 
i wczesnośredniowieczni kronikarze opisujący społeczeństwo Wysp 
Brytyjskich. Obecnie selekcja ze względu na płeć ma miejce w Indiach, gdzie 
wychowanie dziewczynki oznacza koszty posagu. Jeżeli dziewczynka nie 
padnie ofiarą aborcji selektywnej, bywa że zostaje uduszona, otruta czy 
utopiona tuż po urodzeniu. W ten sposób, w ciągu ostatnich dwudziestu lat, 
w niewyjaśnionych okolicznościach zginęło w Indiach aż dziesięć milionów 
dziewczynek. Podobnie sytuacja wygląda w Chinach, gdzie polityka jednego 
dziecka uderza bardziej w dziewczynki. To na chłopcach spoczywa obowiązek 
utrzymania rodziców na starość, więc dziewczynki albo podlegają selektywnej 
aborcji, albo giną w niewyjaśnionych okolicznościach.

KRÓLOBÓJCY
Warto też wspomnieć o dzieciobójstwie na tle politycznym, czyli pozbywaniu 
się potomstwa konkurenta do władzy lub małoletnich, którzy stali na 
drodze do władzy, najczęściej krewnych. W tym przypadku chodziło o dzieci 
w różnym wieku, za górną granicę można przyjąć dwanaście lub czternaście 
lat, bo na ogół aż do czasów nowożytnych tak określano granicę dzieciństwa. 
Taki los spotkał na przykład Aleksandra IV, syna wielkiego Macedończyka. 
Po śmierci (w niejasnych w gruncie rzeczy okolicznościach) Aleksandra 
Wielkiego jego żona baktryjska księżniczka Roksana wraz z maleńkim 
synem Aleksandrem znalazła się w rękach namiestników Perdikkasa, 
Antypatra i Polyperchona. Jako nie-Greczynka nie miała wielkich szans 
w walce z diadochami o prawa swoje i swojego syna. Również opieka stryja 
i formalnego regenta Filipa III okazała się niebezpieczna, gdyż uległ on 
wpływom innego z diadochów, Kassandra, który chcąc mieć pewność, że nikt 
nie zagrozi przejętej przez niego władzy, kazał (lub uczynił to ktoś usłużny) 
udusić Roksanę i siedmioletniego króla. 



Podobnie potoczyły się losy nieco starszego pretendenta do władzy, 
Ptolemeusza XV Cezariona, syna Juliusza Cezara i Kleopatry. Po zwycięstwie 
nad Markiem Antoniuszem i Kleopatrą Oktawian August obawiał się, że 
niespełna trzynastoletni chłopiec będący prawnym następcą Kleopatry na 
tronie egipskim oraz spadkobiercą (również politycznym) swego ojca może 
stać się narzędziem w rękach opozycji, ewentualnie, po dojściu do dorosłości, 
zażądać swoich praw. Oktawian postawił w tym wypadku na hipokryzję, 
tworząc pozory wahania, zapytał ponoć filozofa Ariosa, co ma zrobić. Ten 
usłużnie odpowiedział, iż „nie jest dobrze, gdy za dużo Cezarów na świecie”. 
Oktawian kazał więc Cezariona udusić. Nie było to w Rzymie niczym 
nadzwyczajnym, bowiem w latach późniejszych podobny los spotkał niejedno 
cesarskie dziecko. 

W XIV wieku w wyniku rywalizacji o tron francuski został 
prawdopodobnie pozbawiony życia zaledwie pięciodniowy Jan I Pogrobowiec, 
syn Ludwika X Kłótliwego i Klemencji Andegaweńskiej. Miała tego dokonać 
jego stryjna Mahaut d’Artois przez przyłożenie dziecku do ust chusteczki 
nasączonej trucizną, podobno tą samą, za pomocą której pięć miesięcy 
wcześniej zamordowała jego ojca. Celem miałoby być utorowanie drogi 
do tronu Filipowi V Długiemu. Na drodze stryja do władzy stało również 
dwóch angielskich synów królewskich, prawowitych następców Edwarda IV. 
Trzynastoletni Edward V i jego młodszy brat Ryszard zostali uwięzieni 
w twierdzy Tower przez stryja Ryszarda III. W 1483 roku słuch o chłopcach 
zaginął. Nie jest jasne, kto ich uśmiercił: Ryszard czy może jego ambitny 
poplecznik Buckingham. Ale z pewnością mord ten miał na celu usunięcie 
prawowitych następców zmarłego króla, którzy w przyszłości mogli zagrozić 
panowaniu uzurpatora. Przykłady takie można by mnożyć.

OFIAROWANE NA OŁTARZACH
Specyficzną formą dzieciobójstwa jest praktyka składania demonom lub 
bogom w ofierze niemowląt, rzadziej dzieci starszych, co miało i ma być 
(gdyż zjawisko to ciągle występuje) szczególnie skuteczne ze względu na 
ich niewinność. Niektóre odkrycia archeologiczne wskazują, że praktyki 
takie występowały na przykład u Inków, jednak naukowcy są skłonni 
przypuszczać, że nie miały one charakteru masowego i były stosowane raczej 
w nadzwyczajnych sytuacjach. Najprawdopodobniej, o czym wspominają już 
konkwistadorzy, ceremonie te organizowano w celu wzmocnienia jedności 
państwa. Ofiarowane bogom dzieci pochodziły z rodzin miejscowych lub 
były sprowadzane z sąsiednich obszarów i miały najprawdopodobniej od 
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trzech do dwunastu lat. Ginęły najprawdopodobniej przez uduszenie. Źródła 
archeologiczne potwierdziły, że również Majowie praktykowali ofiary z dzieci, 
składając je bóstwom lub zmarłym władcom. Być może towarzyszyły one 
zmarłemu królowi w zaświatach lub części ich ciał były rodzajem posiłku 
ofiarnego dla zmarłego. Były to niemowlęta lub bardzo małe dzieci. 

Przez wiele lat utrzymywała się opinia, że ofiary z dzieci, w ramach 
kultu Molocha, składali również Kartagińczycy. Obecnie pogląd ten został 

zakwestionowany. Jednak źródła archeologiczne wskazują, że czasami 
takie ofiary miały miejsce – wodzowie poświęcali na przykład własnych 
synów. Taki zwyczaj potwierdzony jest natomiast u Wikingów, którzy 
swoje ofiary wieszali w świętym gaju pod dzisiejszą Uppsalą. Kult ten był 
poświęcony bogu Frejowi. Sagi mówią, że władcy dla zachowania swojej 
władzy obowiązani byli do poświęcania raz na dziesięć lat swoich synów. 
Należy podkreślić, że sporadycznie, zazwyczaj w czasie wielkiego zagrożenia, 
takie ofiary zdarzały się wszędzie. Poświęcano własne dzieci dla dobra 
i bezpieczeństwa społeczności. Dopiero chrześcijaństwo skutecznie położyło 
tamę tym praktykom. 

Choć trudno w to uwierzyć, praktyki takie występują również 
współcześnie. W Afryce politycy i biznesmeni składają ofiary z dzieci mające 
zapewnić powodzenie i szczęście. Szamani za tego rodzaju „usługę” żądają 
opłaty w wysokości około dwustu dolarów. Dzieci są porywane, a następnie 
okrutnie mordowane. Części ich ciał służą jako talizmany, a krew nierzadko 
jest wypijana. W ciągu ostatnich lat zjawisko się nasila, ginie w ten sposób 
nawet kilkadziesiąt dzieci rocznie. Członkowie elit takich krajów, jak na 
przykład Uganda, są przekonani, że obrzędy te dają im nadprzyrodzoną moc.

Przyczyny dzieciobójstwa dziś? Obawa 
przed reakcją otoczenia, chęć zaspokojenia 
oczekiwań partnera nieakceptującego dziecka, 
obawa przed utratą perspektyw życiowych czy 
pogorszeniem się statusu materialnego. 



MORDY RYTUALNE 
Z praktyką ofiar z dzieci wiąże się też zjawisko mordu rytualnego. Z głębokiej 
starożytności pochodzi zwyczaj rytualnych mordów dzieci na cześć 
Lilith, praktykowany podobno gdzieniegdzie do dnia dzisiejszego. Źródła 
opowiadają również o rytualnych ofiarach z dzieci dokonywanych w obliczu 
niebezpieczeństwa, jak to uczynił fenicki król Elud, który złożył w ofierze 
swojego pierworodnego syna Jedudę. Podobnie uczynił król Moabitów ze 
strachu przed nadchodzącymi Izraelitami. W 1440 roku skazano na śmierć 
w męczarniach Gilles’a de Rais, „dawnego towarzysza broni Joanny d’Arc, 
który z mordowania dzieci (zapewne na podłożu seksualnym) uczynił rytuał. 
Zaspokajał w ten sposób swoje zboczone potrzeby a także, jak stwierdzono 
podczas procesu, oddawał cześć Szatanowi i praktykował okultyzm. Liczba 
jego ofiar sięgnęła kilkuset, dopóki praktyk tych nie przerwała Święta 
Inkwizycja”. Obecnie zjawisko to występuje w Afryce i wśród emigrantów 
afrykańskich w Europie. W społecznościach tych istnieje ogromny strach 
przed opętaniem, co wynika ze specyficznej religijności będącej mieszaniną 
elementów chrześcijańskich i tradycyjnych kultów afrykańskich. Podejrzane 
o opętanie dzieci są torturowane i zabijane w celu ochrony społeczności. 
Należy dodać, że odprawiający te swoiste „egzorcyzmy” przywódcy religijni 
(zwani „pastorami”) żądają za te obrzędy sporych sum. Powoduje to, że 
nierzadko oskarżone o kontakty z demonami dzieci giną z rąk bliskich. Dzieje 
się to zwłaszcza w momencie, gdy rodzinę dotyka jakiś poważny problem 
czy nieszczęście. Zabobonni ludzie poszukują przyczyny tych wydarzeń 
i zazwyczaj zwracają się do duchownych, którzy obwiniają o nieszczęście 
„opętane” dzieci. W Londynie, w którym mieszka sporo emigrantów 
z Afryki, stwierdzono już kilkadziesiąt takich przypadków. W samej Afryce 
zjawisko przybrało na tyle niepokojące rozmiary, że duchowni chrześcijańscy 
i muzułmańscy podjęli wspólne działania na rzecz edukacji społeczeństwa, 
a organizacje humanitarne tworzą specjalne ośrodki wyławiające podobne 
przypadki i ratujące dzieci przed niechybną śmiercią. 

Mordów rytualnych dokonują też niektóre sekty, w tym satanistyczne. 
Przykładem jest południowoamerykańska grupa „religijna” Santa Muerte, 
sprawująca krwawy kult. Jej członkom z północnego Meksyku udowodniono 
dokonanie mordu rytualnego na dwójce dzieci.

SZUKAJĄC PRZYCZYN 
W dzisiejszych czasach za główne przyczyny dzieciobójstwa uznaje się 
kwestie psychiczne i emocjonalne. Szok poporodowy i sytuacja społeczna 
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są obecnie wymieniane jako główne przyczyny dzieciobójstwa. Do tego 
dodać należy brak dojrzałości i rosnący egoizm matek, który jest przyczyną 
dzieciobójstw starszych niemowląt i dzieci do drugiego roku życia. Wśród 
czynników skłaniających obecnie matki (rzadziej innych członków rodziny) 
do uśmiercenia dziecka, oprócz obaw przed reakcją otoczenia, jest chęć 
zaspokojenia oczekiwań partnera nieakceptującego dziecka, obawa przed 
utratą perspektyw życiowych czy pogorszeniem się statusu materialnego. 
Dodatkowym czynnikiem jest rozszerzenie strefy patologii społecznej, choć 
dzieciobójstwa zdarzają się we wszystkich środowiskach. Znane są przypadki 
z Włoch, gdzie na przykład młoda matka zamordowała z pomocą partnera 
ośmiomiesięczne dziecko, wsadzając je do pralki, ponieważ nie mogła się 
pogodzić z ograniczeniem możliwości prowadzenia życia towarzyskiego. Brak 
umiejętności konfrontacji z rzeczywistością jest coraz częstszą przyczyną 
uśmiercania dzieci nie tylko zaraz po porodzie, ale również w czasie 
pierwszych miesięcy ich życia, gdy rosnące potrzeby malucha zderzają się 
z brakiem umiejętności radzenia sobie z życiem i trudnościami jego matki, 
czasem i całego najbliższego otoczenia. 

Niepokojący jest też fakt pojawienia się wielokrotnych dzieciobójczyń, 
które zabiły troje i więcej (nawet ośmioro!) dzieci. We Francji na przykład 
wykryto trzy takie przypadki. Żadna z kobiet nie pochodziła ze środowiska, 
które można by nazwać patologicznym. Specjaliści tłumaczą te wydarzenia 
brakiem akceptacji dla ciąży i „wypieraniem” ze świadomości faktu jej 
zaistnienia. Takie podejście jest stosunkowo nowe i budzi szereg wątpliwości 
natury prawnej i moralnej.

CHRZEŚCIJAŃSTWO OBROŃCĄ DZIECI 
Rozwiązania prawne dotyczące dzieciobójstwa ewoluowały wraz ze zmianami 
w pojmowaniu jego istoty. W starożytności dzieciobójstwo nie tylko nie było 
karane, ale uznawano je za prawo rodziców, a w przypadku Sparty, za prawo 
państwa. Wyjątkiem było społeczeństwo żydowskie, gdzie dzieciobójstwo 
karano śmiercią. Pierwsze prawo przeciwko dzieciobójstwu wydano w Rzymie 
w I wieku naszej ery. Nie wynikało to jednak z potępienia moralnego tego 
rodzaju czynów, ale z obawy przed postępującą depopulacją. W czasach 
cesarzy Gracjana, Walensa i Walentyniana dzieciobójstwo było już zagrożone 
karą publiczną, nieco później wydano prawo zakazujące przerywania ciąży 
i porzucania dzieci. Za zbrodnię karaną śmiercią dzieciobójstwo uznano 



w roku 374. Proces ten jest przede wszystkim zasługą chrześcijaństwa, które 
przyniosło szacunek dla życia i upodmiotowienie każdego człowieka bez 
względu na jego status czy wiek. 

Podobne do pierwotnych rzymskich były regulacje germańskie, które 
przyznawały ojcu rodziny prawo decydowania o losie jej członków. Nie 
ponosił on też kary za zabicie swojego dziecka. Jeżeli uczyniła to osoba obca, 
musiała zapłacić Wehrgeld, jednak o wiele niższy niż w przypadku osoby 
dorosłej. Zupełnie inaczej podchodzili do tego zagadnienia Wizygoci, którzy 
surowo karali nie tylko dzieciobójstwo, spędzenie płodu, ale wszystkie 
przestępstwa przeciwko życiu. 

Średniowiecze przewidywało za dzieciobójstwo karę śmierci przez 
utopienie lub spalenie, czasem łagodzono ją i winną czy winnego ścinano. 
Podobnie surowe rozwiązania stosowało nowożytne prawo niemieckie. 
Constitutio Criminalis Carolina z 1532 roku przewidywało karę śmierci 
przez utopienie lub zakopanie żywcem po uprzednich torturach. Już 
wtedy dyskutowano o kwestii motywów, jakie kierują dzieciobójczyniami 
i gdzieniegdzie postulowano złagodzenie kary, tam gdzie w grę wchodziła 
hańba, na przykład nieprawego pochodzenia dziecka. Znalazło to swoje 
odzwierciedlenie na przykład w Hennebergsches Landrecht z 1539 roku czy 
Tyroliszes Landrecht z 1570 roku. W XVII wieku podjęto głębszą refleksję nad 
dzieciobójstwem i jego przyczynami, rozszerzając odpowiedzialność (na razie 
tylko moralną) również na otoczenie dzieciobójczyni. Nie zmieniło to jednak 
zasady karania śmiercią samej sprawczyni, choć coraz częściej zdarzały 
się ułaskawienia. Zaczęto jednak powoli uzależniać kwalifikację czynu od 
okoliczności, w jakich znalazła się sprawczyni (hańba ciąży pozamałżeńskiej). 
Prawo odeszło też od stosowania kary śmierci. Podjęto również starania, aby 
zdjąć odium z ciąży niemałżeńskiej, co miało zapobiegać dzieciobójstwu. 

Na początku XIX wieku zaczęto zwracać uwagę na stan psychofizyczny 
kobiety dopuszczającej się dzieciobójstwa. Po raz pierwszy uwzględniono 
ten czynnik w bawarskim kodeksie karnym z 1824 roku. W niemieckich 
rozważaniach prawnych wiele uwagi poświęcono również temu, czy 
noworodek był zdolny do samodzielnego życia. W przypadku porodu 
przedwczesnego czy zniekształcenia zmniejszano karę do połowy. Pod koniec 
XIX wieku zabójstwo noworodka stało się powszechnie przestępstwem 
uprzywilejowanym, zagrożonym niższymi karami niż zabójstwo starszego 
dziecka czy dorosłego. W XX wieku systematycznie obniżano kary za 
takie czyny, biorąc pod uwagę przede wszystkim czynniki psychologiczne. 
Głównym usprawiedliwieniem uprzywilejowanego charakteru tego 
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przestępstwa stał się szok poporodowy oraz trudne warunki psychiczne 
i społeczne. Jednocześnie w gronie etyków laickich pojawiły się postulaty nie 
tylko całkowitej depenalizacji dzieciobójstwa, ale i jego legalizacji, dla którego 
to czynu wymyślono nawet pojęcie „aborcji pourodzeniowej”. Autorzy tego 
rodzaju pomysłów uzasadniają je doktryną, wedle której o człowieczeństwie 
nie decydują czynniki obiektywne, a umowa społeczna, w praktyce najbliższa 
rodzina bądź przedstawiciele prawa. Znany bioetyk Peter Singer mówi 
wprost, że człowiekiem czyni nas nie natura, a opinia innych ludzi. Postuluje 
też wzorowanie się na społeczeństwach starożytnych, które dzieciobójstwo 
akceptowały.

To pokazuje, że historia zatoczyła koło. Poglądy etyków spod znaku 
Petera Singera są uderzająco podobne do założeń etycznych, które 
sankcjonowały dzieciobójstwo już w czasach prehistorycznych. To 
pokazuje, że w naszym kręgu kulturowym nastąpiło odrzucenie etycznego 
dorobku cywilizacji zachodniej... i powrót do nieludzkich praktyk z okresu 
przedchrześcijańskiego.  █
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Filozofię działania Fundacji Forda najlepiej 
pokazuje wypowiedź Johna P. Robina, który na 
zjeździe w Nairobi w roku 1968 powiedział, 
że skoro świat zaakceptował przymusowe 
szczepienia przeciwko ospie, przymusową 
służbę wojskową i edukację, to nie powinna być 
dla niego niczym szokującym czy rewolucyjnym 
przymusowa sterylizacja, gdy posiadać się już 
będzie ustaloną liczbę dzieci. Jego zdaniem, 
powinno wspierać się każdy system zachęt, 
który zmniejszyłby liczbę urodzeń w krajach, 
w których istnieje kryzys populacyjny. 

Natalia Dueholm

ABORCYJNY 
POTWÓR



Lobby aborcyjne i antykoncepcyjne jest jak lodowiec, 
którego jedyną widoczną częścią jest wierzchołek, 
ukazany Polakom dzięki sprawie sądowej Wandy 
Nowickiej przeciwko Joannie Najfeld. Reszta ukryta jest 
pod wodą. Niestety, jego niszcząca siła jest ogromna. A do tego 
lodowiec ten wciąż się przemieszcza we mgle, która powoduje, 
że często jest niewidoczny. 

Potęgę tę zbudowała garstka bardzo bogatych 
i wpływowych Amerykanów zafascynowanych 
neomaltuzjanizmem (kontrolą liczby urodzeń ludności świata) 
i panicznie bojących się wyczerpania surowców naturalnych 
jako następstwa nadmiernego przyrostu ludności. Do realizacji 
swoich celów powołali oni ciało złożone z wielu organizacji, 
które stopniowo się rozrastało. Idee kontroli urodzeń (w 
Polsce nazywane świadomym rodzicielstwem), motywowane 
pseudonaukowymi argumentami, rozprzestrzeniali po 
świecie za pomocą wielopoziomowych i złożonych technik 
wdrażania. Ciężar utrzymania owych organizacji został w dużej 
mierze zrzucony na barki nieświadomych amerykańskich 
podatników. Głównym urzędem federalnym, który promował 
idee aborcyjne, stała się USAID (U.S Agency for International 
Development), zajmująca się pomocą zagraniczną, a na 
płaszczyźnie międzynarodowej – Międzynarodowy Fundusz 
Ludnościowy (United Nations Population Fund) przy ONZ. Obie 
organizacje współdziałają z licznymi organizacjami non profit.

Każdego, kto mówi o nadwyżce ludności, należy zapytać, czy on 
jest częścią tej nadwyżki. Jeśli nie, skąd wie, że tak nie jest. 
G.K. Chesterton



Antynatalistyczna hydra nadal wypuszcza swoje macki, które czasem 
ukrywane są pod nowymi nazwami. Znaczącą rolę odgrywa International 
Planned Parenthood z główną siedzibą w Londynie i biurem w USA, której 
odnogi zdołały opleść znaczącą część świata, i której aktywność stała się 
niejako symbolem działalności na rzecz zabijania nienarodzonych. Choć mniej 
znane, równie ważne są i inne organizacje: Population Action International 
(PAI), Fundacja Forda (FF), International Women’s Health Coalition (IWHC) 
i Ipas. Wszystkie one zasilały finansowo Federację na Rzecz Kobiet 
i Planowania Rodziny, przekazując czasem pieniądze Towarzystwu Rozwoju 
Rodziny (TRR), które jest jej częścią. Znaczna część funduszy polskiego ruchu 
aborcyjnego pochodzi właśnie od organizacji amerykańskich.

Wymienione powyżej amerykańskie instytucje są organizacjami non profit, 
dzięki czemu cieszą się przywilejami podatkowymi. Łączą je także podobne 
sposoby działania: dystrybucja „aspiratorów do tzw. regulacji miesiączki” 
(określenie pozwalające omijać krajowe przepisy antyaborcyjne, pod którym 
kryje się aborcja). Wiele z nich powstało w zaskakujący sposób i nabrało 
znaczenia dzięki jednemu silnemu zastrzykowi finansowemu. Ich historię 

Organizacje z USA, które wsparły Federację na rzecz Kobiet i Planowania 
Rodziny Wandy Nowickiej i Towarzystwo Rozwoju Rodziny

1 Catholics for A Free Choice

2 Center for Reproductive Rights

3 Fundacja Forda

4 Global Fund for Women

5 Ipas

6 International Women’s Health Coalition

7 Open Society Institute

8 Pfizer Foundation 

9 Population Action International 

10 Tides Foundation

11 IPPF (USA jest ważnym sponsorem)

12 UNFPA (USA jest ważnym sponsorem)

Źródło: Rebelya.pl, „Gość Niedzielny”, B. Clowes, Catholic For A Free Choice Exposed, 2001
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można znaleźć w wielu opracowaniach zwolenników aborcji i antykoncepcji, 
z których pochodzi większość poniższych informacji. 

INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD 
FEDERATION (IPPF): ABORCJA W KAŻDYM KRAJU I GOTOWE 
RYNKI ANTYKONCEPCYJNE
Żadna inna instytucja nie zrobiła tak wiele dla rozpropagowania antykoncepcji 
i aborcji na całym świecie co IPPF. Początki tej organizacji stworzonej przez 
Margaret Sanger były bardzo skromne. Ta niezwykle wpływowa feministka 
o poglądach eugenicznych porównywała świat do ogrodu z ludzkimi 
chwastami, które należy usuwać. Jej organizacja została utworzona w 1952 
roku i początkowo nie miała ani wsparcia rządowego, ani ONZ. 

Jak pisze feministka Linda Gordon w Woman’s Body, Woman’s Right: 
„jej [IPPF] praca skoncentrowała się na kontroli liczby ludności świata” 
przy pomocy antykoncepcji i aborcji. Organizację powołaną przez Sanger 
finansowała m.in. Dorothy Brush (z Brush Foundation), która wcześniej nie 
szczędziła funduszy na prace eugeniczne. Kolejnym donatorem była rodzina 
Osbornów, od lat znana z zaangażowania w ruch eugeniczny. Jak dodaje 
Gordon, siedzibę IPPF mieszczącą się w Londynie udostępniło za darmo 
English Eugenics Society (Angielskie Stowarzyszenie Eugeniki). Jeszcze 
w 1953 roku budżet tej organizacji – jak podaje w Influence, structures, and 
participation in a non-governmental organization, the case of IPPF Elisabeth 
Menten – wynosił poniżej 5 tys. dol. W 1955 roku ONZ odrzuciła aplikację PP, 
która ubiegała się o status organizacji konsultacyjnej głosami 7:0. Decyzję 
zmieniono dopiero w 1964 roku. Pierwszym krajem, który wsparł ją – 
w 1956 roku kwotą 300 tys. dol. – była eugeniczna wówczas Szwecja. Jednak 
najistotniejsze w finansowaniu działalności PP były od początku i pozostały 
do chwili obecnej: USA, Wielka Brytania i Holandia. Potwierdza to często 
powracający zarzut wymuszania przez kraje wysoko rozwinięte na krajach 
uboższych z Afryki czy Azji przyjmowania antykoncepcji i legalizacji aborcji.

Dennis Hudgson i Susan Cotts Watkins w Feminists and Neo-Malthusians: 
Past and Present Alliances piszą, że już we wczesnych latach 60. reprezentanci 
IPPF opracowali „standardową metodę zachęcenia rządów krajów 
Trzeciego Świata do wprowadzenia krajowych programów planowania 
rodziny”. Po pierwsze, różne fundacje (np. Fundacja Forda) opłacały 
krajowym reprezentantom studiowanie demografii w amerykańskich 



centrach studiów ludnościowych, gdzie «mogli nasiąknąć» przekonaniem 
o nieuchronnej katastrofie demograficznej”. Następnie przeprowadzano 
sondaże dotyczące znajomości antykoncepcji, korzystania z niej i podejścia 
do tego tematu w danym społeczeństwie. Wyniki tych sondaży miały 
bowiem „udokumentować” istnienie „gotowego rynku” antykoncepcyjnego 
i w ten sposób przekonać sceptyków w danym kraju do wprowadzania 
proantykoncepcyjnej polityki rządowej. Kolejnym krokiem było 
przygotowanie gruntu do powstania krajowego stowarzyszenia planowania 
rodziny, które otrzymywało pomoc finansową i techniczną od IPPF, aby 
otworzyć sieć klinik rozprowadzających antykoncepcję.

Historię polskiego stowarzyszenia planowania rodziny opisuje Andrzej 
Kulczycki w The Abortion Debate in the World Arena. Powstało ono w 1957 
roku, a potem w zasadzie zostało zapomniane przez władze socjalistyczne. 
Stowarzyszenie zmieniało nazwę trzy razy. Obecnie jest to Towarzystwo 
Rozwoju Rodziny (TRR). W 1988 roku organizacja ta – według Kulczyckiego – 
posiadała 8 klinik, 25 centrów doradztwa i służyła „tylko 140 tysiącom osób”. 
Na początku lat 90. była na krawędzi bankructwa i miała znikome znaczenie. 
Z powodu nieefektywności IPPF zdecydowała o jej połączeniu z organizacjami 
kobiecymi i stworzeniu Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. IPPF 
stała się głównym sponsorem Federacji. Dominic Standish w The Case of Poland 
in the 90s dodaje, że w latach 90. IPPF pomagała szkolić parlamentarzystów 
w działaniach lobbingowych. Jak pokazują zeznania podatkowe IPPF, w latach 
2001-2010 TRR otrzymało od IPPF w przybliżeniu 675 tys. dol. (w roku 2010 
prawie 100 tys. dol.), czyli prawie 2,4 mln. zł. Szefem Europejskiej części IPPF 
jest obecnie Polka, Joanna Dec.

TRR jest jedną z ponad 150 organizacji z całego świata należących do 
IPPF. Część z nich prowadzi kliniki aborcyjne. Z raportu Population Research 
Institute (1996) wynika, że kilka z nich wyposażonych było przez IPPF 
w aspiratory aborcyjne (Korea, Singapur, Hongkong, Tajlandia, Wietnam 
i Indie). Na Filipinach, gdzie aborcja jest nielegalna, organizacja dostarczała 
zastawy do regulacji miesiączki („do celów demonstracyjnych”), które potem 
lokalna organizacja partnerska rozdała lekarzom, choć prawo zabraniało 
sprowadzania do kraju sprzętu aborcyjnego. Oficjalnie zestawy te zostały 
nazwane „przyrządami medycznymi”, które miały być użyte do „pobrania 
tkanek do badania”. Przykład ten pokazuje sposób, w jaki IPPF i jej organizacje 
partnerskie omijają krajowe zakazy aborcji. Potwierdza to w The Facts of 
Life Brian Clowes, który określa IPPF największym promotorem regulacji 
miesiączki, czyli takiej metody zabijania nienarodzonych, bardzo trudnej do 
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ścigania w krajach (głównie rozwijających się), gdzie aborcja jest zakazana. 
W dokumencie Vision 2000 IPPF przedstawiła plan mający doprowadzić do 
legalizacji aborcji we wszystkich krajach. Dostarczanie zestawów aborcyjnych 
do krajów, w których zabijanie nienarodzonych jest zakazane, wydaje się być 
częścią tej strategii.

IPPF nie tylko ignoruje prawa wielu krajów, ale także traktuje kobiety jak 
masę, na której można przeprowadzać eksperymenty. Jak pisze proaborcyjna 
feministka Betsy Hartmann w Reproductive Rights and Wrongs, mimo że IPPF 
na papierze była przeciwna stosowaniu zachęt i nagród motywacyjnych, 
w praktyce często współpracowała z władzami krajów, które je stosowały 
w programach planowania rodziny. IPPF wspierała nie tylko dystrybucję 
pigułek w klinikach, ale również ich sprzedaż detaliczną bez recepty, czyli bez 
żadnego uprzedniego badania i kontroli, całkowicie ignorując wszelkie ryzyko 
zdrowotne. W przypadku Kenii, IPPF organizowała dystrybucję antykoncepcji 
w postaci zastrzyku Depo-Provera, która miała poważne skutki uboczne (np. 
czasową lub stałą utratę wzorku). USAID eksportował zresztą Depo-Provera 
na dziesięć lat przed tym, zanim został on oficjalnie dopuszczony w USA. 
W The War Against Population ekonomistka Jacqueline Kasun podaje, że IPPF 
przekazywała pieniądze Chinom na jej drakońską politykę populacyjną, 
w ramach której kobiety są zmuszane do aborcji nawet w dziewiątym 
miesiącu ciąży. 

POPULATION ACTION INTERNATIONAL: AMERYKAŃSKA 
GOSPODARKA I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE POTRZEBUJĄ 
KONTROLI LUDNOŚCI 
Population Action International (PAI) powstała w 1965 roku jako Population 
Crisis Committee (PCC). Jej twórcami byli generał William H. Draper jr i Hugh 
Moore, którzy doprowadzili do trwałego zarażenia ludzi mediów, polityki 
i biznesu „syndromem przeludnienia”. I choć neomaltuzjańskie teorie 
przepowiadające wszechobecny głód i zniszczenie wcale się nie spełniły, 
mit ten nadal trwa w świadomości wielu ludzi. To dlatego Hartmann uznała 
PCC za najbardziej wpływową grupę nacisku. Mara Hvistendahl w Unnatural 
Selection odsłoniła zaś część mechanizmów działania tej organizacji. Jej 
zdaniem, Draper lobbował za utworzeniem UNFPA, załatwiał fundusze dla 
IPPF i popularyzował warunkowanie pomocy żywieniowej w zamian za 
obniżenie wskaźników urodzeń. 



Organizacji udało się włączyć programy kontroli ludności do programów 
pomocy rozwojowej prowadzonych przez USA i ONZ. W latach 60. stosowała 
ona agresywne reklamy, by przekonać do słuszności kontroli ludności. Jedną 
z takich reklam, która ukazała się w 1969 roku w magazynach „Time”, 
„Fortune”, „Harper’s”, „Saturday Review” i „The New York Times” cytuje 
w Population Control. Real Costs, Illusory Benefits Steven M. Mosher: „Nieważne, 
o jaką sprawę walczysz. Sprawa ta jest przegrana, chyba że kontrolujemy 
liczbę ludności”. Jedną z form tej kontroli była aborcja. PCC finansował 
dystrybucję aspiratorów aborcyjnych, którą zajęła się International Women’s 
Health Coalition (kolejny „sponsor” Federacji). Alarmistyczne reklamy PCC 
ukazywały się również w latach 90. Jak piszą Hudgson i Watkins, jeden 
z wiceprezesów organizacji napisał w magazynie „Foreign Policy” w 1993 
roku, że „kolejna dekada to ostatnia szansa na stabilizację populacji za 
pomocą metod humanitarnych i dobrowolnych”.

PCC wykorzystywało – o czym przypomina Hartmann – personel 
wojskowy, pracowników rządowych i ludzi biznesu do lobbingu zarówno 
w Stanach Zjednoczonych, jak i w krajach Trzeciego Świata. W latach 80. 
PPC zaczęło wywierać presję na kraje europejskie, aby podwyższyły one 
swój wkład w programy kontroli ludności. Strategia ta okazała się bardzo 
opłacalna. W 1994 roku grupa parlamentarna Wielkiej Brytanii zaleciła, by 
ograniczyć pomoc charytatywną dla krajów, które nie uznały planowania 
rodziny za priorytet, a zwiększyć tym, które tak zrobiły. Zalecała również, by 
organizacje pozarządowe zajęły się społecznym promowaniem antykoncepcji. 
Hartmann pisze, że PAI (czyli dawne PCC) opłaca wizyty parlamentarzystów 
na różnych konferencjach. Jak ujawnił portal Rebelya.pl, w latach 2006-2009 
Federacja otrzymała od PAI 288 773 złotych. 

Szczytem bezczelności, ale też głupoty, była próba przekupienia Kościoła, 
by ten odstąpił od nauczania zawartego w Humanae vitae. Za porzucenie tego 
nauczania generał Draper miał proponować Kościołowi – według, cytowanego 
przez Clowesa, kardynała Eduarda Gagnona – miliony dolarów. Łapówkarstwo 
nie jest jednak jedynym problemem moralnym, z jakim mamy do czynienia 
w przypadku działań PCC. W latach 70. organizacja ta wspierała program 
przymusowej sterylizacji w Indiach, w ramach którego niewysterylizowanym 
ludziom wstrzymywano racje żywieniowe, a także spędzano nocami, przy 
pomocy oddziałów policji, grupy ludzi, których następnie poddawano 
zabiegom ubezpłodnienia. PCC nie tylko nie potępiała takich działań, ale 
mocno je wspierała. „Aby program używający przymusu zadziałał, potrzebne 
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będzie silnie rozbudowane zaangażowanie środków administracyjnych 
i finansowych” – pisano w oświadczeniu organizacji.

Skąd wzięły się taka determinacja i fanatyzm w ostrym lansowaniu 
antykoncepcji i aborcji? Jak wyjaśniał Peter J. Donaldson w Nature Against 
Us, PCC już w latach 80. przekonywała, że amerykańska gospodarka 
i bezpieczeństwo narodowe wymagały poparcia dla programów kontroli 

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo narodowe USA a programy 
kontroli urodzeń
Odpowiedź na pytanie, dlaczego USA prowadzi politykę kontroli 
urodzeń ludności świata, znajduje się w dokumencie National 
Security Memorandum 200 (NSM 200) z 1974 roku, zatytułowanym 
Implikacje wzrostu ludności świata dla bezpieczeństwa i zagranicznych 
interesów USA. Został on odtajniony w 1989 roku. Memorandum 
to przygotowane na wniosek prezydenta Nixona przez CIA, 
Departament Obrony i USAID omawia tempo rozwoju krajów 
biednych, popyt na towary eksportowe (szczególnie żywność) oraz 
potencjalne problemy z handlem spowodowane niedostatkiem 
zasobów naturalnych. Szczególne miejsce poświęcone jest w nim 
na omówienie prawdopodobieństwa problemów ze stabilnością 
w kraju i poza jego granicami spowodowanego niekontrolowanym 
wzrostem ludności. W dokumencie przekonywano – jak podaje 
Peige Eager w Global Population Policy – że w ciągu najbliższych 25 
lat brak kontroli liczby ludności może spowodować koncentrację 
populacji młodych ludzi, migracje do bogatych rejonów, zamieszki 
z powodu braku żywności, rozwój ruchów separatystycznych, 
zamachy stanu, czy kolejne, dokonujące się z inspiracji Związku 
Sowieckiego, rewolucje. Sugerowano w nim również, że narzędziem 
kontroli mogą być finansowe gratyfikacje dla użytkowników 
antykoncepcji. Wspomniano, że USAID powinna rozważać 
przyznanie pomocy zagranicznej tym krajom, które zgodzą się na 
implementację programów kontroli urodzeń. Wśród wymienionych 
krajów priorytetowych znalazły się: Indie, Pakistan, Nigeria, Meksyk, 
Indonezja, Egipt, Turcja i Brazylia. Wśród organizacji, które miały 
rządowi USA pomagać chronić własne interesy, wymieniono IPPF, 
Population Council i Pathfinder Fund.



narodzin. Wielu szefów wywiadu (np. Michael V. Hayden, szef CIA do 2009 
roku) i departamentu stanu (Hillary Clinton) zgadzało się z taką opinią. 
Dziś jednak opinie takie ubiera się w bardziej pozytywne terminy, mówiąc 
o stabilizacji liczby ludności i prawach reprodukcyjnych (lub o zdrowiu 
reprodukcyjnym). Jak informuje Hartmann w The Return of Population 
Control: Incentives, Targets, and the Backlash Against Cairo w styczniu 
2011 roku w elektronicznym biuletynie USAID pisała o wzmocnieniu 
programów planowania rodziny systemami zachęt, również akceptowanych 

rekompensatach finansowych (np. zawoalowanych w formie zwrotu kosztu 
dojazdu). To pokazuje, że amerykańskie pomysły ingerowania w życie 
prywatne ludzi w krajach biedniejszych niestety nie zniknęły. Nadal nie 
brakuje także okazji do nadużyć. 

Łagodzenie wizerunku – od kontroli liczby ludności świata do praw 
reprodukcyjnych.

DAWNA NAZWA ORGANIZACJI OBECNA NAZWA ORGANIZACJI

Human Betterment Association for 
Voluntary Sterilization, Association 
for Voluntary Sterilization, 
Association for Voluntary Surgical 
Contraception, Association for 
Voluntary Surgical Contraception 
International

EngenderHealth 

Center for Reproductive Law and 
Policy 

Center for Reproductive Rights 

International Projects Assistance 
Services

Ipas

Population Crisis Committee Population Action International

Stowarzyszenie Świadomego 
Macierzyństwa, Towarzystwo 
Planowania Rodziny

Towarzystwo Rozwoju Rodziny

Zero Population Growth Population Connection
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PAŃSTWO W PAŃSTWIE. FUNDACJA FORDA: ABORCJA 
I ANTYKONCEPCJA
Fundacja Forda (FF) to jeden z najważniejszych uczestników ruchu, który 
uznał przeludnienie za chorobę XX wieku. Początkowo katolicka rodzina 
Fordów nie chciała wspierać programów kontroli urodzeń, jednak po 
zmniejszeniu jej wpływów na działalność organizacji, ta ostatnia stała się 
głównym sponsorem antykatolickiej grupy Catholics for a Free Choice. FF 
założyli Henry i Edsel Ford w 1936 roku. Jest to obecnie druga co do wielkości 
organizacja dobroczynna przyznającą granty oraz operująca setkami 
milionów dolarów. 

W Family Planning and Population Control (1989) Kurt W. Back pisze, że 
organizacja była na tyle duża, że funkcjonowała w zasadzie jak miniaturowy 
rząd, posiadający biura w wielu krajach i wysyłający do innych specjalne 
delegacje dyskutujące z liderami różnych krajów na równej stopie. Ponieważ 
oficjalnie nie reprezentowała amerykańskiego rządu, mogła działać 
agresywnie, a nawet wykorzystywać do swoich celów własny personel 
medyczny. Fundacja Forda finansuje, o czym warto pamiętać, także polskie 
środowiska aborcyjne. Z jej strony internetowej wynika, że Federacja 
kierowana przez Wandę Nowicką w latach 2009-2010 miała otrzymać 150 tys. 
dolarów na działania związane z międzynarodową konferencją na temat AIDS. 
Wcześniej, w latach 1999-2005, otrzymała od Amerykanów jeszcze 550 tys. 
dolarów. Polskie feministki zawdzięczają więc tej fundacji w sumie ponad 2 
mln zł. Oprócz Federacji, Fundacja Forda wsparła również PAI, IWHC i Ipas.

Fundacja swoją antynatalistyczną krucjatę rozpoczęła w 1952 roku 
w Indiach. Zajmowała się ona także finansowaniem różnego typu działań, 
takich jak: badania nad antykoncepcją, studia demograficzne, pomoc 
techniczna dla programów planowania rodziny, a także finansowanie 
amerykańskich uniwersytetów, aby „rozwijać [tam] kult kontroli ludności”. 
W Indonezji Fundacja Forda skupiła się na wysyłaniu miejscowej elity za 
granicę w nadziei, że w przyszłości mogłaby dojść do władzy, i zastosować 
w praktyce pomysły neomaltuzjanistów. Ta inwestycja przyniosła owoce. 
Jak wskazuje Hartmann, w 1966 roku, kiedy władzę przejął generał Suharto 
wprowadził on w życie okrutne metody przymusowej kontroli liczby ludności. 
W ramach indonezyjskich programów planowania rodziny organizowano 
tzw. safari, podczas których – w eskorcie wojska – w czasie masowych 
zgromadzeń zakładano kobietom spirale. Personel medyczny nie był przy 



tym uczony, jak spirale usuwać, co stanowiło ogromne zagrożenie dla 
zdrowia kobiet. W trakcie tych akcji, nie informując o skutkach ubocznych, 
wszczepiano też kobietom pod skórę implant Norplant. Przymusowe 
sterylizacje miały miejsce w tym kraju jeszcze w latach 90. Działania te 
odbywały się przy pełnym poparciu i aprobacie USAID i UNFPA. 

Filozofię działania Fundacji Forda najlepiej pokazuje cytowana przez 
Hartmann wypowiedź jednego z jej reprezentantów, Johna P. Robina, 
który w roku 1968 powiedział na zjeździe w Nairobi, że skoro świat 
zaakceptował przymusowe szczepienia przeciwko ospie, przymusową służbę 

Wynagrodzenie w organizacjach non profit

ORGANIZACJA PREZES W LATACH 
2009/2010

DATA I SZACOWANE ROCZNE 
WYNAGRODZENIE 

Federacja na 
Rzecz Kobiet 
i Planowania 
Rodziny, 
Warszawa

Wanda Nowicka (2010/2011?) 
88 800 PLN1

(7400 zł brutto miesięcznie, 
obecnie na urlopie bezpłatnym) 

Fundacja Forda, 
Nowy Jork 

Luis A. Ubiñas  (2009/2010) 
741 101 USD2

Ipas, Chapel 
Hill, Północna 
Karolina

Elizabeth Maguire (2009/2010) 
232 622 USD3

IPPF Western 
Hemisphere, 
Nowy Jork

Carmen Barroso (2010) 
275 120 USD4

IWHC, Nowy 
Jork

Adrienne Germain (2009/2010) 
211 776 USD2

PAI, Waszyngton Amy Coen (2009) 
222 856 USD3

Źródła:

1   Sejm RP http://sejm.gov.pl (oświadczenie majątkowe posła)

2   Guide Star http://www2.guidestar.org (zeznanie podatkowe organizacji)

3   Foundation Center http://foundationcenter.org (zeznanie podatkowe organizacji)

4   Economic Research Institute http://www.erieri.com (zeznanie podatkowe organizacji)
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wojskową i edukację, to nie powinna być dla niego niczym szokującym czy 
rewolucyjnym przymusowa sterylizacja, gdy posiadać się już będzie ustaloną 
odgórnie liczbę dzieci. Według niego było oczywiste, że powinno się wspierać 
każdy system zachęt, który zmniejszyłby liczbę urodzeń w krajach, w których 
istnieje kryzys populacyjny. 

Fundacja Forda związana była nie tylko z finansowaniem antykoncepcji 
i sterylizacjami, ale również z promowaniem aborcji. Jak pisze w The Means 
of Reproduction Michelle Goldman (2009) organizacja ta wydała 750 tysięcy 
dolarów na program „regulacji miesiączki” w Bangladeszu. Hartmann podaje, 
że jedną z organizacji, która wykorzystywała pieniądze Forda na finansowanie 
prowadzonych przez kobiety centrów zdrowia, gdzie dokonywane były 
aborcje, była International Women Health Coalition (IWHC). 

W artykule Hudgson i Watkins czytamy, że Fundacja Forda przekazała 
pieniądze IWHC na zaproszenie 200 aktywistów (zapewne w większości 
kobiet) o radykalnych poglądach, aby przed konferencją ONZ w Kairze 
w 1994 roku osiągnąć porozumienie. Dla przypomnienia, według Hartmann 
konsensus ten został sfabrykowany przez stronę amerykańską po to, by 
osiągnąć wsparcie dla kontroli ludności pod płaszczykiem praw kobiet. 
Wielu feministkom dokooptowanie do ruchu kontroli ludności w ogóle nie 
przeszkadza. Dlaczego tak jest, doskonale pokazuje przykład International 
Women Health Coalition.

INTERNATIONAL WOMEN’S HEALTH COALITION 
(IWHC): REGULACJA MIESIĄCZKI I ONZ
International Women Health Coalition jest organizacją znaczącą ze względu 
na swój udział w konferencjach ONZ, a także przyznawanie grantów 
organizacjom partnerskim. O jej początkach w wywiadzie Population 
and Reproductive Health Oral History Project mówiła Adrienne Germain, 
jej szefowa do końca 2011 roku. W 1984 roku wymierająca organizacja 
the National Women’s Health Coalition otrzymała fundusze z Population 
Crisis Committee (obecnie Population Action International) i stała się 
międzynarodową International Women Health Coalition. PCC był wówczas 
jedynym właścicielem tej organizacji stworzonej do dystrybucji aspiratorów 
aborcyjnych. Jej ówczesna szefowa, Merle Goldberg, planowała stworzyć 
sieć organizacji afiliowanych w tylu krajach, do ilu uda się jej dotrzeć z ich 
dystrybucją. Tym samym budowała strukturę i zamierzała realizować cele 



zbliżone do IPPF. Pierwszym krajem, w którym lokalna organizacja partnerska 
otworzyła kliniki regulacji miesiączki i szkoliła w użyciu plastikowych 
aspiratorów, był Bangladesz. Aborcja była i jest tam nadal nielegalna. 
W innych krajach IWHC również finansowała działanie nielegalnych klinik 
aborcyjnych i szkoliła ich personel. Germain przyznała nawet w tym samym 
wywiadzie, że sama we własnej walizce rozwoziła po świecie zestawy do 
regulacji miesiączki. 

Wiele źródeł potwierdza, że kolejne szefowe IWHC (Merle Goldberg, 
Joan Dunlop, Adrienne Germain) były związane z establishmentem kontroli 
ludności. Michelle Goldberg pisze, że Germain była uczestniczką ruchu 
Zero Population Growth, a z autorem książki The Population Bomb Paulem 
Ehrlichem spotykała się na dyskusjach w jego domu. Hudgson i Watkins 
wskazują, że zarówno Germain, jak i Dunlop zbierały doświadczenia zarówno 
w ruchu neomaltuzjańskim, jak i feministycznym. Obie pracowały dla 
innej antynatalistycznej organizacji Population Council, a Germain również 
dla Fundacji Forda. IWHC rozpoczęła swoją działalność dzięki pieniądzom 
środowiska neomaltuzjańskiego i dzięki nim stała się głównym źródłem 
wsparcia i szkolenia providerów aborcji w krajach rozwijających się. Dopiero 
potem rozszerzyła swój program, aby stać się mostem łączącym feministki 
z establishmentem kontroli ludności. Należy również podkreślić, że to IWHC 
zwróciła się z propozycją współpracy (czy raczej po fundusze) do środowiska 
kontroli ludności. Po rozszerzeniu programu działalności, finansowanie 
organizacji przesunęło się z PCC na fundacje Forda, Melona i MacArthura. 

IWHC działa również na polu wymuszania zmian prawnych. Organizacja 
uczestniczyła w większości ważniejszych konferencji ONZ. Opracowała 
taktykę, za pomocą której w sprawie aborcji lobbuje w ramach tamtejszego 
forum organizacji pozarządowych. IWHC finansuje przyjazdy aktywistów 
z całego świata na konferencje ONZ, między innymi Wandy Nowickiej. 
Szefowa Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny otrzymywała nie tylko 
dotacje indywidualne, ale również dla kierowanej przez siebie organizacji. Jak 
ujawnił portal Rebelya.pl, w okresie 2004-2009 Federacja otrzymała od IWHC 
446 817 zł. 

Na swojej stronie internetowej International Women Health Coalition 
poleca grupom działającym w krajach z „restrykcyjnymi prawami” 
aborcyjnymi opracowywanie tajnych list aborterów, do których można 
bezpiecznie odsyłać kobiety. Informuje również kobiety, jak „bezpiecznie”, 
na własną rękę, dokonać aborcji farmakologicznej. Co więcej, namawia do 
kupowania aspiratorów, aby szkolić w ich użyciu kobiety. Sugeruje nawet 
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otwieranie klinik dla kobiet, oferujących tzw. usługi zdrowia reprodukcyjnego, 
w tym dotyczące spóźniających się miesiączek. Jak tłumaczyła Germain, 
prawa autorskie do materiałów szkoleniowych przejął od IWHC – Ipas, ich 
obecny producent.

IPAS: ATAK NA KRAJOWE PRAWA ANTYABORCYJNE
Kasun nazwała International Projects Assistance Services (IPAS, dziś Ipas) 
promocyjnym ramieniem kompleksu ludnościowego zajmującym się 
sterylizacją i aborcją, który sponsorował kliniki i szkolił w nich personel. Dla 
Moshera, IPAS był natomiast odgałęzieniem (offshoot) Planned Parenthood. 
Michelle Goldberg wyjaśnia, że jego powstanie wiąże się z postacią bardzo 
kontrowersyjnego, nawet w środowisku feministek, Reimerta Ravenholta. 
W latach 1965-1979 był on szefem ds. populacyjnych USAID. Za jego czasów 
podróżujący z nim dyplomaci w prywatnych walizkach przemycali do krajów, 
gdzie zabijanie dzieci było nielegalne, zestawy aborcyjne. Revenholt był znany 
także z tego, że w kieszeniach spodni miał zawsze zestawy aborcyjne, których 
sposób użycia chętnie demonstrował. Kaniule, plastikowe rurki dołączane do 
aspiratorów aborcyjnych, umieszczał w kieszeniach marynarki i używał ich 
do mieszania drinków. Ravenholt był przekonany, że biedne kraje potrzebują 
aborcji wykonywanej bez użycia prądu, a kobiety jako znieczulenia – dwóch 
martini. 



To na jego polecenie rządowe USAID nawiązało współpracę z Harveyem 
Karmanem, skazanym na dwa lata więzienia za śmierć kobiety, na której 
przeprowadził aborcję przy użyciu dziadka do orzechów. Karman był 
wynalazcą plastikowego aspiratora ręcznego, który mógł być używany 
w przypadku braku elektryczności, nawet w prowizorycznych warunkach (np. 
w Afryce). Został on przygotowany do masowej produkcji przez inżynierów 
z firmy Battelle, po czym Ravenholt zorganizował konferencję na Hawajach, 
na której aspiratory rozdawano pracownikom sektora zdrowotnego z całego 
świata, aby wybrać ich producenta i dystrybutora. Tak oto pojawił się IPAS, 
który powstał dzięki zastrzykowi pół miliona dolarów z Scaife Family Fund. 
Do dziś produkuje on zestawy aborcyjne nazywane MVA (manual vacuum 
aspirator). Trafiły one już do ponad stu krajów. 

Stosowanie tych plastikowych zestawów aborcyjnych jest nie tylko 
zabójcze dla dzieci poczętych, ale także dla kobiet. Kaniule – wielokrotnie 
używane, by obniżyć koszty aborcji – mogą powodować infekcje macicy 
poprzez otarcia i zadrapania, a w konsekwencji prowadzić do zarażenia 
wirusem HIV. Charakterystyczne przy tym jest to, że choć IPAS zezwala 
na ponowne używanie aspiratorów w Afryce, to nie godzi się już na to 
w Stanach Zjednoczonych. „Tam, gdzie ponowne użycie jest wymagane (SIC!) 
i lokalne regulacje na to zezwalają, kaniule muszą przejść proces sterylizacji 
lub silnej dezynfekcji” – napisano w dokumentach IPAS. Problem jest tylko 
taki, że plastiku generalnie się nie sterylizuje, choćby dlatego, że nie należy 
go gotować. Aborcje przy użyciu MVA wykonywane są bez znieczulenia, 
zazwyczaj do 16. tygodnia ciąży, choć, jak twierdzi przedstawiciel jednej 
z klinik aborcyjnych w Kenii, nawet do 24. tygodnia, jeśli „technik jest 
odważny”. 

O wspieraniu nielegalnych providerów aborcji przez Ipas dowiadujemy 
się również z książki Michelle Goldberg. Na pierwszą konferencję na 
temat globalnej aborcji zorganizowanej w 2007 roku przez tę organizację 
w Londynie przybyły położne, dyplomaci wysokiego szczebla, politycy, 
aktywiści i nielegalni providerzy aborcji. Polska miała tam swoją 
reprezentację. Ipas w 2005 roku przekazał Federacji Wandy Nowickiej kwotę 
37 003 zł, a dwa lata później – 138 253 zł. Ipas wspiera również International 
Consortium on Medical Abortion, w którym działała Wanda Nowicka.

Clowes pisze wprost, że IPAS specjalizował się w zmianie prawa 
aborcyjnego w różnych krajach i zakładaniu nielegalnych klinik aborcyjnych 
z naruszeniem lokalnych wierzeń i zwyczajów. Środowiska antynatalistyczne 
nie są w stanie zrozumieć i zaakceptować tego, że są ludzie, którzy chcą po 
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prostu mieć liczne potomstwo. W krajach, takich jak np. Nigeria, dzieci są 
bogactwem i powodem do dumy. 

Wanda Nowicka na konferencji sponsorowanej przez Ipas

ŁAMANIE PRAW CZŁOWIEKA
Z analizy działalności wyżej wymienionych grup wynika, że w przeszłości 
były one zaangażowane w realizowanie programów masowej kontroli 
urodzeń przede wszystkim wobec ludności krajów rozwijających się. 
Organizacje antynatalistyczne popierały masowe gwałcenie praw człowieka 
i były w mniej lub bardziej bezpośredni sposób odpowiedzialne za kłopoty 
zdrowotne, a nawet śmierć wielu kobiet. Promowane przez nie programy 
były wdrażane w sposób nieetyczny, niegwarantujący kobietom ani dostępu 
do informacji, ani odrzucenia antykoncepcji, a niekiedy nawet brutalnie 
wymuszały aborcję i sterylizację. Grupy te działały głównie w krajach 
rozwijających się, gdzie kobiety nie mogły liczyć na procedury sądowe 
i dochodzenie swoich praw. 

Analiza pokazuje również, że organizacje antynatalistyczne często łamały 
także prawa krajów, w których działały. Wynika z tego, że działalność 
odbiorców ich grantów powinna być poddana wnikliwej kontroli. Niestety 
obecnie istniejąca ustawa dopuszczająca aborcję w trzech wyjątkowych 



sytuacjach utrudnia zwalczanie ich działalności. Kompromis w sprawach 
moralnych służy tylko złu. █
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Nadchodzi rewolucja życia
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Gdy przeczytałem siódmy paragraf Humanae vitae, 
od razu zrozumiałem, że Kościół nie może nauczać 
niczego innego, że on musi głosić to, co głosi. 
Bardzo mocno poruszył mnie też fragment, w którym 
Paweł VI otwarcie i wprost zaapelował do naukowców 
i lekarzy, by zajęli się poważnymi badaniami w kwestii 
antykoncepcji. Miałem wrażenie, że papież mówi 
do mnie: „Ej, ty, Thomas, zajmij się tym”. I się 
zająłem. Nie wiedziałem wówczas, że powstanie 
NaProTechnology®, ale wiedziałem, że muszę 
odpowiedzieć na wezwanie papieża. 

Tłumaczyła Elżbieta Marchlewska 
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Prof. Thomas W. Hilgers,  twórca NaProTechnology®, dyrektor Pope Paul VI 
Institute for the Study of Human Reproduction, ginekolog, chirurg, 
specjalista chorób kobiecych, a ponadto uznany ekspert z  zakresu 
mikrochirurgii i rekonstrukcji macicy. Mieszka i pracuje w Omaha w USA.



Dlaczego jest Pan katolikiem? 

– Urodziłem się w rodzinie katolickiej.

I to jedyny powód, dla którego jest Pan katolikiem?

– Oczywiście nie. Jeszcze w college’u wiele myślałem o kwestiach 
religijnych i obyczajowych. Zastanawiałem się nad rozwodami, współżyciem 
przed ślubem. Wiedziałem, że Kościół jest temu przeciwny, ale nie wiedziałem 
dokładnie dlaczego. Po kilku latach rozmyślań i poszukiwań doszedłem do 
wniosku, że Kościół ma w tych sprawach rację. I dlatego, gdy pojawiła się 
encyklika Pawła VI Humanae vitae, natychmiast ją kupiłem, przeczytałem, 
i bez problemu zaakceptowałem jej treść. 

Skąd brało się to przekonanie, o którym Pan wspomniał, 
że nauczanie w sprawie antykoncepcji się zmieni?

– Tak wtedy myśleli wszyscy. Nie istniały źródła, które pozwalały się 
dowiedzieć, czym antykoncepcja jest naprawdę. Wszyscy ją popierali. 
Telewizja, media, lekarze – wszyscy zachwycali się antykoncepcją. W tej 
sprawie zresztą niewiele się do chwili obecnej zmieniło. Ale, gdy przeczytałem 
siódmy paragraf Humanae vitae, od razu zrozumiałem, że Kościół nie może 
nauczać niczego innego, że on musi głosić to, co głosi. Bardzo mocno poruszył 
mnie też fragment, w którym Paweł VI otwarcie i wprost zaapelował do 
naukowców i lekarzy, by zajęli się poważnymi badaniami w tej dziedzinie. 
Miałem wrażenie, że papież mówi do mnie: „Ej, ty, Thomas, zajmij się tym”. 
I się zająłem. To było dla mnie zupełnie oczywiste, że muszę coś z tym zrobić. 
Nie wiedziałem wówczas, że powstanie NaProTechnology®, ale wiedziałem, że 
muszę odpowiedzieć na wezwanie papieża. 

To był Pan wyjątkiem, bo w Stanach Zjednoczonych ta 
encyklika wywołała skandal. Przeciwko niej protestowało 
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wielu teologów, biskupi oficjalnie odrzucali jej nauczanie. 
A dla Pana – młodego katolika – wszystko było 
oczywiste?

– Może dlatego, że ja już sześć lat wcześniej intensywnie rozmyślałem 
o antykoncepcji, analizowałem wszystkie za i przeciw, i choć sądziłem 
– jak wielu ówczesnych katolików – że Kościół zmieni swoje nauczanie 
w tej kwestii, to po lekturze Humanae vitae natychmiast nawróciłem się 
na myślenie papieskie. Ale rzeczywiście nie było to typowe dla wielu 
amerykańskich katolików, także kapłanów. Pamiętam, że ksiądz, do którego 
poszedłem, by zapytać się, gdzie mogę kupić encyklikę, powiedział: „Co 
ci wpadło do głowy, żeby czytać takie śmieci”. To nie było szczególnie 
zachęcające.

A potem było lepiej?

– Tylko gorzej. Można powiedzieć, że w Kościele amerykańskim wybuchł 
zorganizowany bunt, który został przygotowany, zanim opublikowano 
encyklikę. Na jednym ze spotkań, które przygotował ojciec Charles Curran, 
a w którym uczestniczyły setki teologów, tylko jeden odważył się opowiedzieć 
po stronie Pawła VI.

Opowiada Pan o buncie wśród katolickich elit, 
duchownych, niekiedy biskupów, a jak to wyglądało wśród 
zwyczajnych wierzących? Jak Pana znajomi, przyjaciele 
zareagowali na ten dokument?

– Uznawali, że używanie antykoncepcji to sprawa ich własnego sumienia, 
i że stanowisko papieskie ich nie dotyczy. A kiedy zaczynali rozmawiać 
o tym z księżmi, to oni im taką opinię potwierdzali. Podobnie było zresztą 
z lekarzami. Tylko nieliczni mieli w sobie dość odwagi, determinacji i wiedzy, 
by zachować wierność nauczaniu Pawła VI. Większość jednak – i mówię tu 
o praktykujących katolikach – zaczęła przepisywać antykoncepcję.

Czy można to zjawisko określić, za ks. Johnem Richardem 
Neuhausem, „cichą schizmą”?



– Nie wiem. Używa się tego terminu, ale ja mam wrażenie, że w przypadku 
większości katolików to odejście wynikało ze zwykłej niewiedzy, a nie ze 
świadomego odrzucenia wiary. 

Tak można powiedzieć o świeckich, ale nie o biskupach 
czy kapłanach?

– Myślę, że i w ich przypadku często mieliśmy do czynienia z ignorancją. 
Wielu księży, a nawet teologów w ogóle nie czytało encykliki. Oni zaufali ojcu 
Curranowi, uznali jego autorytet i zaczęli głosić jego poglądy. Jest jednak 
faktem, że z tego gigantycznego upadku wiary dopiero się wyczołgujemy, 
powoli przezwyciężamy antykoncepcyjny sposób myślenia, także wśród 
katolików. 

Jeśli było tak źle z recepcją Humanae vitae w Kościele, 
to jak wyglądał stosunek do Pana badań nad 
NaProTechnology® wśród duchownych czy biskupów? 
Czy mieliście ich poparcie?

– Mówiąc szczerze, dopiero niedawno pojawili się księża, którzy 
nas wspierają. W latach 70. i 80., a nawet 90. byliśmy takiego wsparcia 
pozbawieni. Było kilku biskupów czy kardynałów, którzy wspierali nas 
moralnie i odrobinę finansowo, ale nie mogę powiedzieć, by Kościół 
hierarchiczny, szczególnie na poziomie księży, rzeczywiście nas popierał. 

Jak do Pańskich badań odnosili się lekarze?

– Oni – szczególnie ci starsi – ze mną nie rozmawiają, udają, że nie 
istnieję. Trochę lepiej wygląda sprawa z młodszymi. Oni coraz częściej chcą 
rozmawiać, sprawdzać, badać. To samo dotyczy zresztą młodych kapłanów. To 
pokazuje, że dokonała się ogromna zmiana, i w ciągu pięciu, może dziesięciu 
lat możemy spodziewać się rewolucji w podejściu do NaProTechnology® 
i naszych badań. Tę przemianę zawdzięczamy teologii ciała Jana Pawła II. 
Budzący się entuzjazm, także dla naszych badań, to odpowiedź na to, o czym 
mówił papież w Katechezach o małżeństwie i rodzinie. Upłynęło trochę czasu 
zanim wszyscy poznali to nauczanie. Niemniej jednak wśród młodych 
katolików ono już jest oczywistością, która zmienia ich spojrzenie na świat 
i życie. Warto też uświadomić sobie, że wielu niekatolików przystępuje do 
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Kościoła katolickiego ze względu na nauczanie Pawła VI w encyklice Humanae 
vitae i teologię ciała Jana Pawła II. 

Mówiliśmy o antykoncepcji czy podejściu do naturalnego 
planowania rodziny, ale początek pracy lekarskiej 
Pana Profesora, to czas, gdy w Stanach Zjednoczonych 
zalegalizowano – za sprawą decyzji Sądu Najwyższego 
w sprawie Roe kontra Wade – aborcję. Czy miał Pan 
w związku z tym, jako młody ginekolog, problemy z tą 
nową sytuacją?

– Aborcję zalegalizowano, gdy byłem na pierwszym roku stażu 
ginekologicznego w stanie Nowy Jork. Formalnie miała być ona wykonywana 
od 1 lipca 1970 roku. Jednak w Rochester, gdzie odbywałem staż, już w marcu 
zaczęto wykonywać zabiegi. Tego się zupełnie nie spodziewałem. Kiedyś 
przyszła do mnie pacjentka, która opowiedziała mi, że chce usunąć ciążę. 
Miałem zebrać od niej wywiad medyczny i przygotować dokumentację. 
Kobieta ta powiedziała mi, że to Bóg ją doprowadził do lekarza, który wykona 
aborcję. Uświadomiłem sobie wtedy, że to nie jest ten sam Bóg, w którego ja 
wierzę. Zgłosiłem się do kierownictwa szpitala i powiedziałem, że od tego 
momentu nigdy nie będę uczestniczył w żadnych działaniach, które mogą 
doprowadzić do aborcji. Wtedy uświadomiłem sobie, że muszę walczyć 
o życie, zaangażować się w ruch pro-life. Przez trzy lata tak było. Ale gdy 
Sąd Najwyższy wydał decyzję w sprawie Roe kontra Wade, a ja napisałem 
książkę Aborcja i sprawiedliwość społeczna, zaczęły się problemy. Pozostało mi 
wówczas sześć miesięcy do zakończenia programu badawczego. Szefostwo 
chciało jednak, bym ostatnie badania przeprowadził już w placówce, która 
standardowo prowadziła zabiegi aborcyjne. Odpowiedziałem, że nie mogę 
tam pracować, bo nie akceptuję aborcji. Przełożeni odrzucili mój sprzeciw 
sumienia. Musiałem zrezygnować ze stażu naukowego i zacząłem szukać 
nowego miejsca zatrudnienia. Na szczęście udało mi się zaangażować 
w szpitalu w Toledy w stanie Ohio, gdzie pracował lekarz, który także był 
pro-life. Ta zmiana oznaczała jednak, że zamiast sześciu miesięcy musiałem 
się uczyć kolejny rok. Wtedy zostałem powołany do US Navy, w szpitalach 
której także wykonywano aborcję. I ponownie musiałem odmówić takich 
zabiegów. Przeszedłem przez całą procedurę „niezgody sumienia” i byłem 



chyba jedynym człowiekiem w Stanach Zjednoczonych, którego zwolniono 
ze służby wojskowej ze względu na odmowę wykonywania aborcji. To było 
szaleństwo, bowiem, żeby uznać moje prawo do odmowy takich działań, 
poddano mnie między innymi badaniom psychiatrycznym. 

Dlaczego amerykańscy lekarze, którzy przez lata nie 
wykonywali aborcji, tak szybko zmienili w tej sprawie 
zdanie? Dlaczego tak łatwo podporządkowali się prawu, 
które było sprzeczne z etyką medyczną, ze składaną przez 
nich przysięgą Hipokratesa?

– Debata nad aborcją trwała u nas kilkanaście lat, więc trudno tu mówić 
o jakiejś szybkiej zmianie. Pierwszy ze stanów zalegalizował aborcję w 1967 
roku. Potem robiły to kolejne stany, ale ruch pro-life kontraatakował i po 
jakimś czasie udało mu się zablokować kolejne zmiany prawne. I dlatego 
zwolennicy aborcji uznali, że aby trwale zmienić prawo, muszą udać się 
do Sądu Najwyższego. Tam odnieśli sukces. Po sześciu latach od pierwszej 
decyzji prawnej. To pokazuje, że zanim lekarze rzeczywiście musieli zacząć 
dokonywać kluczowych wyborów, wsłuchiwali się w kilkuletnią debatę. 
Młodsi z nich byli już formowani na uniwersytetach, na których aborcyjna 
lewica miała przewagę. 

Ta dyskusja zmieniła opinię publiczną, ale co zmieniło lekarzy?

– Lekarze są częścią opinii publicznej. Jeśli zmienia się klimat społeczny, 
to zmieniają się i lekarze. Trzeba też powiedzieć, że lekarze zazwyczaj nie 
są liderami, rzadko mają odwagę do przewodzenia czy sprzeciwiania się 
większości. Oni raczej idą tam, gdzie wszyscy, niż próbują zawrócić ludzi ze 
złej drogi. Powód jest bardzo prosty. Lekarze w Stanach Zjednoczonych są 
grupą bardzo zajętą, nie mają czasu na jakieś własne przemyślenia, lektury, 
analizy, więc przyjmują to, co się im podaje. 

Ale przecież oni musieli wiedzieć, co robią, musieli – 
choćby ze studiów – wiedzieć, na czym polega aborcja, 
którą zaczęli wykonywać?

– Wiedzieli, ale nie miało to dla nich znaczenia. Łamanie sumień lekarskich 
zaczęło się zresztą nie od aborcji, a od antykoncepcji. Gdy pojawiła się 
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pigułka, część lekarzy odmawiała jej przepisywania, powołując się na klauzulę 
sumienia. I wtedy zaczęto ich do tego przymuszać, przekonując, że gdy 
kobieta podejmie taką decyzję, lekarz nie ma prawa jej odmówić. Wielu się na 
to zdecydowało, choć w istocie oznaczało to, że lekarz musiał zrezygnować 
z własnych postaw moralnych. Podobny mechanizm zastosowano również 
w przypadku aborcji. Dopiero po kilku latach od jej legalizacji lekarze 
otrzymali realne prawo odmowy. 

A czy Pan miał, poza wyrzuceniem ze stażu i z US Navy, 
jeszcze jakieś problemy związane z tym początkowym 
brakiem klauzuli sumienia w amerykańskim prawie?

– Opowiadanie o nich zajęłoby mi kilka dni. To był dla mnie bardzo 
trudny czas. Zawsze, kiedy to wspominam, płaczę. Wielu ludzi nie chce 
wierzyć w to, co się wówczas działo... Wyrzucano nas z pracy, ośmieszano, 
odrzucano, dyskryminowano, porównywano do komiwojażera, wyzywano. 
To była trudna walka z kierownictwem klinik, innymi lekarzami, firmami 

ubezpieczeniowymi. Często byłem w tej walce osamotniony, bo wśród lekarzy 
i personelu medycznego w Stanach Zjednoczonych było wówczas bardzo 
niewielu obrońców życia. Wśród ludzi, z którymi pracowałem, tylko ja byłem 
za życiem. I nie ukrywam, że to był ogromny problem. Jedynym wsparciem 
była wtedy dla mnie żona. To, co daje nadzieję, to fakt, że teraz lekarze 
broniący życia nie muszą już przez to przechodzić. 

Jak Pan przez to przeszedł?

W historii medycyny popełniono wiele 
błędów, z których się później wycofywano. 
In vitro jest właśnie takim błędem, tak jak 
aborcja. Nie mam wątpliwości, że ten błąd 
zostanie porzucony, a jego wyznawcy wymrą.



– To była wielka próba wiary. Ale jeśli się wierzy, to naprawdę można 
przejść i przez taką próbę.

A księża pomagali, wspierali?

– Nie było ich wówczas... 

Aborcja, antykoncepcja, sterylizacja – to wszystko są już 
zabiegi niemal standardowe w ginekologii... Lekarze tej 
specjalizacji coraz rzadziej leczą, a coraz częściej – na 
niemal wszystko – przepisują pigułkę antykoncepcyjną. 
Czy nie ma Pan Profesor czasem takiego wrażenia, że 
to właśnie tak sławiona przez media pigułka zabiła lub 
przynajmniej zabija współczesną ginekologię?

– Pigułka antykoncepcyjna zabiła myślenie. Ginekolodzy przestali myśleć, 
a zamiast tego zapisują pigułkę antykoncepcyjną na wszystko. Tak jakby było 
to jakieś cudowne panaceum. A ona nie leczy niczego.

Kobiety, ich lekarze zresztą także, odpowiedzą, że to 
nieprawda, bo dzięki pigułce ich miesiączki przestają 
być bolesne, znika trądzik, a niekiedy także inne 
nieprzyjemne objawy... A zatem ona działa.

– Nie, bo gdy tylko odstawimy środek antykoncepcyjny, objawy powrócą. 
Pigułka bowiem nie leczy przyczyn, nie szuka powodów objawów, a jedynie je 
usuwa.

Ale dla lekarza to jednak jest „cudowna pigułka”, bo bez 
specjalnego wysiłku pozbywa się problemu. 

– To prawda, ale to jest medycyna prostacka. Nie po to uczyliśmy się wiele 
lat, żeby teraz wyłącznie przepisywać pigułkę. To nie ma sensu. A do tego nie 
można zapominać, że antykoncepcja ma także skutki uboczne. Lecząc trądzik 
antykoncepcją, możemy doprowadzić do zatoru, i w konsekwencji do śmierci 
pacjentki. I tego nie można lekceważyć...
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A można rzeczywiście leczyć kobiety bez pigułki? Wielu 
lekarzy, także wierzących i odrzucających działania 
antykoncepcyjne, przekonuje, że nie są w stanie 
leczyć bez odwołania się do pigułek w innych niż 
antynatalistycznych celach.

– Jeśli tak mówią, to dlatego, że nie znają NaProTechnology®. W naszym 
systemie wszystko można wyleczyć bez sięgania po antykoncepcję. Każda 
jednostka chorobowa może być leczona bez jej stosowania. Jest jednak 
prawdą, że łatwiej i szybciej jest podać pigułkę, która usuwa te objawy. W tej 
chwili, w Stanach Zjednoczonych, większość pigułek jest sprzedawanych 
z przyczyn zdrowotnych, a nie z powodu ich działania antykoncepcyjnego. Ale 
to jest błąd, bo pigułka nie leczy, a jedynie czasowo usuwa objawy.

I do tego, nawet jeśli jest stosowana z przyczyn 
zdrowotnych, to i tak zachowuje, o czym nieczęsto się 
przypomina, działanie wczesnoporonne.

– Tak rzeczywiście bywa. 

W sprawie antykoncepcji stosowanej w celach 
zdrowotnych jest Pan Profesor bardziej radykalny niż 
Kościół, bowiem większość jego przedstawicieli pozwala 
na jej zdrowotne stosowanie.

– Nie nazwałbym tego większym radykalizmem, ale po prostu większą 
świadomością problemu. Mam też wrażenie, że akceptacja dla „zdrowotnego” 
stosowania antykoncepcji to spadek po latach 60. To wtedy wielu teologów 
przekonywało, że takie stosowanie antykoncepcji uzasadnia jej użycie. 
Wtedy też zaczęto masowo przepisywać kobietom pigułkę, uzasadniając to 
względami medycznymi, bardzo zresztą różnymi. W istocie jednak chodziło 
tylko o to, by usprawiedliwić moralnie samo stosowanie pigułek, których 
głównym celem pozostawało przeciwdziałanie poczęciu. Ale pomijając 
już kwestie teologiczne, to trzeba powiedzieć, że antykoncepcji nie należy 
przepisywać, bo niczego ona nie leczy, a jedynie szkodzi. Ginekologia zaś, 
która to robi, to po prostu zła medycyna.



Odpowiedzią na tę złą medycynę ma być 
NaProTechnology®, która nie stosuje środków 
antykoncepcyjnych, szuka przyczyn i leczy. Jak Pan 
Profesor wyobraża sobie jej przyszłość w sytuacji, gdy 
świat, także świat nauki i medycyny, idzie w zupełnie 
innym kierunku?

– Mnie już teraz zaskakuje dynamiczny rozwój NaProTechnology®. Nie 
spodziewałem się tego, ale to utwierdza mnie w przekonaniu, że nie ma 
granic, których nie możemy przekroczyć. To myślenie o medycynie jest tak 
rozsądne, że w naturalny sposób będzie się ono rozwijać. I mam nadzieję, że 
w końcu doprowadzimy do tego, że przemysł in vitro zbankrutuje. Odkrycia 
w dziedzinie prawdziwego leczenia niepłodności sprawią bowiem, że nie 
będzie powodów, by odwoływać się do tej metody. 

A pracownicy tego sektora nawrócą się na 
NaProTechnology®?

– Raczej wymrą. A na poważnie, trzeba powiedzieć, że w historii 
medycyny popełniono wiele błędów, z których się później wycofywano. In 
vitro jest właśnie takim błędem, tak jak aborcja. Nie mam wątpliwości, że ten 
błąd zostanie porzucony, a jego wyznawcy wymrą.

I w przyszłości będziemy myśleć o aborcji 
i zapłodnieniu in vitro, jak teraz myślimy 
o eksperymentach medycznych w obozach 
koncentracyjnych?

– Tak.

Za naszego życia?

– Tak powinno być, ale czy tak będzie, nie wiem.

To może chociaż nasze wnuki będą mogły zobaczyć 
Muzeum Aborcji, jak teraz amerykańskie dzieci mogą 
oglądać Muzeum Holocaustu?
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– Mam nadzieję, że pewnego dnia tak będzie. Były dwie rzeczy, które 
uniemożliwiały Niemcom dostrzeżenie tego, co się działo w III Rzeszy. 
Pierwszą z nich były media, drugą – uniwersytety. I w Stanach Zjednoczonych 
z tych samych powodów – mediów i uniwersytetów – nie jesteśmy w stanie 
dostrzec dramatu dehumanizacji wspieranego przez elity intelektualne. Ale to 
nie może przetrwać.

Często Pan profesor mówi, że młode pokolenie – młodzi 
lekarze, młodzi księża – są inni, bardziej otwarci na życie. 
Z czego to wynika?

– Z pontyfikatu Jana Pawła II. On był papieżem tego pokolenia. On miał 
charyzmę, która porywała, przyciągał więcej osób niż gwiazdy rocka, i głosił 
im prawdę.

Jednym słowem wygramy?

– Nie wiem, czy na tym świecie, ale w Niebie zwyciężymy na pewno. █



Katolicyzm a zdrowie kobiet
Autor Autorski

Katolicyzm 
a zdrowie kobiet

Kard. George Pell
Tłumaczył Samuel Bracławski

Od kiedy chrześcijanom 
zagwarantowano w Imperium 
Rzymskim wolność religii 
zaczęła się rewolucja, która 
radykalnie zmieniła status 
kobiety w społeczeństwie. 
Chrześcijaństwo zakazało 
aborcji i dzieciobójstwa. 
Małżeństwo zaś rozumiane 
jako trwający całe życie, 
wyłączny, heteroseksualny 
związek między kobietą 
a mężczyzną, w którym rozwód 
nie jest możliwy, a mężczyzna 
ma kochać kobietę tak jak 
Chrystus kocha Kościół (Ef 
5,21-32), było zarówno 
rewolucyjne, jak i opłacalne 
dla kobiet, gdyż zapewniało im 
i ich dzieciom bezpieczeństwo. 



Zadaniem, jakie dziś przed sobą postawiłem, jest powiedzenie 
o katolicyzmie i zdrowiu kobiet. Jako największa grupa religijna 
wewnątrz tradycji judeochrześcijańskiej, posiadająca wysoko rozwinięte 
nauczanie moralne, katolicyzm dostarcza tak wielu zagadnień, że nie będę 
się musiał zajmować problemami właściwymi dla innych tradycji religijnych, 
tj. poligamią, okaleczaniem kobiecych narządów rodnych, systemem 
kastowym czy starożytną ceremonią sati, stłumioną przez Brytyjczyków, która 
nakazywała spalenie wdowy na stosie pogrzebowym męża. Nie zamierzam 
też twierdzić, że wpływ religii zawsze jest dobry. Wszystkie religie, włącznie 
z katolicyzmem, mogą niekiedy prowadzić do działań złych lub podlegać 
zniekształceniom.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA
Mniej więcej sześćset milionów, z ponad miliarda dwustu tysięcy wszystkich 
wiernych Kościoła, stanowią kobiety. Kościół katolicki jest największym 
dostawcą usług zdrowotnych na świecie, dysponuje bowiem 117 tysiącami 
centrów opieki medycznej, co stanowi 26 procent wszystkich ośrodków opieki 
zdrowotnej na świecie. W Australii 10 procent ośrodków medycznych jest 
katolickich, ale wśród instytucji specjalizujących się w opiece paliatywnej 
odsetek ten wzrasta do 50 procent. Jestem szczególnie dumny z katolickich 
centrów badań medycznych, jakie powstały wokół St. Vincent’s Hospital 
Sydney, tj. z Garvin Institute of Medical Research, The Victor Chang Cardiac 
Research Institute, Kinghorn Cancer Centre.

To, co dwa tysiące lat temu mogło być dokonane tylko dzięki cudom, teraz 
dzieje się stale dzięki pracy lekarzy. Nauczanie moralne Nowego Testamentu, 
wywodzące się w części z judaizmu, jest fundamentalne dla naszego 
podejścia. Ale katolicy nigdy nie uznawali zasady „sola Scriptura”, tylko 
Pismo, ale zawsze odwoływali się także wprost do rozumu. My wierzymy, 
że Bóg Stwórca jest rozumny. Ewangelia św. Jana rozpoczyna się od słów: 
„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo”. Grecki 

Przemówienie wygłoszone przez kard. George’a Pella 12 września 2012 
roku w Canberze podczas dorocznego spotkania Royal Australian and New 
Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists.



termin Logos, który tłumaczymy jako „słowo”, równie dobrze mógłby być 
oddany terminem „rozum”.

Dlatego w dyskusjach z tymi, którzy nie podzielają naszego szacunku 
dla Pisma Świętego, odwołujemy się do rozumu, niekiedy stosując terminy 
prawa naturalnego (odziedziczonego po stoikach i nadal używanego przez 
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości). Większość z nas jest moralnymi 
realistami, którzy przyjmują, że istnieją prawdy moralne, tak jak istnieją 
prawdy w medycynie czy zasady higieny i czystości, które zostały bezbłędnie 
odczytane w historii ludzkości. Dla nas moralność nie jest wytworem 
jednostki czy społeczeństwa. Używamy naszego sumienia, aby poznać 
i zrozumieć prawdę, a nie po to, by ją wymyślić czy skonstruować. Choć 
jestem w stanie wskazać pozytywne i negatywne skutki pewnych procedur 
medycznych, to nie jestem konsekwencjonalistą, który uznaje, że ocena 
moralna zależy przede wszystkim od skutków danego działania. Wierzę, że 
dobre działania zazwyczaj prowadzą do dobrych skutków, ale nie zawsze tak 
musi być. Nie jest przypadkiem, że pierwsze uniwersytety na świecie były 
instytucjami katolickimi. Uniwersytety w Bolonii i Paryżu zostały utworzone 
podczas „przebudzenia dorastania Europy” w połowie XII wieku. Wiedza 
medyczna od V do XII wieku była nauczana i praktykowana w klasztorach 
benedyktyńskich. W jednym z nich, w Salerno na początku X wieku, została 
nawet powołana pierwsza zachodnia szkoła medyczna.

Podstawowe założenia katolickiego podejścia do zdrowia kobiet są 
następujące:

1) godność osoby ludzkiej, niezależnie od jakości jej życia
2) wsparcie małżeństwa rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny, 

trwały i wyłączny, otwarty na nowe życie
3) prawo małżonków do poznania i zrozumienia własnej płodności, co może 

determinować liczbę oraz różnicę wieku między dziećmi
4) brak przemocy wobec matki i dziecka
5) wezwanie do solidarności z matką
6) wezwanie do solidarności z nienarodzonym dzieckiem
7) opieka medyczna rozumiana jako naturalne dobro i fundamentalne prawo 

człowieka
8) preferencyjna opcja na rzecz ubogich i bezbronnych

Katolickie rozumienie relacji między lekarzem a pacjentem bliższe jest 
tradycyjnemu myśleniu hipokratejskiemu, niż bardziej współczesnym 
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ujęciom, w których lekarz jest raczej dostarczycielem usług zdrowotnych 
konsumentowi. Hipokrates uznawał, że celem medycyny jest „korzyść 
pacjenta”, korzyść zaś pojmował terapeutycznie. Katolicyzm ujmuje szacunek 
dla autonomii pacjenta w specyficzny sposób. Lekarz, na podstawie swojej 
wiedzy, biegłości i doświadczenia, doradza pacjentowi, który szuka rady 

i leczenia, ale to ostatecznie pacjent samodzielnie podejmuje decyzję, czy owe 
zalecenia zastosuje czy nie. Ta zasada ma zasadnicze znaczenie dla tego, jak 
położnicy i ginekolodzy powinni myśleć o sobie i swojej relacji do pacjentów.

Dla nas położnik jest lekarzem, który zajmuje się dwoma pacjentami: matką 
i dzieckiem. Uznajemy, że choć opieka medyczna nad tymi dwoma pacjentami 
zazwyczaj prowadzona jest równolegle, możliwe jest niekiedy, choć niezmiernie 
rzadko, rozejście się interesów matki i dziecka, a to może być bardzo trudne 
i stresujące dla wszystkich zainteresowanych. Katolicyzm ma wypracowane 
praktyczne zasady pomagające zarówno lekarzowi, jak i rodzicom 
w rozważaniu argumentów i podejmowaniu decyzji w tych warunkach.

Potrafię sobie wyobrazić, jak wielkim wyzwaniem musi być dla was 
ginekologów i położników zastosowanie waszej profesjonalnej wiedzy nie 
tylko do kobiety, ale i do jej nienarodzonego jeszcze dziecka, szczególnie 
w społeczeństwie, w którym kobiety są zachęcane do myślenia o sobie, że są 
jedynie „tymczasowo w ciąży”, a później od mniej więcej trzeciego miesiąca 
chcą jedynie wiedzieć, że wszystko jest OK. Wiem także, jak trudne jest dla 
was to, że macie do czynienia z propozycjami takich sposobów kuracji, które 
są nie do pogodzenia z waszym sumieniem. 

Uznajemy też, że istnieje wiele trudnych sytuacji, w których ciąża może 
być zagrożeniem dla życia i zdrowia matki. Ale, wraz z milionami kobiet 
różnych wyznań i religii, które głęboko sprzeciwiają się aborcji, wierzymy, 

Większość z nas jest moralnymi realistami, 
którzy przyjmują, że istnieją prawdy moralne, 
tak jak istnieją prawdy w medycynie czy zasady 
higieny i czystości.



że kobieta nie może i nie powinna być zmuszana do wyboru między 
życiem jej i jej nienarodzonego dziecka. Każda kobieta w ciąży ma prawo 
– w najwyższym możliwym stopniu – do opieki i wsparcia niezbędnych 
do zachowania zarówno jej własnego zdrowia, jak również urodzenia 
i wychowania dziecka. Aborcja zawsze jest tragicznym, zbiorowym brakiem 
tej opieki i wsparcia.

CZY KATOLICKIE PODEJŚCIE DO OPIEKI ZDROWOTNEJ 
NAD KOBIETAMI UWZGLĘDNIA TO, CZEGO ONE 
CHCĄ? CO Z POTRZEBĄ ANTYKONCEPCJI I ABORCJI?
Uczestnicy London Summit on Family Planning, które odbyło się 11 lipca 
2012 roku, w tym także Fundacja Billa i Melindy Gates, zobowiązali się do 
przekazania dwóch i pół miliarda dolarów na zaspokajanie „niezaspokojonej 
potrzeby” antykoncepcji dla rzekomych 120 milionów kobiet w świecie 
rozwijającym się. Ale, jak wskazuje prof. Lant Pritchett z Harvard University 
Kennedy School of Government, i co potwierdza także Bank Światowy, 
koncept „niezaspokojonej potrzeby” planowania rodziny „nie obejmuje oceny 
tego, czy kobiety chcą lub zamierzają stosować antykoncepcję”. Pracownik 
Interact Worldwide, organizacji zajmującej się zdrowiem seksualnym kobiet, 
powiedział dziennikowi „The Guardian”, że obecnie trzeba nie tylko zapewnić 
dostawy antykoncepcji, ale także kreować na nią popyt. „Aby osiągnąć oba 
z tych celów, trzeba podzielić środki na dostępność antykoncpecji i tworzenie 
popytu” – podkreślała szefowa organizacji Marie Staunton.

CZY STANOWISKO PRO-LIFE, JAKIE PREZENTUJE 
KOŚCIÓŁ, NIE SZKODZI ZDROWIU KOBIET, 
WPŁYWAJĄC NA WZROST GLOBALNYCH 
WSKAŹNIKÓW ŚMIERTELNOŚCI MATEK?
Liczne badania nad poziomem śmiertelności matek pokazują, że wysoki 
wskaźnik śmiertelności matek nie jest związany z brakiem dostępu do aborcji, 
ale z brakiem dostępu do szpitali lub opieki położnych. Kraje katolickie, jak 
Irlandia czy Malta, które mają bardzo restrykcyjne prawo aborcyjne, mają 
jeden z najniższych wskaźników śmiertelności matek w cywilizowanym 
świecie. W krajach katolickich, w których wskaźnik ten jest wyższy, na 
przykład w Filipinach, śmiertelność matek jest wprost związana z innymi 
problemami strukturalnymi, choćby z brakiem wyszkolonego personelu 
medycznego w regionach wiejskich, oraz słabą dostępnością opieki 
zdrowotnej dla ubogich.
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Chile jest krajem, który daje wyjątkową możliwość sprawdzenia 
wpływu prawa aborcyjnego na śmiertelność matek. Aborcja była w tym 
kraju legalna w latach 1931-1988, zaś w 1989 roku została zakazana. 
Obecnie chilijskie prawo aborcyjne należy do najbardziej restrykcyjnych na 
świecie. Nietypowe jest także to, że Chile zaczęło zbierać dane dotyczące 
śmiertelności matek już na początku XX wieku. Badania Kocha, oparte na 
analizie danych dotyczących śmiertelności matek w ostatnim półwieczu 
(od 1960 do 2007 roku), pokazują, że najwyższy wskaźnik śmiertelności 

matek odnotowano w 1960 roku. Wtedy jednak aż 34 procent przypadków 
śmierci matek spowodowanych było aborcją. W 2007 roku – po 18 latach 
zakazu aborcji – udało się zredukować wskaźnik śmiertelności matek o 97,9 
procent. Badania te pokazały, że najważniejszym elementem zmniejszającym 
wskaźniki śmiertelności jest wyższy poziom wykształcenia kobiet. Edukacja 
zwiększa dostęp do istniejących form opieki zdrowotnej, co prowadzi do 
zmniejszenia ryzyka śmierci w czasie ciąży i podczas narodzin dziecka. 
Kościół katolicki jest głęboko zaangażowany w edukację kobiet i dziewcząt, 
tak by umożliwić im pełną realizację ich możliwości. Jako instytucja będąca 
największym dostarczycielem usług oświatowych na świecie, Kościół 
edukuje ponad 55 milionów osób, od wczesnego dzieciństwa, poprzez szkoły 
podstawowe i średnie. Najistotniejszym, ale i najbardziej kontrowersyjnym 
odkryciem Kocha jest stwierdzenie, że delegalizacja aborcji w Chile nie 
zwiększyła śmiertelności matek. Doświadczenie tego kraju pokazuje, że 
postęp w dziedzinie zdrowia matek w krajach rozwijających się jest funkcją 
takich wskaźników, jak edukacja, odżywianie, dostęp do wykwalifikowanych 
położonych i szybkiej pomocy położniczej.

Najistotniejszym, ale i najbardziej 
kontrowersyjnym odkryciem Kocha (dane 
zbierane przez kilkadziesiąt lat) jest 
stwierdzenie, że delegalizacja aborcji w Chile 
nie zwiększyła śmiertelności matek. 



Kościół na całym świecie dostrzega te dramatyczne warunki ludzkiej, 
społecznej i ekonomicznej niesprawiedliwości, które prowadzą do obniżenia 
wskaźników zdrowia kobiet, i często wywołują presję w kierunku aborcji. 
Wiele kobiet zostało zmuszonych do niej przez swoich mężczyzn. Wszystkie 
kobiety, które poddane zostały tej procedurze, powinny być traktowane ze 
współczuciem i szacunkiem.

PRZEŁOMOWE BADANIA W KWESTII ZDROWIA 
PROKREACYJNEGO KATOLICKICH SPECJALISTÓW 
W DZIEDZINIE MEDYCYNY
MATERCARE
Praca kanadyjskiego lekarza dr Roberta Walleya, emerytowanego profesora 
ginekologii i położnictwa na Memorial University of Newfoundland 
i dyrektora wykonawczego MaterCare International, jest tego znakomitym 
przykładem. MaterCare jest organizacją katolickich lekarzy, której celem jest 
poprawa warunków życia i zdrowia matek i dzieci, zarówno narodzonych, jak 
i nienarodzonych. MaterCare inicjuje pomoc, szkolenia, badania, doradztwo, 
które nakierowane są na zmniejszenie tragicznego wskaźnika liczby aborcji na 
świecie, a także redukcję liczby śmierci matek i noworodków czy polepszenie 
stanu ich zdrowia. Działania MaterCare obejmują szkolenia lokalnych 
położnych, tworzenie centrów położniczych, a także pomoc chirurgiczną 
i rehabilitację dla kobiet, które cierpią na poważne problemy z powodu braku 
wykwalifikowanej opieki położniczej w czasie porodu. Lekarze z MaterCare 
Australia aktywnie pomagają kobietom i dzieciom u jednego z naszych 
najuboższych sąsiadów, w Timorze Wschodnim. Wysyłają grupy, które 
kształcą dla mieszkańców tego kraju wykwalifikowane położne, a także 
miejscowych instruktorów rozpoznawania płodności. 

CARITAS I HIV/AIDS
Caritas Internationalis, międzynarodowa organizacja charytatywna Kościoła 
katolickiego, odgrywa kluczową rolę w polepszaniu stanu zdrowia matek 
w najbiedniejszych krajach świata poprzez opiekę nad matkami zarażonymi 
wirusem HIV oraz zmniejszaniu zakażania dzieci przez matki tym wirusem. 
Pracownicy Caritas pomagają 24 milionom osób w dwustu krajach świata. 
Organizacje członkowskie Caritas mają 440 tysięcy pracowników etatowych 
i 625 tysięcy wolontariuszy i dysponują rocznie 2,6 miliardami dolarów, 
które służą pomocy najbiedniejszym rodzinom i wspólnotom. W Afryce 
subsaharyjskiej katolickie i wyznaniowe organizacje medyczne dostarczają 70 
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procent wszystkich usług zdrowotnych i związanych z AIDS. Najważniejsze 
dla nich jest zapobieganie transmisji wirusa HIV z matek na dzieci. Jest to 
możliwe dzięki wczesnej diagnozie, leczeniu, a także odżywczym terapiom 
dla dzieci. 

TROSKA O PŁODNOŚĆ/NAPROTECHNOLOGY®

Niezadowolenie znaczącej (i rosnącej?) grupy kobiet z antykoncepcji 
hormonalnej oraz z biologicznych i emocjonalnych skutków procedur 
wspomagania płodności, takich jak in vitro, pobudziły rozwój odmiennego 
podejścia do płodności i wspomaganego zapłodnienia. Troska o płodność 
i NaProTechnology®, zapoczątkowane przez profesora Thomasa Hilgersa, 
ginekologa, położnika i endokrynologa z Uniwersytetu Creightona, rozwijają 
się w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii, Ameryce Łacińskiej 
i dziesięciu krajach europejskich (w tym najdynamiczniej w Polsce – dop. 
tłumacza). NaProTechnology® stosuje zabiegi medyczne i chirurgiczne 
w celu diagnozowania i leczenia problemów związanych z podstawowymi 
dysfunkcjami uniemożliwiającymi lub utrudniającymi naturalne poczęcie, 
a także wpływającymi na zdrowie kobiet. NaProTechnology® jest równie 
skuteczna jak in vitro, a z pewnością tańsza i mniej inwazyjna. Większość 
instruktorów i lekarzy – konsultantów medycznych to kobiety, które są 
atrakcyjne dla pacjentek z powodu swojego głębokiego szacunku dla 
kobiecego ciała i holistycznego podejścia do opieki zdrowotnej. Popyt na 
usługi NaPro w ośmiu australijskich ośrodkach jest ogromny, znacznie 
przewyższa ich możliwości. Instruktorzy i konsultanci medyczni nie mogą być 
kształceni na tyle szybko, by móc pomagać wszystkim zgłaszającym się parom 
szukającym pomocy, a także kobietom, które szukają innych metod leczenia 
niż pigułka antykoncepcyjna.

METODA BILLINGSÓW I INNE METODY NATURALNEGO PLANOWANIA 
RODZINY 
Na naszą uwagę zasługuje także praca australijskich lekarzy Johna i Evelyn 
Billingsów, która rozwinęła się w prostą, skuteczną, klinicznie sprawdzoną, 
a także uniwersalną kulturowo metodę rozpoznawania płodności. Badania 
nad metodą Billingsów przeprowadzone w latach 1996-1997 w Chinach 
przez profesora S.Z. Quiana wykazały skuteczność i dostępność tej metody 
dla różnych grup społecznych, w tym ludzi bardzo biednych, a nawet 



analfabetów. NPR wspiera ludzką godność, szacunek oraz dialog między 
małżonkami, jest zgodny z przekonaniami wiernych rozmaitych grup 
religijnych, a także zgodny z tymi kulturami, w które wpisany jest szacunek 
dla środowiska naturalnego i życia w harmonii z nim. W ostatnich latach 
pojawiły się – na amerykańskich wydziałach medycznych i pielęgniarskich 
– także nowe, bardzo skuteczne i weryfikowalne medycznie metody 
rozpoznawania płodności. Chodzi o Model Creighton czy metodę Marquette.

NIEPOŻĄDANE SKUTKI UBOCZNE ABORCJI 
I ANTYKONCEPCJI
ANTYKONCEPCJA DOUSTNA: W 2006 roku wielka metaanaliza badawcza 
przeprowadzona przez Mayo Clinic wykazała dwukrotne zwiększenie ryzyka 
raka piersi u kobiet stosujących antykoncepcję doustną przez więcej niż 
jedenaście lat od swojej pierwszej pełnej ciąży. W 2009 roku badania National 
Institutes of Health Study wykazały, że kobiety, które zaczęły stosować 
antykoncepcję doustną przed 18. rokiem życia, prawie dwukrotnie częściej 
zapadają na wszystkie rodzaje raka piersi, a u kobiet po 40. roku życia, które 
stosowały pigułkę, ponad czterokrotnie wzrosło niebezpieczeństwo potrójnie 
negatywnego raka piersi.
ABORCJA I ZDROWIE PSYCHICZNE KOBIET: Nowozelandzki uczony, prof. 
David Fergusson, który osobiście jest zwolennikiem postawy pro choice, 
poinformował w 2008 roku w „British Journal of Psychiatry”, że kobiety, które 
przeszły aborcję, dwukrotnie częściej cierpią z powodu zaburzeń psychicznych, 
a trzykrotnie częściej niż kobiety, które urodziły dziecko lub nigdy nie były 
w ciąży, doświadczają specyficznej formy depresji. Te stwierdzenia powinny 
skłaniać raczej do opieki i współczucia niż do potępienia.

ZAGINIONE KOBIETY CHIN I INDII
Jako ważne post scriptum do moich słów, chcę jeszcze powiedzieć 
o dramatycznej sytuacji, z jaką mamy do czynienia w Chinach i Indiach, gdzie 
płody żeńskie są selekcjonowane ze względu na płeć i abortowane, a niekiedy 
– o czym się nie mówi – porzucane lub zabijane już po narodzinach. Na 
całym świecie rodzi się statystycznie 1000 chłopców na 950 dziewczynek. 
Między rokiem 2000 a 2004 w Chinach na 1000 chłopców przypadało 806 
dziewczynek. Chińska polityka jednego dziecka sprawiła, że w Chinach żyje 
obecnie o 32 miliony chłopców – do 20. roku życia – więcej niż dziewcząt, 
a 94 procent niezamężnych osób w wieku od 28. do 49. roku życia stanowią 
kobiety („British Medical Journal”, April 2009). 
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W Indiach sytuacja jest tylko nieco lepsza. Narodowy spis ludności 
wykazał, że w ciągu dziesięciu lat – od 2001 do 2011 roku liczba rodzących się 
dziewczynek w stosunku do chłopców wciąż spadała. W 2001 roku na tysiąc 
chłopców rodziło się 927 dziewczynek, w 2011 – 914. I choć użycie USG do 
wyselekcjonowania żeńskich płodów jest w Indiach nielegalne, to w praktyce 
jest szeroko stosowane. Pochodzące z 2011 roku badania Uniwersytetu 
z Toronto, opublikowane w „The Lancet”, ukazują, że w Indiach żyje obecnie 
o 7,1 miliona dziewczynek mniej niż chłopców; w ciągu dekady ta różnica 
powiększyła się o milion. 

WNIOSKI
Od kiedy edyktem mediolańskim w 313 roku cesarz Konstantyn 
zagwarantował chrześcijanom wolność religii w Imperium Rzymskim, 
chrześcijaństwo zaczęło rewolucję, która radykalnie zmieniła status kobiety 
w społeczeństwie. Chrześcijaństwo zakazało aborcji i dzieciobójstwa, co 
we wcześniejszym okresie wywoływało w Imperium Rzymskim ogromną, 
podobną do dzisiaj charakteryzującą Chiny i Indie, nierównowagę płci. Jedna 
z historycznych analiz wykazała, że w starożytnych greckich Delfach, wśród 
600 rodzin tylko jedna na sześć miała więcej niż jedną córkę. W starożytnym 
Rzymie dziewczęta często były wydawane za mąż w wieku 12 lat, przed 
okresem dojrzewania, za mężczyzn dużo od siebie starszych, a małżeństwa 
zazwyczaj były konsumowane od razu. Małżeństwo rozumiane jako trwający 
całe życie, wyłączny, heteroseksualny związek między kobietą a mężczyzną, 
w którym rozwód nie jest możliwy, a mężczyzna ma kochać kobietę tak jak 
Chrystus kocha Kościół (Ef. 5,21-32) było zarówno rewolucyjne, jak i opłacalne 
dla kobiet, gdyż zapewniało im i ich dzieciom bezpieczeństwo. 

W starożytnym Rzymie nie stawiano granic seksualnej aktywności. I jak 
w obecnej Europie, tak również w tamtym Rzymie widać było ogromny 
kryzys demograficzny, co wywołało nieustanne zapotrzebowanie na 
„barbarzyńskich” pracowników i osadników. Chrześcijańskie wspólnoty, które 
nie ulegały temu wzorcowi spadku płodności, dostarczały nadwyżkę kobiet, 
które korzystały z wyższego statusu społecznego, niż miały ich koleżanki 
w rodzinach pogańskich, a także często przewodziły (ale nigdy jako kapłanki) 
lokalnym wspólnotom. Wszystko to uświadamia, że nie wszędzie, nie 
zawsze i nie w każdym miejscu, ale Kościół katolicki miał wyjątkowy wkład 
w zdrowie i prawa kobiet. I tak jest nadal. █



Medialny obłęd i pomyłka feminizmu
Autor Autorski

Jeśli zdystansujemy się na chwilę i krytycznie popatrzymy na mieszankę 
seksu i przemocy, serwowaną społeczeństwu codziennie przez 
niezliczonych operatorów mediów, przestanie dziwić nas to, co dzieje się 
we współczesnej kulturze, a zwłaszcza to, co dzieje się z kobietami. Ale 
w tym właśnie problem, że nie potrafimy się zdystansować.

Fragment książki Teresy Tomeo Twój nowy styl, która 
ukazała się nakładem Wydawnictwa FRONDA. 

MEDIALNY OBŁĘD 
i pomyłka feminizmu

Teresa Tomeo
Tłumaczyła Magda Sobolewska



Ten, kto panuje nad mediami, panuje nad umysłem. 

Jim Morrison

Rihanna, obwołana sensacją muzyki pop, w 2009 roku była 
ofiarą głośnego przypadku przemocy domowej, a potem 
wystąpiła w popularnym wideoklipie Eminema I love the way 
you lie („Kocham to, jak kłamiesz”), gloryfikującym fizyczny 
i emocjonalny ból przemocy. Roznegliżowana Rihanna śpiewała w nim: 

„Będziesz tak stał i patrzył, jak płonę
To dobrze, bo lubię, gdy tak boli.
Będziesz tak stał i słuchał, kiedy płaczę
To dobrze, bo kocham to, jak kłamiesz
Kocham to, jak kłamiesz”.

Listopadowy numer przeznaczonego dla mężczyzn pisma „GQ” z 2010 roku 
wydrukował sugestywną rozkładówkę ze zdjęciem aktorek występujących 
w popularnym amerykańskim serialu komediowym Glee. Kobiety grające 
w serialu uczennice szkoły średniej ubrane były w przejrzystą bieliznę 
i ustawione w wyzywających pozach na tle szkolnych szafek na ubrania. Fakt, 
że zdjęcia sugerujące seks z uczennicami wydrukowano w magazynie dla 
dorosłych mężczyzn, został uznany przez jedną z grup monitoringu mediów 
za graniczący z pedofilią1.

W maju 2010 roku media potraktowały pięćdziesiątą rocznicę 
wprowadzenia pigułki antykoncepcyjnej jako okazję do wielkiej fety. Na 
okładce „USA Today” wychwalano pigułkę jako znak przełomu, symbol 
kobiecych praw, a nawet katalizator ruchu wyzwolenia kobiet2. „USA 

1  Zob. http://www.parentstv.org/ptc/news/release/2010/1020.asp.
2  Zob. http://www.usatoday.com/news/health/2010-05-07-1Apill07_CV_N.htm.



Today” i wszystkie główne media w Ameryce wyciszały, poddawały 
w wątpliwość albo całkowicie ignorowały badania dotyczące dolegliwości 
fizycznych i innych skutków ubocznych wywołanych stosowaniem pigułki 
antykoncepcyjnej, a także fakt, że w 2005 roku została ona zaliczona przez 
Światową Organizację Zdrowia do pierwszej grupy substancji rakotwórczych.

W 2008 roku Alveda King, bratanica Martina Luthera Kinga, została 
odsunięta od mikrofonu w czasie otwartej dyskusji podczas kongresu 
Krajowego Stowarzyszenia Postępu Ludzi Kolorowych (NAACP) w Detroit, 
w stanie Michigan. King, która jest pomocnikiem duszpasterskim 
w organizacji Priests for Life, próbowała zwrócić uwagę na olbrzymią liczbę 
aborcji w społeczności afroamerykańskiej, która straciła w ten sposób 
ponad trzynaście milionów istnień od momentu rozprawy Roe przeciwko 
Wade w 1973 roku. Można by się spodziewać, że świeckie media będą 
zainteresowane przeprowadzeniem wywiadu z bratanicą największego 
amerykańskiego działacza na rzecz praw obywatelskich. I czy nie jest 
wiadomością godną uwagi fakt, że odebrano jej głos w czasie kongresu, 
który miał promować, przedstawiać i wprowadzać w życie to wszystko, 
o co walczył jej stryj? Według mnie nie jest to błahostka. Dla reporterów 
nadających relacje z kongresu wydarzenie to nie było wiadomością chwili 
i oni także na swój sposób uciszyli Alvedę King: zignorowali zupełnie ją samą 
i innych obecnych na kongresie działaczy pro-life.

Ogłoszony w listopadzie 2009 roku raport Parents Television Council 
Women in Peril. A Look at TV’s Disturbing New Storyline Trend (Kobiety 
w niebezpieczeństwie: Spojrzenie na niepokojący trend w scenariuszach 
telewizyjnych) ukazuje dramatyczny wzrost liczby brutalnych scen przemocy 
wobec kobiet. Częstotliwość ukazywania przemocy wobec kobiet w telewizji 
amerykańskiej w latach 2004-2009 wzrosła o 120 procent. Dla porównania 
w tym samym czasie ogólny wzrost przemocy w telewizji – bez względu na 
płeć – wyniósł zaledwie 2 procent3.

Czy można zatem powiedzieć, że kobiety rzeczywiście osiągnęły tak wiele? 
Oto mamy XXI wiek i mimo większej liczby kobiet otrzymujących stopnie 
naukowe i praktykujących zawody niegdyś dla nich niedostępne, wygląda na 
to, że kobiety i dziewczęta są też coraz bardziej wykorzystywane seksualnie. 
Dlaczego media i organizacje opowiadające się po stronie kobiet ignorują 
ten niepokojący trend? Dlaczego NOW – National Organization for Women 
(Krajowa Organizacja Kobiet)4 i inne grupy feministek nie wychodzą na ulice, 

3  Zob. http://www.parentstv.org/PTC/publications/reports/womeninperil/study.pdf.
4  Największa amerykańska organizacja feministyczna, założona w 1966 roku (przyp. tłum.).
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jak to robiły ich poprzedniczki w latach sześćdziesiątych, i nie organizują 
masowych protestów przeciwko sposobowi przedstawiania kobiet przez 
Hollywood i przemysł pornograficzny? Dlaczego przedstawiciele NARAL 
Pro-Choice America5 i Planned Parenthood6 nie przedstawiają uczciwie 
problemów związanych z antykoncepcją? Dlaczego organizacje kobiece 
i media ignorują szkodliwe skutki uboczne jej stosowania? Dlaczego nie 
dostrzegają przypadków wykorzystywania seksualnego nieletnich i naruszeń 
prawa, które stale wychodzą na jaw w klinikach aborcyjnych, zwłaszcza 
że podobno są one za tym, by aborcja była „bezpieczna, legalna i rzadka”7? 
Dlaczego te same środowiska, jeśli naprawdę zależy im na wolności 
wyboru – a zwłaszcza świadomego wyboru – nie przejmują się medycznymi 
i psychologicznymi następstwami aborcji? Dlaczego ci, którzy deklarują troskę 
o prawa kobiet, nie chcą wysłuchać historii matek żałujących wykonania 
aborcji? Czy organizacje, takie jak NAACP, nie powinny troszczyć się o to, ile 
dzieci w mniejszościach etnicznych jest eliminowanych przez aborcję i w jaki 
sposób są one atakowane przez przemysł aborcyjny?

BRAK WIADOMOŚCI TO NIEKONIECZNIE DOBRA 
WIADOMOŚĆ
Pytania te pozostają bez odpowiedzi, bo – szczerze mówiąc – media nie 
widzą potrzeby, by na nie odpowiadać. Aborcja, antykoncepcja i seks 
pozamałżeński już dawno zostały przez nie uznane za coś „normalnego”. 
Co się tyczy pornografii i innych sposobów uprzedmiotawiania kobiet 
w mediach, to większość możnych tego świata udaje, że problem nie istnieje, 
albo tłumaczy go sztuką, wolnością seksualnej ekspresji, albo wolnością 
słowa (świeckie artykuły i książki zajmujące się tą problematyką są nieliczne 
i stanowią wyjątek). Gail Dines, pisarka, profesor socjologii i działaczka ruchu 
przeciwdziałania pornografii, jest jedną z garstki naukowców gotowych 
wyrazić sprzeciw wobec tego zjawiska. W wywiadzie udzielonym dziennikowi 

5  Skrót NARAL pochodził z początku od słów National Association for Repeal of Abortion Laws (Krajowe Sto-
warzyszenie na rzecz Zniesienia Praw Aborcyjnych). Organizacja zmieniła następnie nazwę na National Abortion 
Rights Action League (Krajowa Liga Działania na rzecz Praw Aborcyjnych), a potem na NARAL Pro-Choice Ame-
rica (przyp. tłum.).

6  Właściwie: Planned Parenthood Federation of America (Amerykańska Federacja Planowanego Rodziciel-
stwa) – największa sieć klinik aborcyjno-antykoncepcyjnych w  USA założona przez feministkę Margaret San-
ger (zob. np. http://prawdaoaborcji.wordpress.com/2012/01/03/feminizm-eugeniczny-czyli-margaret-sanger-w-
pigulce/#more334) (przyp. tłum.).

7  Formułka, że aborcja powinna być „bezpieczna, legalna i rzadka” („safe, legal and rare”) została ukuta przez 
ówczesnego prezydenta USA Billa Clintona w latach dziewięćdziesiątych XX wieku (przyp. tłum.).



„Guardian” w swojej rodzinnej Wielkiej Brytanii, Dines, autorka książki 
Pornland. How Porn Has Hijacked Our Sexuality (Pornoland: Jak pornografia 
skradła nam seksualność)8, prezentuje swój pogląd na to, dlaczego jej 
publikacje są w większości głosem wołającego na puszczy: „Wielu lewicowych 
liberałów wyznaje teorię, która mówi, że dostarczyciele pornografii nie 
są biznesmenami, ale starają się raczej uwolnić naszą seksualność od 
narzuconych przez państwo ograniczeń”9. Teoria ta znalazła swój wyraz 
w filmie Skandalista Larry Flynt, w którym miliarder Flynt, założyciel pisma 
„Hustler”, został przedstawiony po prostu jako człowiek walczący o wolność 
słowa. Dines nie zgadza się z tą oceną. „Proszę mi wierzyć, rozmawiałam 
z setkami porno-biznesmenów i jedyne, co ich podnieca, to zyski”. Wielu jej 
kolegów po fachu, wyjaśnia dalej Dines, wyraża obawę, że jeśli wystąpią 
przeciwko pornografii, zostaną „uznani za sprzyjających religijnej prawicy”. 
Utrzymują oni, że „pornografia reprezentuje i propaguje wyzwolenie 
seksualne”.

Wygląda na to, że uczeni ci nie są odosobnieni w swoich poglądach. 
Najwyraźniej producenci programów informacyjnych także uważają, że 
pornografia wyzwala. Badania pokazują, że ludzie zarządzający sieciami 
telewizyjnymi, redakcjami informacyjnymi i gazetami przyjmują program 
rewolucji seksualnej proponowany przez organizacje pokroju NOW, NARAL 
czy Planned Parenthood. W przemówieniu wygłoszonym w lipcu 2009 
roku w Colorado Springs arcybiskup Charles Chaput przypomniał, dlaczego 
tak ważne jest, aby katolicy, a także inni chrześcijanie i wszyscy ludzie 
dobrej woli, zdali sobie sprawę, że pracownicy mediów nie podzielają ich 
poglądów moralnych i religijnych. „Przekonanie, że tak różny stosunek do 
praktyk religijnych nie odzwierciedla się w przekazie medialnym, jest co 
najmniej dziwaczne i niepoważne. W pewnym sensie jesteśmy tym, w co 
wierzymy. Nasze poglądy kształtują to, jak opisujemy świat. I dotyczy to także 
zawodowych dziennikarzy”10.

Arcybiskup cytował badanie przeprowadzone w 2005 roku przez 
Annenberg Public Policy Center, z którego wynikało, że 40 procent 
Amerykanów uczestniczy co tydzień w niedzielnych nabożeństwach11. Wśród 
dziennikarzy odsetek ten, zgodnie z ustaleniami tego samego badania, 
wynosił 17 procent. Obawy arcybiskupa Chaputa zasadzały się także na 

8  Zob. np. http://www.neww.org.pl/pl/news/news/1,5282,1.html (przyp. tłum.).
9  Zob. http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/2010/jul/02/gail-dines-pornography.
10  Zob. http://www.archden.org/index.cfm/ID/2265.
11  Zob. www.annenbergpublicpolicycenter.org/Downloads/IoD_Survey_Findings_Summer2005/Partisan_

Bias20050524.pdf. 
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badaniu sprzed niemal trzydziestu lat. Słynny sondaż Lichtera-Rothmana 
przeprowadzony w latach osiemdziesiątych skierowany był do personelu 
informacyjnego największych operatorów medialnych, głównie dużych 
dzienników i największych sieci telewizyjnych, i pytał ich o przekonania 
polityczne oraz poglądy na wiele gorących tematów, nie wyłączając aborcji12. 
Ogromna większość ankietowanych – prawie 90 procent – stwierdziła, że 
popiera legalność aborcji. Zgodnie określali oni także swoje poglądy mianem 
„na lewo od centrum”. To samo badanie ustaliło, że połowa dziennikarzy nie 
miała żadnej przynależności religijnej.

Teraz przenieśmy się w XXI wiek, do opracowań Media Research Center 
i Pew Research Center for the People and the Press, a także innych organizacji 
monitorujących stronniczość mediów. W 2007 roku Media Research Center 
opublikowało analizę poglądów dziennikarzy pracujących w mediach. Jej 
autorzy stwierdzili, że już od dwudziestu pięciu lat rozmaite opracowania 
wskazują, iż dziennikarze są o wiele bardziej liberalni niż przeciętni 
Amerykanie13. W 2004 roku raport Pew Research Center donosił, że w Stanach 
Zjednoczonych pięć razy więcej dziennikarzy określa siebie jako liberałów 
niż jako konserwatystów14. Nie należy zapominać, że mówimy o ludziach, 
którzy przygotowują oglądane przez nas serwisy informacyjne i piszą 
czytane przez nas w prasie wiadomości. Czy rzeczywiście można sądzić, że 
jesteśmy rzetelnie informowani o tym, co się dzieje, zwłaszcza w sprawach 
dotyczących wiary i moralności? 

Matthew Kelly, gorliwy katolik, autor książek i znany mówca motywacyjny, 
mawia: „To, jak ludzie postrzegają świat, przekłada się na to, jak żyją”.

NIE DOPUŚĆ, ŻEBY FAKTY POPSUŁY CI OPOWIEŚĆ
Istnieje wiele danych dowodzących stronniczości dziennikarzy, ale jeszcze 
więcej badań ukazuje, w jaki sposób media regularnie atakują nauczanie 
Kościoła. Nawet jeśli seriale komediowe i programy nadawane w czasie 
największej oglądalności nie wyśmiewają instytucji Kościoła bezpośrednio 
w jakiejś postaci albo przedstawianych wydarzeniach – co często się zdarza 
– to i tak bombardują nas kpinami z chrześcijańskich przekonań, szczególnie 
z chrześcijańskiego postrzegania małżeństwa i płciowości.

12  S. R.Lichter, S. Rothman, L.S. Lichter,  S. R.Lichter, S. Rothman, L.S. Lichter, The Media Elite, Bethesda 1986.
13 Zob. http://people-press.org/2008/03/17/financial-woes-now-overshadow-all-other-concerns-for-

journalists.
14  Zob. www.people-press.org/2004/05/23/bottom-line-pressures-now-hurting-coverage-say-journalists.



Kiedy prowadzę w całym kraju seminaria z wiedzy o mediach, uczestników 
najczęściej szokują statystyki i ogrom dowodów na to, że istnieje związek 
między problemami społecznymi a wpływem mediów. Oczywiście nie możemy 
zrzucać winy za wszystkie społeczne i moralne dolegliwości na Hollywood 
i „New York Timesa”, ale ignorowanie faktów i liczb byłoby niepoważne.

Z raportu opublikowanego w 2010 roku przez Kaiser Family Foundation 
wynika, że młodzi Amerykanie obcują z mediami przeciętnie pięćdziesiąt trzy 
godziny tygodniowo15. Dorośli wypadają niewiele lepiej – poświęcają mediom 
co najmniej czterdzieści godzin w tygodniu. Co takiego właściwie przyswajają 
sobie młodzi ludzie i dorośli w tym czasie? Lepiej usiądźcie. Poniższe dane 
pochodzą z raportu wydanego w 2010 roku przez Amerykańską Akademię 
Pediatrii:

• 75 procent programu nadawanego w godzinach największej 
oglądalności zawiera treści erotyczne,

• odniesienia do seksu pojawiają się nawet osiem do dziesięciu razy na 
godzinę,

• od lat osiemdziesiątych filmy dla nastolatków oznaczone kategorią 
„R” (dla widzów powyżej siedemnastego roku życia) zawierają 
co najmniej jedną scenę rozbieraną, a często kilka przedstawień 
współżycia seksualnego,

• tylko w latach 1997-2001 ilość treści erotycznych w amerykańskiej 
telewizji niemal się podwoiła16.

Raport Parents Television Council pt. Happily Never After (I nie żyli razem 
długo i szczęśliwie) opublikowany w 2008 roku ujawnił, że telewizja 
amerykańska poświęca więcej czasu w godzinach największej oglądalności 
na promowanie rozwiązłości i cudzołóstwa niż na ukazywanie pożycia 
małżeńskiego i wierności w małżeństwie: liczba odniesień słownych 
do seksu pozamałżeńskiego przewyższała liczbę wzmianek o seksie 
w kontekście małżeństwa prawie trzy do jednego17. Ta sama organizacja 
stwierdziła, że w największych amerykańskich sieciach telewizyjnych liczba 
scen przedstawiających albo sugerujących seks między niepoślubionymi 
partnerami przewyższała sceny seksu między małżonkami w stosunku prawie 
cztery do jednego.

Powiedzieć, że statystyki dotyczące pornografii w Internecie są szokujące, 
to o wiele za mało. Liczby ciągle się zmieniają – i niestety, nigdy się nie 
zmniejszają:

15  Zob. http://www.kff.org/entmedia/8010.cfm.
16   Zob. http://aappolicy.aappublications.org/cgi/content/126/3/576.full.
17  Zob. http://www.parentstv.org/ptc/publications/reports/sexontv/MarriageStudy.pdf.
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• seks jest tematem numer jeden wśród wszystkich haseł 
wyszukiwanych w Internecie18, 

• do końca 2004 roku powstało 420 milionów pornograficznych stron 
internetowych19,

• 2,5 miliarda e-maili dziennie zawiera treści pornograficzne20,
• 25 procent wszystkich zapytań wpisywanych w wyszukiwarki 

internetowe dotyczy pornografii21.
Może trochę danych na temat przemocy w mediach?
• w oświadczeniu Amerykańskiej Akademii Pediatrii z 2009 roku 

czytamy: „kontakt z przemocą w mediach, takich jak telewizja, kino, 
muzyka i gry wideo, niesie poważne ryzyko dla zdrowia dzieci i (...) 
może przyczyniać się do agresywnych zachowań”22,

• wykonane przez Uniwersytet Iowa w 2010 roku zestawienie wyników 
130 badań zdecydowanie dowodzi, że granie w agresywne gry wideo 
wzmaga występowanie agresywnych myśli i zachowań, a także 
zmniejsza empatię23,

• przeciętny Amerykanin przed ukończeniem 18. roku życia jest 
świadkiem 16 tysięcy wirtualnych morderstw24,

• przeciętny Amerykanin przed ukończeniem 18. roku życia ogląda 200 
tysięcy aktów przemocy w telewizji25,

• ponad tysiąc rozmaitych badań przeprowadzonych od 1972 roku 
wykazało co najmniej luźny związek między przemocą w mediach 
a agresywnymi zachowaniami części dzieci26.

Jeśli zdystansujemy się na chwilę i krytycznie popatrzymy na mieszankę 
seksu i przemocy, serwowaną społeczeństwu codziennie przez niezliczonych 
operatorów mediów, przestanie dziwić nas to, co dzieje się we współczesnej 
kulturze, a zwłaszcza to, co dzieje się z kobietami. Ale w tym właśnie 
problem, że nie potrafimy się zdystansować.

18  Zob. http://www.worldandi.com/subscribers/searchdetail.asp?num=23779.
19  J. LaRue podczas szczytu na temat pornografii 19 maja 2005.
20  Zob. www.familysafemedia.com/pornography_statistics.html.
21  Zob. http://www.healthymind.com/5-porn-stats.html.
22  Zob. http://pediatrics.aappublications.org/cgi/reprint/peds.2009-2146v1.
23  Craig Anderson, profesor psychologii na Uniwersytecie Stanu Iowa, Violent Video Game Play Makes More Ag-

gressive Kids (Badania dowodzą, że dzieci grające w agresywne gry wideo są bardziej agresywne), „Psychological 
Bulletyn, American Psychological Association Journal” 136, nr 2 (marzec 2010).

24  Komisja Senatu USA ds. Sądownictwa, Children, Violence, and the Media: A Raport for Parents and Policy Ma-
kers (Dzieci, przemoc i media: Raport dla rodziców i polityków), 14 września 1999.

25  Tamże.
26  Zob. www.aap.org/advocacy/releases/jstmtevc.htm.



Niczego nie analizujemy, ani nawet nie skupiamy się na tym, co do nas 
dociera. Podłączeni do elektronicznych gadżetów prowadzimy niezwykle 
zabiegane życie. Jesteśmy stale zajęci mailowaniem, esemesowaniem, 
wymianą wiadomości z przyjaciółmi z Facebooka albo niepotrzebnym 
oglądaniem telewizji. Na domiar złego katolicy tacy jak ja – wychowujący się 
w Stanach Zjednoczonych po Soborze Watykańskim II – odebrali słabe albo 
żadne wykształcenie religijne. Nikła, pozbawiona podstaw wiara nie ma szans 
w starciu z medialnym kolosem, któremu pozwalamy kształtować nasz sposób 
myślenia i ostatecznie także nasze życie.

Około 70 milionów Amerykanów w Stanach Zjednoczonych określa siebie 
mianem katolików, ale tylko 22 procent z nich uczestniczy w niedzielnej Mszy 
św.27. Nie będzie chyba przesadą, jeśli przypuścimy, że nawet praktykujący 
katolicy nie poświęcają zbyt dużo czasu na odwiedzanie dobrych katolickich 
stron internetowych albo słuchanie katolickiego radia, aby dowiedzieć 
się czegoś więcej o nauczaniu Kościoła. W rzeczywistości w badaniu 
przeprowadzonym przez organizację Pew Forum on Religious and Public 
Life ateiści, agnostycy, żydzi i mormoni uzyskali lepsze wyniki w dziedzinie 
wiedzy religijnej niż katolicy i protestanci największych denominacji28. Jeszcze 
bardziej niepokojąca jest przytoczona w badaniu statystyka, według której 
więcej niż czterech na dziesięciu amerykańskich katolików – 43 procent 
ankietowanych – nie wie, że Eucharystia nie jest jedynie symbolem Ciała 
Pańskiego, ale poprzez konsekrację w czasie Mszy św. faktycznie staje się 
Ciałem, Krwią, duszą i bóstwem Jezusa Chrystusa.

PRAWDZIWA BURZA CYWILIZACYJNA
Spadek moralności i powszechne odchodzenie od Kościoła są wynikiem 
zjawiska, które nazywam burzą cywilizacyjną lat sześćdziesiątych. Wówczas 
to gwałtowny rozkwit mediów zbiegł się w czasie z początkiem ruchu 
wyzwolenia kobiet i wybuchem rewolucji seksualnej. Amerykańscy katolicy 
stali się ponadto świadkami otwartego sprzeciwu części wiernych wobec 
encykliki Humanae vitae, podtrzymującej zakaz stosowania antykoncepcji, 
i doświadczyli efektów niezrozumienia i błędnej interpretacji Soboru 
Watykańskiego II. W 1964 roku Sobór wydał Konstytucję dogmatyczną 
o Kościele Lumen gentium, przedstawiającą soborowe rozumienie natury 

27  Zob. http://cara.georgetown.edu/CARAServices/CCP.pdf. Z badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego 
wynika, że w Polsce w 2010 roku w niedzielnej Mszy św. uczestniczyło 41 proc. katolików, a do Komunii św. przy-
stąpiło 16,4 proc. wiernych. Tzw. dominicantes i comunicantes liczeni są raz w roku we wszystkich polskich pa-
rafiach w wybraną niedzielę października lub listopada (przyp. tłum.). 

28  http://www.pewforum.org/U-S-Religious-Knowledge-Survey-Who-Knows-What-About-Religion.aspx.
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Kościoła. W piątym rozdziale członkowie Kościoła otrzymują konkretne 
wezwanie: „Toteż wszyscy w Kościele, niezależnie od tego, czy należą 
do hierarchii, czy są przedmiotem jej funkcji pasterskiej, powołani są 
do świętości, zgodnie ze słowami Apostoła: «Albowiem wolą Bożą jest 
uświęcenie Wasze» (1 Tes 4,3; por. Ef 1,4)”29. Wszyscy – kobiety i mężczyźni – 
zostaliśmy powołani do tego, by przemieniać otaczającą nas kulturę, ale jak 
zaznaczył arcybiskup Chaput podczas wspomnianej już wizyty w Kanadzie 
w 2009 roku, to raczej w nas dokonała się przemiana, i to niekoniecznie na 
lepsze: „Zamiast zmieniać kulturę wokół nas, my, chrześcijanie, dopuściliśmy 
do tego, by to kultura przemieniła nas. Zawarliśmy zbyt tani kompromis. 
Pragnęliśmy asymilacji i dostosowania do innych. I w trakcie tego procesu 
zostaliśmy pozbawieni właściwości i wchłonięci przez kulturę, którą zgodnie 
z naszym powołaniem mieliśmy uświęcić”30.

Obrazy i komunikaty powoli, ale nieuchronnie, osłabiają naszą czujność. 
Zupełnie jak w znanej powiastce o żabie i garnku z gorącą wodą. Jeśli 
wrzucimy żabę do wrzątku, dostrzeże ona niebezpieczeństwo i natychmiast 
wyskoczy z garnka. Zobaczmy jednak, co się stanie, jeśli włożymy ją do 
ciepłej wody i postawimy na ogniu. Z początku będzie jej dobrze, ale nim się 
obejrzy, zostanie ugotowana. Widząc klimat panujący w kulturze, nie mogę 
oprzeć się wrażeniu, że my, kobiety, często jesteśmy podobne do żab. Mówimy 

29  Lumen gentium (21 listopada 1964), 39. http://tezeusz.pl/cms/tz/index.php?id=3825. 
30  http://www.archden.org/index.cfm/ID/4728
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naszym córkom, siostrom i przyjaciółkom: „Wskakujcie, dziewczyny, woda jest 
w sam raz!”. Ale szybko okazuje się, że jesteśmy ugotowane; nieświadomie 
uległyśmy wpływom toksycznej kultury. I nie ma w tym nic dziwnego, jeśli 
weźmie się pod uwagę rozmiary i siłę przekazu mass mediów.

W połowie XX wieku media zaczęły rozwijać się błyskawicznie, tworząc 
masowy przemysł. Wkrótce całą planetę pokryła gęsta sieć redakcji prasowych, 
stacji radiowych i telewizyjnych, a potem pojawiły się platformy kablowe, 
Internet, telefony komórkowe, nowe sposoby komunikacji elektronicznej 
i nowe generacje urządzeń. Kościół katolicki zawsze dostrzegał wielkie 
znaczenie mediów nie tylko dla celów katechetycznych, ale także dla rozwoju 
kultury. Dlatego w 1963 roku – mniej więcej w tym samym czasie, gdy na 
horyzoncie zbierały się już chmury zwiastujące cywilizacyjną burzę – Sobór 
Watykański II wydał Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli Inter 
mirifica. To błyskotliwe podsumowanie funkcji mediów we współczesnym 
świecie dowodzi, że Kościół już wtedy doceniał wielki wpływ mediów i był 
zainteresowany udziałem w tym, co umożliwia dotarcie do całej ludzkości.

„Kościołowi przysługuje więc naturalne prawo używania i posiada-
nia wszelkiego rodzaju owych środków, o ile są one konieczne lub 
pomocne w chrześcijańskiej działalności wychowawczej i w każdej 
jego pracy, podejmowanej dla zbawienia dusz. Zadaniem zaś paste-
rzy jest takie pouczenie wiernych i kierowanie nimi, by przy pomo-
cy tych również środków zmierzali oni do zbawienia i doskonało-
ści własnej oraz całej rodziny ludzkiej. Zresztą do świeckich przede 
wszystkim należy ożywianie tego rodzaju środków duchem huma-
nizmu i chrześcijaństwa, aby odpowiadały one w pełni wielkim 
oczekiwaniom ludzkości oraz zamierzeniom Bożym”31.

Już same rozmiary świata mediów wprawiają w osłupienie. Na świecie 
istnieje około 44 tysięcy stacji radiowych i 21 tysięcy stacji telewizyjnych, nie 
licząc operatorów sieci kablowych i satelitarnych. Raport Międzynarodowej 
Unii Telekomunikacyjnej Narodów Zjednoczonych donosi, że na koniec 2010 
roku aż 71 procent ludzi mieszkających w krajach uprzemysłowionych 
dysponowało dostępem do Internetu, z czego 65 procent użytkowników 
mogło z niego korzystać w domu32. Rozwój mediów i dostęp do nich nie są 
niczym złym, jeśli – jak zauważa Kościół – używa się mediów właściwie i dla 

31   Inter mirifica, par. 3, zob. http://www.zaufaj.com/sobor-vaticanum-ii-/348.html. 
32  Zob. http://itu.int/ITU-D/ict/material/FactsFigures2010.pdf.
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dobra ludzkości. W rzeczywistości jednak dzieje się coś wręcz przeciwnego. 
Mimo że liczba konserwatywnych i chrześcijańskich stacji radiowych stale 
się zwiększa, nadal są one w mniejszości. Sieć EWTN Global Catholic Radio 
Network rozrasta się szybko i co roku dodaje nowe stacje do listy zrzeszonych 
rozgłośni, jednak w 2011 roku w całych Stanach Zjednoczonych nadawało 
jedynie 170 stacji EWTN i 30 innych niezależnych rozgłośni katolickich.

Nie chcę powiedzieć, że Kościół w zmieniających się czasach zaprzestał 
głoszenia swojej nauki; chodzi raczej o to, że jej głosiciele nie mieli – niemal 
do dziś – takiego samego dostępu do nowych środków przekazu jak inni. 
W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, gdy media rosły w siłę, 
większość ich pracowników robiła wszystko, by odciąć się od Kościoła. Mimo 
że według dzisiejszych standardów ówczesne programy telewizyjne i radiowe 
trzeba uznać za dość łagodne, to już wtedy podejmowano wysiłki, aby 
odciągnąć społeczeństwo od tradycyjnego postrzegania małżeństwa, rodziny, 
związków damsko-męskich, a także ról kobiety i mężczyzny.

Wkrótce po 1960 roku, kiedy pigułka antykoncepcyjna zawojowała świat, 
Hollywood zaczął produkować filmy prezentujące nowe poglądy na moralność 
seksualną. Żegnaj, Mario von Trapp; hello, Mrs. Robinson. Absolwent, Żegnaj, 
Kolumbie, Peyton Place, Bob i Carol i Ted i Alice oraz Love Story to tylko kilka 
z hitów kasowych, w których rozwiązłość zaczynała być prezentowana jako 
coś normalnego. 

Wspominałam już o Helen Gurley Brown i jej piśmie „Cosmopolitan”. 
W 1962 roku napisała ona książkę Sex and the Single Girl (Seks i samotna 
dziewczyna). Była to szokująca jak na owe czasy publikacja, przedstawiająca 
pozamałżeński seks z mężczyznami jako drogę do samospełnienia i sukcesu 
zawodowego kobiety. W tym samym czasie szykowało się jednak także 
zupełnie inne ujęcie tematu wyzwolenia kobiet. Rok po ukazaniu się książki 
Brown, Betty Friedan opublikowała The Femine Mystique (Mistykę kobiecości). 
Autorka, nazywająca dzieło naczelnej „Cosmopolitan” obscenicznym, nie 
popierała idei zwabiania mężczyzn do łóżka dla zysku i zabawy; skupiła się 
raczej na czymś, co nazwała „bezimiennym problemem”: na ograniczeniach, 
jakie musiały znosić mieszkające na przedmieściach panie domu. Książka 
natychmiast ściągnęła na Friedan uwagę mediów, a ona sama stała się 
współzałożycielką NOW – National Organization for Women (Krajowej 
Organizacji Kobiet), która lobbowała za jednakowym traktowaniem kobiet 
i mężczyzn w miejscach pracy, a także za legalizacją aborcji.



Tymczasem na scenie pojawiła się Gloria Steinem, autorka raportu 
o pigułce antykoncepcyjnej, napisanego dla męskiego pisma „Esquire”. Jako 
założycielka pisma „Ms.”, które zaczęło ukazywać się w 1971 roku, i główna 
zwolenniczka poprawki konstytucyjnej o równouprawnieniu, Steinem była 
jedną z najważniejszych propagatorek radykalnego feminizmu. To ona 
spopularyzowała powiedzenie, że „kobieta potrzebuje mężczyzny jak ryba 
roweru”. Była od początku i pozostała do dziś zagorzałą głosicielką prawa do 
aborcji.

Te i inne wpływowe feministki zmieniały myślenie wielu Amerykanów 
i Amerykanek o seksie, małżeństwie, dzieciach i rolach społecznych kobiet 
i mężczyzn. W wyniku tego zmieniać się zaczęły zwyczaje i prawa. Przepisy 
antydyskryminacyjne i polityka równych szans, które stworzono w celu 
ochrony mniejszości rasowych, objęły także kobiety. Rozwód bez orzeczenia 
winy, aborcja na życzenie, święcenia kobiet w niektórych Kościołach 
protestanckich, a obecnie walka o przedefiniowanie małżeństwa, tak by 
mogło ono oznaczać także związki tej samej płci – wszystko to swoim 
pochodzeniem nawiązuje do rewolucji seksualnej i ruchu feministycznego.

SPRZECZNE KOMUNIKATY
Także dziś, jak zauważyła Helen Alvaré na watykańskim kongresie kobiet 
w 2008 roku, te dwa prądy nie przestają wysyłać do kobiet bardzo 
dezorientujących sygnałów. Z jednej strony słyszymy, że powinnyśmy 
osiągać ten sam poziom sukcesu zawodowego co mężczyźni dzięki swoim 
zdolnościom i umiejętnościom – a nie ze względu na wygląd albo atrakcyjność 
seksualną. Z drugiej strony, stwierdza Alvaré, same zgadzamy się na swoje 
uprzedmiotowienie, a nawet je wzmacniamy, tak że jesteśmy gotowe zdobyć 
się na wielkie wyrzeczenia, by ukryć to, co powinno być dla nas najdroższe – 
zdolność dawania życia. Na przykład „co roku w Ameryce tysiące całkowicie 
zdrowych kobiet poddaje się po urodzeniu dziecka operacji plastycznej znanej 
jako mommy job („poprawka mamusi”), aby usunąć wszystkie uboczne skutki 
ciąży”33. 

Co do sposobu traktowania kobiet, Kościół zgadza się, że w wielu 
konkretnych obszarach należało i należy nadal przeciwdziałać dyskryminacji; 
ale, jak podkreśla Alvaré, wprowadzanie tych zmian nie wymaga 
odwoływania się do „najgorszych wzorców męskiego zachowania”34.

Dlatego pierwszym etapem wypracowywania nowego stylu musi 

33  H. Alvaré, dz. cyt.
34  Tamże.



być kulturowy detoks. Musimy po trochu zdzierać warstwy fałszywych 
komunikatów i odzwyczajać się od pewnego rodzaju myślenia – a może raczej 
w ogóle zacząć myśleć, zamiast siedzieć i bezwolnie jak gąbka wciągać brudy, 
które nas otaczają. Musimy zmienić nasz sposób postrzegania świata, bo jak 
mówi Matthew Kelly, od tego zależy wszystko inne – nasz sposób życia i, co 
ważniejsze, nasza relacja z Bogiem i ludźmi.

Sama uważałam kiedyś, że jestem nieźle zorientowana w świecie. Powoli 
jednak zaczęłam się przekonywać, jak wielu rzeczy nie wiem i jak bardzo 
w rzeczywistości zostałam oszukana – jak bardzo kobiety w ogóle zostały 
oszukane przez te środowiska, którym, jak słyszały, najbardziej mogą zaufać. 
A zatem, kim naprawdę jesteśmy? Gdzie możemy szukać prawdy o sobie? 
Wydaje mi się, że każda z nas w głębi serca zna odpowiedź. Prawda to Osoba 
– jest nią Jezus Chrystus. A pełnię tej Prawdy można znaleźć w Kościele 
katolickim. Nie trzeba szukać daleko, wszystko mamy podane jak na tacy. Jeśli 
będziecie czytać dalej, przekonacie się, o co mi chodzi. █
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Jak ciągle tylko 

„post” i „post”, to przecież 

wiadomo, że nie przeżyje!

„Postsekularyzm” może też okazać się przemianą 
nie tyle religijności co nowożytnej polityczności, która 
z jednej strony dąży do totalnej mocy (przejmuje 
panowanie nad niepolitycznym społeczeństwem 
obywatelskim poprzez instytucje unijne), a z drugiej 
wyzwala się spod władzy transcendentnego od potestas 
rozumu – nie tylko w jej prawowitej, „pobożnej” postaci, 
ale także w postaci oświeceniowo zsekularyzowanej, 
zwracając się ku głębszemu woluntaryzmowi.
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W ostatnich czasach pojęciem niezwykle modnym stał się 
„postsekularyzm”. Swoją karierę zawdzięcza on dość głośnemu przed 
laty artykułowi Jürgena Habermasa Wierzyć i wiedzieć, który ogłosił on 
po dramatycznych wydarzeniach z 11 września 2001 roku. Wystąpienie 
Habermasa uznano wtedy za otwarcie nowej ścieżki, którą moglibyśmy dziś 
określić mianem „sekularnego rewizjonizmu”. Potwierdzeniem nowości 
propozycji Habermasa miało też być jego spotkanie z kard. Ratzingerem 
w roku 2004, podczas którego wymienili oni referaty na temat roli religii 
we współczesnej sferze publicznej. Od tego czasu za „postsekularyzm” 
uznano ten nurt późnego modernizmu, który poszukuje rzeczywistego 
porozumienia pomiędzy kulturą i myślą ateistyczną 
a wciąż obecną 
w życiu Zachodu 
religijnością. 

CZY CZŁOWIEK 
MOŻE PRZEŻYĆ 
NOWOŻYTNOŚĆ?

Jak żyć, panie premierze, jak żyć!?



Nadzieje „postsekularne” zostały ufundowane na takiej interpretacji 
propozycji Habermasa, która chciałaby w niej widzieć poszukiwanie nowej 
syntezy pomiędzy Objawieniem a filozofią. Byłaby to interpretacja prawdziwa, 
gdyby sam Habermas dokonał przejścia na pozycje, w których możliwa jest 
dyskusja o racjonalnych podstawach religii, świata, czy wręcz o pierwszej 
filozofii. Czy coś takiego miało miejsce, kiedy w październiku 2001 roku 
ogłaszał on swoje nowe stanowisko?

W mijającym roku trzykrotnie miałem okazję poruszać publicznie 
problem „postsekularyzmu”. Pierwszy raz podczas dyskusji pomiędzy 
redaktorami miesięcznika „Znak” i kwartalnika „Fronda”, po raz drugi 
w czasie spotkania promującego tekę pisma „Pressje” pt. Posteuropa, a trzeci 
przy okazji odbywającego się w Tyńcu zamkniętego spotkania prawicowych 
intelektualistów młodszego pokolenia. Na wszystkich tych spotkaniach 
słyszałem apologetyczne wobec myśli „postsekularnej” wypowiedzi 
prawicowych i katolickich mówców. Uważam, że to błąd. Propozycja 
„postsekularna” nie jest bowiem wcale nowym otwarciem w stosunkach 
religii i świeckiego rozumu, ale tylko nową strategią laicyzmu przerażonego 
destrukcyjną siłą, jaką okazała wyparta przez kulturę Zachodu religijność. 
Zasadniczą postacią tej siły stał się nowoczesny terroryzm islamski. To 
„psychologiczne” uwarunkowanie „postsekularyzmu” tylko wzmacnia 
poczucie, że nie chodzi o rzeczywiste dowartościowanie religijności, bądź 
przyznanie jej jakiegoś rodzaju autonomii, ale jedynie narzucenie nowego 
rodzaju więzów, które pozwolą na pełniejszą kontrolę tego fenomenu 
w ramach mechanicznej i narracyjnej koncepcji ładu społecznego. Reakcja 
Habermasa była więc, z czym sam się zdradził w pierwszych słowach 
swojego „postsekularnego” manifestu, swoistym odruchem wynikającym 
z zaskoczenia, jakiego doświadczył filozof wyrwany z jaskini złudzeń 
tworzonych przez system nowożytności. „Postsekularni” optymiści sądzą, 
że eksportowy niemiecki myśliciel postanowił do naszej jaskini wpuścić 
więcej prawdziwego światła religii (nie pytam nawet, czy potrafią rozróżnić 
jakąkolwiek religię od religii prawdziwej). Sądzę jednak, że rzeczywisty 
projekt był zupełnie inny – chodziło o stworzenie artefaktów – sztucznych 
lamp, w których można by uwięzić niepojęte światło i zwieść nim tych, 
których wciąż nęci pełnia dnia spoza mroków groty naszych czasów.

Zanim przyjrzymy się dwóm współczesnym polskim głosom 
podejmującym nadzieje „postsekularne”, odtwórzmy to, co naprawdę przed 
ponad dekadą powiedział Jürgen Habermas do zgromadzonego w kościele 
św. Pawła we Frankfurcie audytorium – wystraszonego w równym stopniu co 
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on sam. Niemiecki myśliciel po kilku słowach wstępu odbijającego psychologię 
ówczesnej sytuacji i rozważeniu aktualnej konstelacji cywilizacyjnej 
w niewiele ponad miesiąc po nowojorskim ataku terrorystycznym, dokonuje 
krótkiej rekapitulacji dziejów sekularyzmu: 

„Słowo «sekularyzacja» miało najpierw znaczenie przymusowego 
wywłaszczenia dóbr kościelnych na rzecz świeckiej władzy państwowej. To 
znaczenie przeniosło się na narodziny nowoczesnej kultury i społeczeństwa. 
Odtąd z sekularyzacją wiążą się przeciwstawne oceny, w zależności od tego, 
czy chcemy uwydatnić skuteczne poskromienie autorytetu kościelnego przez 
władzę świecką czy też akt bezprawnego zawłaszczenia. Wedle jednego ujęcia 
religijne sposoby myślenia i formy życia zostaną zastąpione przez rozumne, 
a w każdym razie wyższe ich ekwiwalenty; drugie ujęcie dyskredytuje 
nowoczesne formy myślenia i życia jako dobra bezprawnie zagarnięte. Model 
wyparcia sugeruje interpretację odczarowanej nowoczesności w duchu 
postępowo optymistycznym; model wywłaszczenia – interpretację bezdomnej 
nowoczesności w duchu teorii upadku”1.

Habermas stwierdza, że w obu tych ujęciach tkwi ten sam błąd polegający 
na założeniu istnienia gry o sumie zerowej pomiędzy racjonalnością religii 
a siłami kapitalizmu, techniki i nauki – „zgodnie z liberalnymi regułami, 
sprzyjającymi napędowym siłom nowoczesności”. W założeniu tym jedna 
strona może wygrać tylko kosztem drugiej. A jednak wydaje się, że przed 11 
września takie właśnie było założenie samego Habermasa. Dobrze obrazuje to 
jego reakcja wyrażająca zaskoczenie inwazją motywacji religijnych do sfery 
publicznej.

„Gdy złowrogie wydarzenia bieżące odbierają nam swobodę wyboru tematu, 
trudno oprzeć się pokusie rywalizacji z intelektualnymi Johnami Wayne’ami 
o najszybszy strzał z biodra. Jeszcze niedawno linię frontu wyznaczała 
inna kwestia – czy i do jakiego stopnia powinniśmy przystać na genetyczną 
autoinstrumentalizację lub zgoła dążyć do autooptymalizacji. (...) Ale 11 
września napięcie między świeckim społeczeństwem a religią wybuchło 
w całkiem inny sposób”2.

1  J. Habermas, Wierzyć i wiedzieć, „Znak”, nr 568/2002, tłum. M. Łukasiewicz, s. 10. 
2  Tamże, s. 8.



Dotychczasowe swoje problemy intelektualne Habermas redukuje 
więc do wizji filozofii rozumianej jako gra pomiędzy siłami sekularyzacji 
określonymi przez trzy punkty odniesienia: kapitał, naukę i technikę. Ten 
zestaw zależności zresztą dość dobrze oddaje strukturę interesów przemysłu 
biotechnologicznego i jest w pełni zgodny ze schematem sekularyzacyjnym, 
który nagle i niespodziewanie Habermas uznał za błędny. Nową propozycją 
miało się stać odwołanie do kategorii common sens – czyli zdrowego 
rozsądku, który Habermas przedstawia jako „trzecią partię” pomiędzy nauką 
i religią. Ta trzecia partia jest partią ludzkiej samowiedzy, której nie można 
zredukować do samej religii, ani nauki, i która utrzymuje dystans do obu tych 
społecznych rzeczywistości. Czy jednak proponowany zdrowy rozsądek jest 
rzeczywiście nową opcją? Przyjrzyjmy się jej bliżej. Niemiecki filozof od razu 
rezygnuje z utopijnej wizji, w której rozsądek miałby być grą wolnych opinii. 
Rozsądek ma swoje wcielenie i konkretność. Jest nim w duchu heglowskim 
„liberalne państwo” będące wyrazem wysokiej i rozsądnej „rozumności” 
opartej na przybliżonej do weberowskiej koncepcji biurokracji. Już ten 
krótki opis wewnętrznej dynamiki common sens pokazuje nam ciągłość 
pomiędzy dawnymi siłami sekularnymi obecnymi w schemacie laicystycznym 
a nowym „postsekularnym rozsądkiem”. W obu przypadkach podmiotem 
dynamizującym sferę publiczną jest państwo przeżywane jako „śmiertelne 
bóstwo”3 określające co jest, a co nie jest „rozumne”. Spójrzmy jeszcze na 
zewnętrzne relacje partii „zdrowego rozsądku” – szczególnie przyjrzyjmy 
się „dystansowi”, którym równomiernie ma być obdzielona nauka i religia. 
Przywołajmy odpowiednie fragmenty:

„Zdrowy rozsądek, który żywi wiele złudzeń co do świata, musi, rzecz jasna, 
przyjąć bez zastrzeżeń to, co ma do powiedzenia nauka”4.

Ze zdumieniem możemy zauważyć, że dystans wobec nauki może być co 
najwyżej dystansem, jaki dzieli nas od majestatu prawdziwego autorytetu. 
O religii czytamy coś zgoła innego.

„Z punktu widzenia liberalnego państwa na określenie «rozumne» zasługują 
te wspólnoty religijne, które z przekonania wyrzekają się narzucania przemocą 
prawd wiary i stosowania przymusu sumienia wobec swoich członków, a tym 
bardziej manipulacji wiodących do samobójczych zamachów. Owo przekonanie 

3  Określenie to zawdzięczamy klasykowi myśli nowożytnej czyli Tomaszowi Hobbesowi.
4  Tamże, s.12
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wynika z trojakiej refleksji wierzących nad własną sytuacją w pluralistycznym 
społeczeństwie. Po pierwsze, religijna świadomość musi uporać się 
z poznawczym dysonansem, jakim jest zetknięcie się z innymi wyznaniami 
i religiami. Po drugie, musi dostosować się do autorytetu nauk, które mają 
społeczny monopol na wiedzę o świecie. Wreszcie musi uznać przesłanki 
państwa konstytucyjnego oparte na moralności świeckiej”5.

Pomijając problematyczność teoretycznego modelu religii, jaki zawiera 
cytowany fragment, powyższe wymogi pozawalają wyciągnąć dwa 
ogólne wnioski o stosunku ojca „postsekularyzmu” do religii. Habermas 
w zasadniczym zarysie pozbawia ją rzeczywistego znaczenia – najpierw 
społecznego, potem poznawczego i wreszcie etycznego i politycznego – czyli 
tych wszystkich aspektów, które są jej konieczne dla zachowania racjonalnej 
autonomii. Co więc pozostaje „partii wierzących”? Szeroko rozumiany 
aspekt estetyczny pozwalający w formie rytualnych zachowań religijnych 
na upuszczenie potencjalnego nadmiaru „uczuć społecznych” w sytuacjach 
granicznych dotykających państwową zbiorowość. A także ograniczony głos 
w debacie publicznej, który i tak ostatecznie zostanie zignorowany jako 
„nierozumny” w tym aspekcie, który okaże się nieprzekładalny na język 
„moralności świeckiej”. W rzeczywistości widzimy, że Habermas proponuje 
„państwu liberalnemu” pragmatyczne zagospodarowanie (tylko niektórych 
elementów) religijności i skonstruowanie dwóch wentyli bezpieczeństwa, które 
staremu sekularyzmowi w nowy sposób mają pomóc radzić sobie z jeszcze 
starszym „kłopotem” ludzkiej religijności. Zatem „postsekularyzm” w wersji 
Habermasa jest tym z perspektywy laicyzmu, co on sam proponuje religii – 
„próbą uporania się z poznawczym dysonansem, jakim jest zetknięcie z innymi 
wyznaniami i religiami”. Argument Habermasa zbudowany został bowiem 
na fałszywej analogii: religia – homogenizacja, sekularyzm – pluralizacja. 
Odmówienie religii prawa do bycia reprezentacją racjonalności jest niczym 
innym jak laicyzacyjną skłonnością do coraz ściślejszych homogenizacji. 
Jest ona zresztą charakterystyczna także dla nowożytnej tradycji państwa. 
Tę homogenizację definiuje się jednak jako „pluralistyczny rozum” głównie 
dlatego, że „pozwala” on współistnieć równocześnie wielu pozbawionym 
odniesienia do własnej rozumności i niesamodzielnym fragmentom 
estetyki, etyki, kodów politycznych, także religii. „Pluralistyczny rozum” 

5  Tamże, s.11



jest pluralistyczny tylko o tyle, o ile nie spotyka innej konkurencyjnej 
autonomicznej racjonalności mającej pretensje do uniwersalności lub, co 
jeszcze gorsze, do prawdziwości, swojego obrazu świata. W optyce Habermasa 
„świeckie” oznacza po prostu, lecz fałszywie, „neutralne”. Na tej drodze „opcja 
świecka” w sposób dowolny może być dowartościowana, a religia w dalszym 
ciągu wypychana już nie tylko poprzez eliminację, ale także poprzez koncesje 
społeczne – czyli nakłanianie do rezygnacji z kolejnych elementów własnej 
racjonalności i racji np. na rzecz reglamentowanej obecności w sferze 
publicznej (szerszej niż przy zachowaniu stanowiska konkurencyjnej 
racjonalności). Dodajmy, reglamentowanej przez „liberałów” i sekularystów, 
żyjących w symbiozie ze „śmiertelnym bogiem”. Sprytnie istnienie 
rzeczywistego konfliktu racjonalności przykrywa się „neutralistyczną” wizją 
„zdrowego rozsądku”, przyjmując jako aksjomat specyficzny punkt widzenia 
bliski kantowskiej wizji natury człowieka i społeczeństwa.

„W przeciwieństwie do religii, demokratycznie oświecony zdrowy rozsądek 
obstaje przy racjach, które mogą być zaakceptowane nie tylko przez członków 
jednej wspólnoty religijnej”6.

Powyższe zdanie jest oczywiście charakterystycznym złudzeniem 
optycznym, które trwa od czasów, kiedy niektórym myślicielom wydawało 
się, że „liberalizm” i prawdziwa religia zejdą się ze sobą w trwałym sojuszu 
wokół idei praw człowieka. Ostatnie momenty doświadczalnych podstaw 
tego złudzenia zniknęły jednak pod koniec lat 60. A przecież same wydarzenia 
z 11 września stały się właśnie zaprzeczeniem neutralności „oświeconego” 
rozsądku i z ich powodu Habermas zaproponował postulat „postsekularny”. 
Okazuje się, że jest on mówieniem tego samego, tylko w inny sposób. Nie 
musimy jednak pozostawać w obrębie problematyki terroryzmu islamskiego, 
by uzyskać dobrą perspektywę. Wyraźna kontra, w jakiej stoją dzisiejsza 
„moralność świecka” i Kościół katolicki, odsłaniają w nowy sposób złudność 
i niebezpieczeństwo roszczeń „neutralności”. 

Kończąc analizę wypowiedzi Habermasa, przywołajmy jeszcze jeden jej 
fragment.

„Do tej pory liberalne państwo tylko od wierzących oczekuje, że rozdzielą swoją 
tożsamość niejako na część publiczną i prywatną. To oni muszą przełożyć 

6  Tamże, s. 15
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swoje przekonania religijne na język świecki, aby ich argumenty mogły uzyskać 
aprobatę większości”7.

Jeśli taka jest propozycja filozoficzna „postsekularyzmu”, nie potrafię 
zrozumieć, w jaki sposób może być ona atrakcyjna dla ludzi religijnych. 
Zwracam uwagę, że dokonaliśmy tutaj już implicite ważnego rozróżnienia 
pomiędzy religiami fałszywymi a religią prawdziwą. Jeśli zasadnie za tę 
ostatnią uznajemy wiarę Kościoła katolickiego, tym bardziej powinniśmy 
krytycznie odnosić się do pokusy, która odmawia nam prawa do własnego 
głosu w tych kwestiach, które żywotnie wynikają ze zbawczego dziedzictwa 
Kościoła. Dziś ta pokusa wielu wydaje się atrakcyjną propozycją. Czy może 
ona taką być, jeśli odtrąca katolickie spojrzenie na prawdę, sprawiedliwość, 
społeczeństwo, etykę, ale także państwo. 

Przyjrzyjmy się teraz, co dzieje się z myśleniem religijnym, które porzuca 
racjonalność wiary zawartą w katolickości i poddaje się obcej logice. Za 
przykład mogą nam posłużyć fragmenty wywiadu z Karolem Tarnowskim 
i Adamem Lipszycem, który ukazał się na łamach miesięcznika „Znak” 
w lutym 2012 roku. Wywiad ten stanowił podstawę (obok eseju bp. Javiera 
Martíneza Przezwyciężyć rozum sekularny z „Frondy” 61) dyskusji „Frondy” 
i „Znaku”. 

Pierwsze, co zauważymy w wypowiedziach katolickiego filozofa, to rozpad 
integralności myślenia i utrata własnej logiki. Do integralności dąży każdy 
rodzaj całościowej rozumności aspirującej do „autonomii”. Dotyczy to także 
sekularyzmu, który, by zachować własną spójność, odmawia rozumności 
choćby religii, traktując ją jako konkurenta w opisie świata. Świadome 
wejście religii w orbitę sekularyzmu skutkuje takimi propozycjami, jak ta 
wypowiedziana przez Karola Tarnowskiego na łamach „Znaku”. Warto zwrócić 
uwagę, że jest ona spełnieniem habermasowskich postulatów „uniżenia się” 
religii, rozdwojenia tożsamości i utworzenia intelektualnej szczeliny w dalszej 
konsekwencji prowadzącej do dualizmu życia. 

„Przeprowadziłem (...) rozróżnienie na prawdę wewnętrzną i prawdę 
zewnętrzną religii. Przez prawdę zewnętrzną rozumiem to, co religie uznają za 
prawdziwe w warstwie filozoficzno-dogmatycznej. Krótko mówiąc, wszystko, 
co organizuje daną religię w pewną spoistą całość. Przede wszystkim jednak 

7  Tamże.



jest prawda wewnętrzna religii, w której niemal wszystkie dogmaty są 
niepotrzebne. Cała ta religijna otoczka jest wtórna”8.

To pozorne dowartościowanie „wewnętrzności” jest niczym innym jak 
wycofaniem się z tej przestrzeni, którą uznaje się za przegraną w starciu 
z kulturą laicką, z „państwem liberalnym”. Zatem oddana zostaje cała 
przestrzeń publicznego wymiaru wiary (co do niego należy, już zostało 
powiedziane). Jej sens zostaje zrelatywizowany. Jak podkreśla sam Tarnowski 
to, co publiczne, ma charakter „filozoficzno-dogmatyczny”, a zatem 
bezpośrednio wiąże się z rozumnością. Rozdwojenie religii na dwie prawdy 
jest fałszywą i nieudaną próbą ratowania religijności przed desakralizacją 
postępującego świeckiego rozumu. Tę defensywną postawę Tarnowskiego 
zauważa w rozmowie Lipszyc. Tarnowski zaś próbuje, wyrzekając się 
swoistości wiary, coś z niej uratować – jakiegoś rodzaju jądro. Dlaczego 
ta próba jest fałszywa i nieudana? Ponieważ redukuje to, co religijne, do 
nieracjonalnego. Z tej nieracjonalności wynika także owa wewnętrzność, 
a zatem i „skrytość”. Wniosek ten wypływa też z podstawowego założenia, 
jakie implicite znajdujemy u Tarnowskiego. To, co rozumne, jest „zewnętrzne” 
i publiczne, ponieważ podlega oglądowi umysłów innych, oglądowi 
społecznemu – oglądowi „śmiertelnego boga”. Tarnowski stara się ukryć 
religię przed jego rozumem, wobec którego już skapitulował, więc chowa ją 
w nieracjonalność.

Podział zaproponowany przez Tarnowskiego zdradza też błąd naturalizmu. 
Jest to drugi z powodów jego nieskuteczności. Zamiast rozróżnienia 
na zewnętrzne i wewnętrzne powinniśmy trzymać się innej dystynkcji 
wynikającej z katolickiego obrazu świata. Chodzi o rozróżnienie na 
przyrodzone i nadprzyrodzone. Ucieczka w naturalistyczny irracjonalizm musi 
się skończyć klęską, ponieważ świecki rozum już dawno przekroczył granicę 
„wewnętrznego”. Zrobił to za pomocą narzędzi psychoanalizy, ale także 
manipulacji, dokonując dekonstrukcji naturalnego „boga” w ludzkiej duszy. 
Całkowite uwewnętrznienie religii sprowadza się bowiem do uzależnienia jej 
od dynamiki subiektywistycznych doświadczeń, podczas gdy poznanie Boga 
wiązalibyśmy z rozumem (którego się właśnie wyrzekliśmy), a jego z działanie 
z łaską (zupełnie odmienną od naturalnych „wewnętrznych” poruszeń). Tak 
sformatowana „wewnętrzna” religia jest już tylko bezwolną materią w rękach 

8  Wiek świecki? Paradoksy sekularyzacji. Z Karolem Tarnowskim i Adamem Lipszycem rozmawia Michał Pospi-
szyl, „Znak”, 02/2012, s.71.
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dziedziców nowożytnej racjonalności – państwa, kapitału i techniki (i jej 
ideologicznej zabudowy, czyli nauki).

Trafnie katolickiego filozofa skontrował występujący z całkowicie 
świeckich (czy postsekularnych, ale żydowskich) pozycji Adam Lipszyc, 
pokazując słabość logiki wewnątrz/zewnątrz.

„Wydaje mi się, że różnica między nami jest taka, iż jeśli nazwać 
pierwszym językiem język teologiczny, Pan rezerwowałby dla niego jakąś 
minimalną porcyjkę, jak rozumiem, tożsamą z tą wewnętrzną prawdą 

niewystawioną na działanie oświeceniowego kwasu, bo tylko wtedy religia 
może pozostać źródłem (...). Moim zdaniem jednak tak nie jest. Paradoks 
religii polega na tym, że jej prawda nie sytuuje się w środku, ale zawsze na 
zewnątrz, zawsze poza nią”9.

Intuicja Lipszyca wydaje się trafna jako dialektyczne unieważnienie 
propozycji Tarnowskiego – judaizm, bliski temu autorowi, opiera się na 
prawie, którego wypełnianie ma silny aspekt zewnętrzny. Podobnie objawianie 
się Boga w Starym Testamencie dokonuje się poprzez cudowne zewnętrzne 
znaki – od krzewu gorejącego, aż po interwencje Boga przynoszące 
Izraelowi polityczne sukcesy. Wcielenie Boga w Jezusie Chrystusie także nie 
jest jedynie „doświadczeniem wewnętrznym”, ale wydarzeniem, a zatem 
prawdziwa religia, aby pozostać sobą, nie może zachować swojej substancji 
bez elementu obiektywizującego. Jest nim choćby liturgia, która nie stanowi 
tylko pedagogicznego teatru, ale uobecnienie tajemnic Bożych objawionych 
w doczesności. Jeśli nie spełnia ona tego wymogu, staje się zaledwie odbiciem 
ducha epoki. To samo dzieje się z etyką, myślą polityczną etc. Taki jest los 
„religii wewnętrznych” – stają się one potulnymi sługami Lewiatana.

9  Tamże. 

Czy człowiek jest w stanie przeżyć 
w doskonale skrojonej machinie nowożytnego 
państwa i kultury, czy też albo będzie 
musiał utracić duszę, albo swoją fizyczną 
egzystencję?



Oczywiście dla Lipszyca język teologii nie jest „językiem 
pierwszym”. Teologia, a właściwie „wątki religijne” są dla niego jedynie 
„rozszczelniaczami” sekularnych kleszczy. Za takie kleszcze można 
prawdopodobnie uznać doświadczenia totalitarne w wieku XX. Podobnie jak 
dla Habermasa strzępy religii są swego rodzaju wentylami bezpieczeństwa 
społecznego. Mają one sens tylko wtedy, gdy pojawiają się jako pocięte 
i sfragmentaryzowne, zredukowane do niewielkich struktur mitologicznych 
występujących w postaci kontr-struktur w oświeconym mechanizmie 
społecznym. Jednak tak opisana religia znów jest tylko estetycznym 
zwieńczeniem kleszczy zaciskającego ludzkie gardło barbarzyństwa. Jest ona 
rodzajem zinstytucjonalizowanej poezji, która uziemia nasze wzburzenie. 

Może się wydawać, że mamy oto pozytywną refleksję w łonie myśli 
laickiej, nauczkę z ludobójstw i terroru wieku XX. Pozostaje nam ważne 
pytanie przekraczające wszelkie ulepszenia nowożytnego projektu – czy 
człowiek w dłuższej perspektywie jest w stanie przeżyć nowożytność? 
Czy jest w stanie przeżyć w doskonale skrojonej machinie nowożytnego 
państwa i kultury, czy też albo będzie musiał utracić duszę, albo swoją 
fizyczną egzystencję. Na dłuższą metę szczepionka religijna zaproponowana 
przez „postsekularyzm” w oczywisty sposób okaże się za słaba, ponieważ 
pozbawiona dostępu do źródła zamiast działać jako powstrzymująca 
śmierć społecznego ciała kontr-struktura obumrze całkowicie, tracąc swoje 
znaczenie.

Przejrzyście intencje „postsekularne” widzimy w wypowiedziach Lipszyca:
„Myśl religijna potrafi ratować oświecenie tylko jako pocięta 

i sfragmentaryzowana, i na to położyłbym bardzo silny nacisk. Moim zdaniem 
tradycje religijne nie mają alternatywnego projektu oświecenia, mają tylko 
elementy, które zaczynają świecić wyłącznie wtedy, kiedy są transplantowane, 
przemieszczane na obszar myśli świeckiej”10.

U Lipszyca widzimy oczywiście ten sam problem co u Habermasa 
– religia jest w jego narracji pewnego rodzaju konstrukcją, typem 
idealnym zbudowanym z nieprzekraczalnych alternatyw w rodzaju 
sacrum-profanum. Nie zmienia to jednak klarowności wypowiedzi w kwestii 
jej instrumentalnego przeznaczenia w doczesnych planach sekularystów.

Przykładów uległości wobec miraży „postsekularyzmu” moglibyśmy 
znaleźć oczywiście więcej, jednak „uwiedzenie” profesora Karola 
Tarnowskiego jest w pewnej mierze symboliczne (środowiskowo) 
i symptomatyczne (cywilizacyjnie). Zachłyśnięcie myślą „postsekularną” 

10  Tamże.
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ma także swoje konsekwencje w refleksji społecznej szczególnie wśród 
intelektualistów konserwatywnych i katolickich. Jako przykład chciałbym 
przeanalizować wybrane artykuły ze wspomnianej europejskiej teki pisma 
„Pressje”. Pismo to publikowało teksty będące swego rodzaju apologetyką 
„postsekularyzmu” także w innych numerach, choćby w tece poświęconej 
lewicy, czy mesjanizmowi (ciekawy blok habermasowski, a także tekst 
krytyczny11). Odniosę się jednak do rozważań posteuropejskich, ponieważ 
wydają się najpełniej reprezentować stanowisko reakcji „Pressji”, rozpoznane 
także w dyskusjach.

Pierwszy z artykułów to Europejska dialektyka. Pięć poziomów sporu 
o tożsamość Europy Wojciecha Czabanowskiego12. Te pięć poziomów to 
przeciwstawienie 1. chrześcijaństwa i islamu, 2. religii księgi i religii 
filozoficznej, 3. religii i sekularyzmu, 4. materializmu i formalizmu 
oraz 5. silnych tożsamości i queer. Nie ma sensu referować wszystkich 
zaproponowanych dialektyk, a także wzrastającego w każdym przypadku 
poziomu abstrakcji. Zainteresowanych zachęcam do lektury tekstu 
Czabanowskiego. Z punktu widzenia tych rozważań interesująca będzie logika 
queer jako przezwyciężenie opozycji pomiędzy religią i sekularyzmem. Dla 
uproszczenia wywodu pominę kwestię „materializm kontra formalizm”. Autor 
„Pressji” charakteryzując nową jego zdaniem tożsamość Europy, pisze w taki 
oto sposób:

„Polityczna tożsamość queerowa jako zupełnie płynna, zmienna, 
niedookreślona i pozbawiona jednolitej podstawy filozoficznej, jest bardziej 
pojemna. W jej ramach mieści się wszystko. Często podnoszonym zarzutem 
przeciwko tego typu koncepcjom jest to, że nie da się na ich podstawie 
budować wspólnoty politycznej ze względu na brak elementów, z którymi 
można by się utożsamiać. Wbrew temu wydaje się, że tożsamość queerowa 
może doskonale sprawdzić się w roli wspólnototwórczej. Wystarczy 
w zasadzie dowolny token, wokół którego można by się jednoczyć – może to 
być pojedynczy postulat, hasło, ale także osoba, kolor, czy podmiot. Ponieważ 
żaden token nie może być uznany za bezsensowny po samozniesieniu 
sensowności, panuje tutaj absolutna dowolność”.

Jakiego rodzaju jest to dowolność, mogliśmy zobaczyć, analizując artykuł 
Habermasa, który odrzuca zasadę dowolności jako determinantę common 

11  W. J. Korab-Karpowicz, Nieświadomość tego co utracone, „Pressje”, teka XXVIII,. 2012, s. 234-241.
12  W. Czabanowski, Europejska dialektyka. Pięć poziomów sporu o  tożsamość Europy, „Pressje”, teka XXVI/

XXVII, 2011, s. 39-47.



sense. Zdrowy rozsądek jest w nierównomierny sposób kształtowany przez 
kapitał, naukę i technikę. W minimalnym stopniu przez religię. Zarzutem 
wobec logiki queer nie jest więc brak tożsamości, ale jej faktyczny apolityczny 
charakter, który musiałby być warunkiem pewnego rodzaju dowolności. Co 
więcej logika (a może „przestrzeń”) queer wydaje się być swoistą osłoną dla 
polityczności (która wspiera wybrane jej elementy granatem materialnym 
i „duchowym”) pozwalającą neutralizować mocniejsze tożsamości, 
a jeszcze bardziej mocniejsze racjonalności, dając złudzenie równomiernego 
uczestnictwa w formie władzy. Już pierwszy rzut oka na strefę organizowaną 
przez queer pozwala skojarzyć ją z heglowskim „społeczeństwem 
obywatelskim” funkcjonującym poza tym co polityczne. Co więcej, na 
chwilę abstrahując od zmagań pomiędzy państwami a Unią Europejską 
o różnego rodzaju kompetencje, cała Unia wydaje się być niezwykle silnie 
rozbudowanym elementem „społeczeństwa obywatelskiego” realizującym 
agendę (np. „moralność świecką”) silnych politycznie „państw liberalnych”, 
o których wspominałem, omawiając referat Habermasa. Zatem przyjęcie logiki 
queer lub wejście w jej „przestrzeń” jest dla zmysłu katolickiego porzuceniem 
autonomii własnego rozumu politycznego i rezygnacją z kształtowania tego, 
co rzeczywiście polityczne.

W pewnej mierze analogicznym artykułem do tekstu Czabanowskiego jest 
omówienie książki Petera Sloterdijka Kryształowy pałac. O filozoficzną teorię 
globalizacji13 autorstwa Karola Wilczyńskiego14. Niemiecki myśliciel owe dwa 
dawne obrazy społeczeństwa europejskiego zaproponowane w metaforze 
katedry i sześcianu przez George’a Weigla podnosi w syntezie do metafory 
zupełnie nowej, czyli „kryształowego pałacu”. Choć autor „Pressji” wita 
z radością obraz kryształowego pałacu, ponieważ jest on nadzieją dla tych, 
w których przerażenie wywoływał nieludzki sześcian, moim zdaniem mamy 
do czynienia z formą równie, a może bardziej złą. Dlaczego? Ponieważ 
osłabiając ideologiczny charakter rozumu oświeceniowego, nie podnosi go, 
ale oddaje tendencji irracjonalistycznej działającej na osłabienie „człowieka” 
i odpowiedzialności. Kryształowy pałac wydaje się być analogią „przestrzeni” 
queer, w której wszelki logos zostaje zredukowany i poddany kontroli. 
Wracamy zatem do „społeczeństwa obywatelskiego” jako rzeczywistości 
podległej władzy politycznej. Ta ostatnia zaś nie musi się już tłumaczyć 
w języku żadnej racjonalności, ponieważ sama tworzy jej reguły i opiera 

13  P. Sloterdijk, Kryształowy pałac. O filozoficzną teorię globalizacji, tłum. B. Cymbrowski, Warszawa 2011.
14  K. Wilczyński, Katedra sześcian i kryształ, „Pressje”, teka XXVI/XXVII, 2011, s.62-71.
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swoje działanie na woli interesów oraz mechanice biurokracji. Kryształowy 
pałac jest tylko fasadą postępującego rozbioru katedry – rusztowaniem 
osłaniającym rozbiórkę, ukrywającym różnorakie interesy, z których 
dominującej roli zdradził się Habermas.

Zatem „postsekularyzm” może też okazać się przemianą nie tyle 
religijności co nowożytnej polityczności, która z jednej strony dąży do 
totalnej mocy (przejmuje panowanie nad niepolitycznym społeczeństwem 
obywatelskim poprzez instytucje unijne), a z drugiej wyzwala się spod 
władzy transcendentnego od potestas rozumu – nie tylko w jej prawowitej, 
„pobożnej” postaci, ale także w postaci oświeceniowo zsekularyzowanej, 
zwracając się ku głębszemu woluntaryzmowi. Wyraz temu powiązaniu 
„postsekularyzmu” i nowej polityczności dał jeden z publicystów „nowej 
lewicy”. 

„Skoro odrzucamy jako fałszywe i niebezpieczne (...) «zewnętrzne 
gwarancje» realizacji naszych ideałów, to pozostaje nam... wiara. Czyli 
przywiązanie do arbitralnie podjętej decyzji opowiedzenia się po stronie 
pewnych idei”15.

Chodzi tu oczywiście nie tylko o „wolną przestrzeń queer”, w której 
konsumuje się granty, ale o oddziaływanie sensu stricte polityczne. 
„Postsekularna” deklaracja Sierakowskiego jest deklaracją o przyjmowanych 
zasadach polityki. Nie jest oczywiście jasne, czy cytowanemu publicyście 
i jego środowisku udało się przebić z ochronnej bańki „społeczeństwa 
obywatelskiego” do strefy polityki, ale tak trzeba rozumieć zadanie, które 
przed sobą stawiają. I trzeba mieć nadzieję, że nie osiągnęli celu.

Choć wydaje się, że „Znak” i „Pressje” to środowiska od siebie bardzo 
odległe pod wieloma względami, to równocześnie w swoim myśleniu 
i intelektualnym etosie otwarte na procesy sekularyzacyjne, a także na 
wejście na drogę katolicyzmu koncesjonowanego przez świecki rozum. „Znak” 
postępuje tą drogą od dawna, „Pressje” niebezpiecznie igrają z niszczącą 
pokusą chrześcijaństwa estetycznego i nieautonomicznego, którą podążyli 
starsi krakowscy koledzy.

***

15  Czy jest koniunktura na Brzozowskiego? Z Maciejem Urbanowskim i Sławomirem Sierakowskim rozmawia Ceza-
ry Michalski, 10 maja 2008, dziennik.pl (data dostępu 11 października 2012).



Dwudziestowieczna próba przesilenia nowożytności obecna 
w totalitaryzmach upadła i weszła w fazę „rewizjonistyczną”, po zmianie 
strategii być może przed nami kolejne przesilenie – kiedy i w jakiej postaci? 
Tego nie wiadomo. Ale wracamy do pytania – czy człowiek może przeżyć 
nowożytność? █
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Ryzyko nadziei na pojednanie
Autor Autorski

Włodzimierz Sołowjow wieszczył, że prawdziwy 
ekumenizm, pełna jedność prawosławia 
i katolicyzmu, może się zrealizować tylko 
w pojednaniu (teokratycznym) Polski, Rosji 
i Izraela; Polaków, Rosjan i Żydów. Takie pojednanie, 
a w konsekwencji uznanie przez Moskwę 
zwierzchnictwa biskupa Rzymu, byłoby rzeczywiście 
wydarzeniem historycznym, które mogłoby odmienić 
losy Europy. Matka Boża w Fatimie jasno wskazywała, 
że takie wydarzenie jest możliwe. Konieczne są tylko 
modlitwa, zaufanie, zawierzenie Rosji. I być może, 
jeśli te warunki zostaną spełnione, w przyszłości 
„Wspólne przesłanie” będzie uznawane za kamień 
milowy na tej drodze. Wiara w to nie opiera się 
jednak na kalkulacji politycznej (ta nie jest bowiem 
szczególnie dobra), ale na zaufaniu do tego, że 
Ewangelia jest silniejsza niż polityka, 
i że to Chrystus a nie Putin 
jest Panem historii. 



Tomasz P. Terlikowski

Ryzyko 
nadziei na 
pojednanie



Nieczęsto się zdarza, przynajmniej w ostatnich latach, by działania 
Kościoła w Polsce spotkały się z żywym i tak mocnym odzewem, 
jak to miało miejsce w przypadku apelu o pojednanie, jaki 
wystosowali wspólnie arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący 
Konferencji Episkopatu Polski, i patriarcha Cyryl, zwierzchnik 
Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Gromy na ten dokument posypały 
się z każdej możliwej strony. Konserwatywna prawica (w znaczącej części) 
uznała go za próbę zapomnienia win strony rosyjskiej, rozmycia kwestii 
odpowiedzialności Rosjan za katastrofę smoleńską, a nawet za kościelną 
próbę podporządkowania Polski Rosji. Mocno wybrzmiewał również 
argument, że kompromitująca dla tego dokumentu była osoba patriarchy 
Moskwy i Wszechrusi, który jest w istocie wysłannikiem Putina, a także 
silne uwikłanie Cerkwi w relacje z państwem. Postępowa lewica uznała 
go za dowód zacofania Kościoła i Cerkwi, a także ostro potepia tę część 
dokumentu, w której znajduje się apel o to, by prawosławni i katolicy, Polacy 
i Rosjanie razem walczyli z cywilizacją śmierci. Słowem dokument nie 
spodobał się niemal nikomu. Ogrzali się wprawdzie w jego blasku politycy 
Platformy Obywatelskiej i prezydent, ale i oni – gdy wybuchły kontrowersje 
– udali, że sprawy nie ma. I po wielkiej medialnej burzy, która ochłodziła 
(choć nie zerwała, jak to sugerują choćby publicyści „Polityki”1) relacje 
części niepodległościowej prawicy z częścią hierarchów Kościoła, pozostało 
niewiele. Bitewny pył opadł, apel został (albo i nie) odczytany w świątyniach, 
i nastała cisza. Rzecznikom pojednania z prawej strony (nielicznym, ale 
jednak aktywnym) trudno wracać do tematu, gdy raz po raz pojawiają 
się informacje o tym, jak zostały potraktowane przez Rosjan zwłoki ofiar 
katastrofy smoleńskiej. Niepodległościowym przeciwnikom kontynuowanie 
sporu z Kościołem, i to w sytuacji, gdy jest on ważnym sojusznikiem, także 
się nie opłaca. Władza zaś, która grzała się przy cieple dokumentu, uznała, 
że jego twarda moralna linia nie znajdzie poparcia mediów, a zatem także 
zrezygnowała z eksponowania dokumentu.

1   G. Rzeczkowski, Alleluja i do tyłu, „Polityka” 38/2012, s. 12-14. 
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I choć postawa taka umożliwia uspokojenie emocji, zachowanie status 
quo i ponowne zawarcie koalicji na rozmaitych politycznych, a niekiedy 
i eklezjalnych frontach, to trudno cieszyć się z takiego obrotu spraw. 
Apel o pojednanie – niezależnie od jego politycznego kontekstu, którego 
w przypadku działań Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej trzeba być świadomym 
– był mocnym świadectwem tego, że Kościół w Polsce potrafi iść pod prąd 
bieżącym zapotrzebowaniom politycznym, że chce i umie odczytywać 
„znaki czasów”2 (do czego tak mocno wzywał nas Sobór Watykański II), 
a także, że jest w stanie być świadkiem nawet tych prawd Ewangelii, które 
są rzeczywiście trudne. Dokument ten pozostaje także dowodem na to, że 
chrześcijanie różnych wyznań, i to pochodzący z pozostających ze sobą 
w relacji „szorstkiej przyjaźni” narodów, mogą wspólnie bronić małżeństwa, 
rodziny, życia i normalności. Apel jest też dowodem na to, że przynajmniej 
polska strona uznaje, że Panem historii pozostaje Bóg, a nie nawet 
najskuteczniejsze postsowieckie służby. 

TEOLOGIA PRZEBACZENIA
Istotę teologiczną tego apelu stanowi odwołanie do fundamentalnej dla 
chrześcijan modlitwy „Ojcze nasz” (dlatego rzeczywiście jest zaskoczeniem 
to, że modlitwa ta nie została wspólnie odmówiona w trakcie podpisywania 
dokumentu3), które kształtować powinno nie tylko relacje między 
jednostkami, ale także narodami czy społecznościami. „Pojednanie (...) zakłada 
również gotowość do przebaczenia doznanych krzywd i niesprawiedliwości. 
Zobowiązuje nas do tego modlitwa: Ojcze nasz (...) odpuść nam nasze winy, 
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”4 – napisali arcybiskup Michalik 
i patriarcha Cyryl. A żeby dobrze zrozumieć znaczenie tych słów, trzeba 
mocno wejść w samą treść modlitwy, do której odwołują się hierarchowie. 

2 „Kościół zawsze ma obowiązek badać znaki czasów i wyjaśniać je w świetle Ewangelii, tak aby mógł w spo-
sób dostosowany do mentalności każdego pokolenia odpowiadać ludziom na ich odwieczne pytania dotyczące 
sensu życia obecnego i przyszłego oraz wzajemnego ich stosunku do siebie. Należy zatem poznawać i rozumieć 
świat, w którym żyjemy, a także jego nieraz dramatyczne oczekiwania, dążenia i właściwości” – zapisali Ojco-
wie Soborowi w konstytucji Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gau-
dium et spes, par. 4.

3  „... ogromna szkoda, że nie było wspólnej modlitwy, bo na przykład wspólnie odmówione «Ojcze nasz» sta-
nowiłoby w tych okolicznościach szczególnie wymowne potwierdzenie i ilustrację odnawiającej i ożywczej mocy 
Ewangelii” – podkreślał ks. prof. Waldemar Chrostowski na łamach „Naszego Dziennika”. Cyt. za: http://www.
fronda.pl/news/czytaj/tytul/ks._chrostowski:_szkoda,_ze_nie_bylo_wspolnego_ojcze_nasz_23372.

4  Wspólne przesłanie do narodów Polski i Rosji Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Arcybisku-
pa Józefa Michalika, Metropolity Przemyskiego i Zwierzchnika Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchy 
Moskiewskiego i Całej Rusi Cyryla, par. 1, cyt. za: http://www.episkopat.pl/?a=dokumentyKEP&doc=2012817_0. 



To w niej znajduje się najistotniejszy klucz hermeneutyczny do odczytania 
treści tego przesłania, ono pozwala dopiero w całej pełni zrozumieć jego 
radykalizm, i sprawia, że to, co gorszące politycznie, staje się też zgorszeniem 
moralnym dla tych, którzy nie do końca pojmują rewolucyjną moc Ewangelii.

U podstaw piątej prośby Modlitwy Pańskiej znajduje się najgłębsze 
przekonanie, że w świecie istnieje wina wobec Boga i wobec ludzi. „Każde 
przewinienie wobec ludzi zawiera w sobie pewnego rodzaju zranienie prawdy 
i miłości, a więc przeciwstawia się Bogu, który jest prawdą i miłością”5 
– podkreśla Benedykt XVI w I tomie Jezusa z Nazaretu. Z perspektywy 
chrześcijańskiej, i to jest jeszcze trudniejsze do przyjęcia, nie istnieje zaś 
nikt taki, jak człowiek bez winy, bezgrzeszny. Uznając się za bezgrzesznych, 
pozbawionych jakiejkolwiek winy, wykluczamy się z przestrzeni zbawienia, 
pozbawiając możliwości spotkania z Jedynym Lekarzem duszy i ciała, a przede 
wszystkim trwając w kłamstwie6. „Jeżeli mówimy, że jesteśmy bez grzechu, 
zwodzimy samych siebie i nie ma w nas prawdy (...) Jeżeli mówimy, że nie 
zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego słowa” – wskazuje św. 
Jan (1 J 1,8,10). 

To samo myślenie trzeba odnieść do składających się z jednostek wspólnot. 
Nic takiego jak bezgrzeszna, pozbawiona winy czy grzechu wspólnota 
nie istnieje; nie ma też narodów, których przedstawiciele nie mają za co 
przepraszać, i którym pozostaje jedynie czekać na to, że o przebaczenie będą 
ich prosić inni. Grzech dotyka każdego, i każdy potrzebuje uzdrowienia. 
A żeby stało się ono możliwe, konieczne jest uznanie własnej (a nie cudzej) 
grzeszności. „Człowiek musi przede wszystkim uznać głębię grzechu. Musi 
przezwyciężyć w sobie to, co powierzchowne i tchórzliwe, i starać się serio 
dojrzeć grzech. Nie może z niego czynić tylko sprawy osądu i woli, lecz musi 
odczuć w swoim wnętrzu, o co tu chodzi. (...) Trzeba się wyzbyć dumy ze 
swego losu, ducha sprzeciwu, który każe nam czynić, co chcemy, i żyć, jak 
chcemy – wbrew wszystkiemu nawet i właśnie wbrew Bogu – i nauczyć się 
pokory, która szuka łaski”7 – podkreśla Guardini. 

I właśnie – oczywiście poprzez analogię, a nie wprost, bo narody nie 
są jednostkami, do takiej postawy wzywa polskich katolików i chrześcijan 
„Wspólne przesłanie”. Mamy uświadomić sobie własne grzechy, odkryć 
je, wyznać przed Bogiem i samymi sobą i prosić Ojca o ich wybaczenie, 

5  Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Część 1 Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, tłum. W. Szymona OP, Kra-
ków 2007, s. 138. 

6  „Ludzie nie zaliczający siebie do grzeszników, nie istnieją z punktu widzenia zbawienia, a ściślej mówiąc 
zbawienie polega dla nich przede wszystkim na tym, że uznają swoją grzeszność” – wskazuje Romano Guardini. 
R. Guardini, Bóg. Nasz Pan Jezus Chrystus Osoba i życie, tłum. J. Zychowicz, Warszawa 1999, s. 128. 

7  Tamże, s. 139. 
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a jednocześnie – i to jest drugi kluczowy element apelu – mamy sami 
wybaczyć naszym winowajcom. Sformułowanie „odpuść nam nasze winy, 
jako i my odpuszczamy” jasno uzależnia odpuszczenie naszych grzechów 
przez Boga od tego, czy i my jesteśmy w stanie odpuścić grzechy innym. 
„Co oznacza to zdanie? – pytał przed niemal wiekiem Mnich Kościoła 
Wschodniego w niezwykłym komentarzu do „Ojcze nasz”. – Oznacza, że 
mamy moc stworzyć barierę, która przeszkodzi odkupicielskiemu działaniu 
Zbawiciela, przeszkodzi temu, by władał On w pełni naszymi duszami. 
Przebaczenie, jakiego my udzielamy, nie jest ani powodem, ani odbiciem 
przebaczenia Bożego. Jest ono jego warunkiem i koniecznym następstwem. 
Jeśli nie przebaczam mojemu bratu, powstrzymuję Boże przebaczenie 
moich własnych błędów”8. O tym warunku przebaczenia wspomina 
także Benedykt XVI. „Przebaczenie może jednak przeniknąć do wnętrza 
i być skuteczne w tym tylko, kto sam przebacza”9 – zauważa Papież. Akt 
przebaczenia „naszym winowajcom” nie jest przy tym uzależniony od tego, 
czy oni o to przebaczenie proszą, czy uznają swoją winę. „Jeśli chrześcijanin 
czyni dobro tylko temu, kto potrafi mu się odpłacić, cóż czyni wyjątkowego, 
czego nie robią także i poganie?”10 – retorycznie pyta Mnich Kościoła 
Wschodniego. 

Przebaczenie nie oznacza jednak zapomnienia czy puszczenia w niepamięć 
(o czym bardzo wyraźnie przypominają autorzy „Wspólnego przesłania”11) 
wydarzeń przeszłości, a jedynie wyrzeczenie się „zemsty i nienawiści”. 
„Darować długi bliźniemu lub wybaczyć oznacza zniszczyć wszelką urazę 
i gorycz spowodowaną uczynioną nam krzywdą: obrazą, stratą materialną 
czy różnego rodzaju niesprawiedliwością. Jest to rezygnacja z domagania się 
naprawienia doznanej krzywdy, jeśli się nam ona należy, i oddalenie myśli 
o jakiejkolwiek zemście. Więcej – jest to przyjęcie postawy miłosierdzia, bez 
żadnych zastrzeżeń, w stosunku do tego, który wyrządził nam krzywdę (...) 
Zauważmy jednak, że o ile mogę zaakceptować wyrządzoną mi nieprawość, 
o tyle nie wolno mi zgodzić się na pogwałcenie praw bliźniego, zwłaszcza 

8  Mnich Kościoła Wschodniego, Ojcze nasz. Wprowadzenie do wiary i życia chrześcijańskiego, tłum. D. Dau-
may-Pachlowska, Paryż, Bydgoszcz, Kijów 1999, s. 65.

9  Benedykt XVI, dz. cyt., s. 138. 
10 Mnich Kościoła Wschodniego, dz. cyt., s. 66. 
11 „Przebaczenie nie oznacza oczywiście zapomnienia. Pamięć stanowi bowiem istotną część naszej tożsa-

mości. Jesteśmy ją także winni ofiarom przeszłości, które zostały zamęczone i oddały swoje życie za wierność 
Bogu i ziemskiej ojczyźnie” – piszą patriarcha Cyryl i arcybiskup Michalik.  Wspólne przesłanie do narodów Polski 
i Rosji Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskupa Józefa Michalika, Metropolity Przemyskiego 
i Zwierzchnika Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchy Moskiewskiego i Całej Rusi Cyryla.



jeśli w jakikolwiek sposób jestem za nie odpowiedzialny. W takim wypadku, 
odsuwając z serca nienawiść, muszę podporządkować przebaczenie 
sprawiedliwej naprawie wyrządzonej krzywdy (jeśli tylko naprawa ta jest 
jeszcze możliwa)”12 – zauważa prawosławny teolog.

Radykalizm tych sformułowań nie pozostawia wiele miejsca dla politycznej 
ich interpretacji. Odwołanie się do Modlitwy Pańskiej, a także nawet – 
z konieczności tak pobieżne, jak w niniejszym tekście – jej przemedytowanie, 
nie pozostawia wątpliwości, że sformułowane przez obu hierarchów 
wezwanie możliwe jest tylko na bazie głębokiej wiary chrześcijańskiej, która 
odstąpi na moment od „rachunku krzywd” wystawianego drugiej stronie, 
a skupi się na szukaniu własnej winy, na głębokim rachunku sumienia. To 
właśnie z tego elementu bierze się – mam wrażenie – całkowity brak owej 
listy win w samym apelu. Mowa jest w nim wprawdzie o „krzywdach”, 
„niesprawiedliwościach” i „wszelkiego rodzaju złach wyrządzonych sobie 
nawzajem”, ale próżno szukać w tekście choćby próby wskazania na to, co 
nim jest. I choć – na pierwszy rzut oka może się to wydawać brakiem, to 
w istocie kieruje to czytelników nie tyle ku poszukiwaniu we „Wspólnym 
przesłaniu” win tej drugiej strony, ale ku poszukiwaniu zaniedbań, win, 
niesprawiedliwości po swojej stronie. Dla mnie, jako dla Polaka, członka 
narodu, tak mocno doświadczonego także przez Rosję (i to nie tylko tę 
sowiecką) jest to bardzo trudne, ale właśnie do takiej postawy wzywa 
mnie Chrystus w Modlitwie Pańskiej, którą przywołują hierarchowie obu 
Kościołów. Dokładne ich wyliczenie niepotrzebnie skupiłoby odbiorców 
na winach drugiej strony (zawsze prostszych do wskazania), a nie na 
analizie win własnego narodu. Bez takiej analizy, próby spojrzenia na siebie 
oczyma drugiej strony, akt przebaczenia byłby klasyczną – by posłużyć się 
terminologią Dietricha Bonhoeffera – „łaską tanią”, czyli „łaską bez pójścia za 
Chrystusem, łaską bez krzyża”13.

STARCIE Z DYKTATURĄ RELATYWIZMU
Przebaczenie i pojednanie, do których wzywają hierarchowie prawosławni 
i katoliccy, ukierunkowane są w przyszłość. Ich celem jest wspólna walka 
z cywilizacją śmierci, która wyrastać powinna ze wspólnych doświadczeń 
wiernych obu Kościołów doświadczonych głęboko przez reżimy totalitarne. 
To doświadczenie, choć rodzi liczne konflikty między oboma narodami14, 

12 Mnich Kościoła Wschodniego, dz. cyt., s. 66. 
13 D. Bonhoeffer, Naśladowanie, tłum. J. Kubaszczyk, Poznań 1997, s. 10.
14 „Tragiczne doświadczenia XX wieku dotknęły w większym lub mniejszym stopniu wszystkie kraje i narody 

Europy. Zostały nimi boleśnie doświadczone nasze kraje, narody i Kościoły. Naród polski i rosyjski łączy doświad-
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powinno się stać fundamentem współpracy. „Dzisiaj nasze narody stanęły 
wobec nowych wyzwań. Pod pretekstem zachowania zasady świeckości 
lub obrony wolności kwestionuje się podstawowe zasady moralne oparte 
na Dekalogu. Promuje się aborcję, eutanazję, związki osób jednej płci, 
które usiłuje się przedstawić jako jedną z form małżeństwa, propaguje się 
konsumpcjonistyczny styl życia, odrzuca się tradycyjne wartości i usuwa 
z przestrzeni publicznej symbole religijne. Nierzadko spotykamy się też 
z przejawami wrogości wobec Chrystusa, Jego Ewangelii i Krzyża, a także 
z próbami wykluczenia Kościoła z życia publicznego. Fałszywie rozumiana 
świeckość przybiera formę fundamentalizmu i w rzeczywistości jest jedną 
z odmian ateizmu”15 – napisali biskupi we wspólnym dokumencie. 

Świadomość wspólnego przeciwnika, ogromu zadań, jakie stają przed 
chrześcijanami XXI wieku, leży u podstaw tego dokumentu. Zarówno 
prawosławni Rosjanie, jak i katolicy z Polski mają świadomość, że tylko 
wspólne świadectwo wierności rodzinie, życiu, Ewangelii może postawić 
tamę zapędom laicyzacyjnym świata16. Na konieczność współpracy w tej 
dziedzinie katolików i prawosławnych od dawna zwraca uwagę metropolita 
Hilarion17, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli rosyjskiej teologii, 
a jednocześnie człowiek, który ze strony prawosławnej negocjował podpisany 
przez patriarchę Cyryla i arcybiskupa Michalika dokument. W jego tekstach, 
przemówieniach, wypowiedziach publicznych znaleźć można fundamenty 
antropologiczne i metapolityczne przesłania. „Chodzi o to, że razem możemy 
pracować na rzecz umocnienia tradycyjnych wartości chrześcijaństwa we 
współczesnej świadomości. Chodzi o wartość rodziny, nierozerwalność 
małżeństwa, wychowanie dzieci, wartość ludzkiego życia od poczęcia 
do naturalnej śmierci. We współczesnym świecie te pojęcia podlegają 

czenie II wojny światowej i okres represji wywołanych przez reżimy totalitarne. Reżimy te, kierując się ideolo-
gią ateistyczną, walczyły z wszelkimi formami religijności i prowadziły szczególnie okrutną wojnę z chrześcijań-
stwem i naszymi Kościołami. Ofiarę poniosły miliony niewinnych ludzi, o czym przypominają niezliczone miejsca 
kaźni i mogiły znajdujące się na polskiej i rosyjskiej ziemi. Wydarzenia naszej wspólnej, często trudnej i tragicz-
nej historii, rodzą niekiedy wzajemne pretensje i oskarżenia, które nie pozwalają zagoić się dawnym ranom” – na-
pisali biskupi. „Wspólne przesłanie”, dz. cyt.

15 Tamże.
16 Walka o wspólnotę świadectwa chrześcijan wynika, przynajmniej w przypadku katolików, z nakazów So-

boru Watykańskiego II, który jasno wskazał, że dążenie do jedności ma służyć także wzmocnieniu świadectwa 
prawdziwości wiary chrześcijańskiej. „...brak jedności jawnie sprzeciwia się woli Chrystusa, jest zgorszeniem 
dla świata, a przy tym szkodzi najświętszej sprawie przepowiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu” - napi-
sali Ojcowie Soborowi w Dekrecie o ekumenizmie Unitatis redintegratio. Dekret o ekumenizmie Unitatis redinte-
gratio, par. 1. 

17 Więcej na temat metropolity Hilariona w: T.P. Terlikowski, Wspólnie broniąc Europy przed przekleństwem, 
„Fronda” 59/2011, s. 114-141. 



radykalnemu przewartościowaniu, obecnie tylko katolicy i prawosławni 
bronią tradycyjnej formy życia rodzinnego”18 – mówił metropolita Hilarion 
w 2011 roku. W innym wystąpieniu zaś zaznaczył, że nie jest to kwestia, 
o której można spokojnie dyskutować, ale którą trzeba błyskawicznie 
urzeczywistnić. „... obecnie chodzi o przyszłość cywilizacji chrześcijańskiej, 
a nawet o jej przetrwanie. I sądzę, że w takim momencie jest wyjątkowo 
na czasie i konieczne zjednoczenie wysiłków wszystkich chrześcijan, którzy 
trwają na tradycyjnych stanowiskach moralnych, a są to przede wszystkim 
prawosławni i katolicy”19 – podkreślał Hilarion. 

Wspólnotę tę widać w zdecydowanej większości kwestii moralnych. 
„Cała pozamałżeńska aktywność seksualna – cudzołóstwo, zdrada, związki 
homoseksualne – postrzegane są jako niewłaściwe i nieodpowiednie 
dla chrześcijańskiego stylu życia”20 – wskazuje krótko, ale niezmiernie 
jednoznacznie ks. Stanley Harakas. „Stanowisko Kościoła prawosławnego na 
temat homoseksualizmu zostało wyrażone w synodalnych, kanonicznych 
i patrystycznych wypowiedziach już w pierwszych wiekach istnienia 
chrześcijaństwa. Kościół prawosławny całkowicie potępia wszelkie 
doświadczenia seksualne, które są sprzeczne z określonymi i niezmienialnymi 
funkcjami przypisanymi płci człowieka przez zarządzenie Boga i wyrażają 
się w doświadczeniu człowieka jako prawo natury (...) Kościół prawosławny 
jest przekonany, że homoseksualizm powinien być traktowany przez 
religię jako grzeszna skłonność. Homoseksualistom należy udzielić pomocy 
medycznej i psychiatrycznej, dzięki której będą mogli odnowić w sobie 
tożsamość płciową daną przez Boga. Kościół prawosławny sprawuje 
w pełni dyskretną opiekę pastoralną nad homoseksualistami, co wynika 
z przekonania, że grzesznikowi potrzebny jest Bóg, który podniesie go 
z moralnego i duchowego upadku. W takim wypadku nie wystarcza leczenie 
psychiatryczne”21 – wskazał dokument przyjęty podczas XXIII Kongresu 
Duchowieństwa i Laikatu Greckiej Prawosławnej Archidiecezji Ameryki 
Północnej i Południowej w Filadelfii w roku 1976. 

Dokładnie takie samo stanowisko (z bardziej duchowo zakreślonym 
programem uzdrawiania homoseksualistów22) przyjęła także w roku 2001 

18  Hilarion, Prawosławno-katoliczeskije otnoszenija, http://www.mospat.ru/2011/03/20/news38281/
19  Hilarion, Prawosławno-katoliczeskije otnoszenija na sowriemiennom etapie,  http://hilarion.ru/2010/11/15/3125 
20 S. Harakas, Kościół prawosławny wobec kwestii moralnych, w: Prawosławie. Światło wiary i zdrój doświadcze-

nia, red. K. Leśniewski, J. Leśniewska, Lublin 1999, s. 264. 
21  Tamże, s. 265.
22  „Skłonności homoseksualne, jak i inne pożądania, targające upadłym człowiekiem, mogą być uleczone Sa-

kramentami, modlitwą, postem, pokutą, czytaniem Pisma świętego i tekstów patrystycznych, a także chrześci-
jańską wspólnotą z ludźmi wierzącymi, którzy gotowi są okazać duchowe wsparcie” - wskazują autorzy „Kon-
cepcji społecznej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej”. Socjal’naja koncepcija Russkoj Prawoslawnoj Cerkwi, Moskwa 
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Rosyjska Cerkiew Prawosławna. W Socjalnej koncepcji Rosyjskiej Cerkwi 
Prawosławnej zapisany jest także jasny i zdecydowany sprzeciw wobec 
jakiejkolwiek formy propagandy homoseksualnej, a także dopuszczenia 
aktywnych homoseksualistów do armii, wychowania dzieci czy nawet 

władzy23. W tej sprawie (o czym niechętnie przypomina się, omawiając 
katolickie nauczanie w sprawie homoseksualizmu) identyczne stanowisko 
zajmuje także Stolica Apostolska. „Osoby homoseksualne, jako osoby 
ludzkie, mają te same prawa, co wszyscy ludzie, w tym prawo do takiego 
traktowania, które nie uwłacza ich godności osobistej. Obok innych praw 
wszyscy ludzie mają prawo do pracy, mieszkania itd. Nie są to jednak prawa 
absolutne. Mogą one zostać słusznie ograniczone ze względu na obiektywne 
nieuporządkowane zachowania zewnętrzne. Jest to nie tylko dopuszczalne, 
ale konieczne. Co więcej, zasada ta dotyczy nie tylko przypadków zachowań 
zawinionych, ale również działań osób chorych fizycznie lub umysłowo. 
Jest zatem przyjęte, że państwo może ograniczyć możliwość korzystania 
z pewnych praw, na przykład osobom cierpiącym na chorobę zakaźną 
lub umysłową, by chronić dobro wspólne”24 – stwierdza – odnosząc się 
do problemu tego, czy homoseksualiści powinni mieć dostęp do zawodu 

2001, par. XII, 9, s. 154-155. 
23  Tamże, s. 155. 
24  Kongregacja Nauki Wiary, Omosessualitá. Uwagi dotyczące odpowiedzi na propozycje ustaw o niedyskrymina-

cji osób homoseksualnych, par. 12, w: Posoborowe dokumenty Kościoła katolickiego o małżeństwie i rodzinie, red. K. 
Lubowicki OMI, Kraków 1999, t. II, s. 12-13. 

W Socjalnej koncepcji Rosyjskiej Cerkwi 
Prawosławnej zapisany jest sprzeciw wobec 
propagandy homoseksualnej, a także 
dopuszczenia aktywnych homoseksualistów 
do armii, wychowania dzieci czy nawet władzy. 
W tej sprawie identyczne stanowisko zajmuje 
także Stolica Apostolska.



nauczyciela, trenera sportowego czy 
wojskowego – Kongregacja Nauki Wiary 
w dokumencie Omosessualitá. Uwagi 
dotyczące odpowiedzi na propozycje ustaw 
o niedyskryminacji osób homoseksualnych 
z 24 lipca 1992 roku.

Wspólnotę poglądów widać także 
w kwestii aborcji. Kościół prawosławny, 
tak jak katolicki uznaje aborcję – 
w każdej formie – za grzech ciężki 
i określa ją mianem morderstwa. 
„Decyzje Sądu Najwyższego 
i prawodawstwo państwowe 
zezwalające na aborcję warunkowo 
lub pod pewnymi warunkami, są 
traktowane przez praktykujących 
chrześcijan jako obraza ich wiary 
w świętość życia”25 – wskazują autorzy 
cytowanego już oświadczenia z Filadelfii. 
Jedyną różnicą między prawosławnymi 
a katolikami w tej sprawie jest nieco 
łagodniejsza prawosławna dyscyplina 
pokutna stosowana wobec kobiet, 
które zdecydowały się na aborcję 
w sytuacji zagrożenia życia. W takiej 
sytuacji nie ma mowy o ekskomunice. 
„Kobieta przerywająca ciążę w takich 
okolicznościach [chodzi o zagrożenie 
życia i posiadanie innych dzieci – dop. 
TPT] nie odłącza się od wspólnoty 
eucharystycznej Kościoła, ale wspólnota 
ta zostaje uzależniona od jej osobistej 
pokuty modlitewnej, która określona 
zostaje przez kapłana przyjmującego 
spowiedź”26 – wskazują autorzy Zasad 
społecznych. I choć Rosyjskiej Cerkwi 

25 S. Harakas, dz. cyt., s. 264. 
26 Socjal’naja koncepcija, par. XII 2, s. 140.

Kościół jest 
rozgrywany 
przez sowieckie 
i postsowieckie 
służby za 
pośrednictwem 
Cerkwi prawosławnej. 
Najlepiej było to 
widać w czasie 
przygotowań 
do Soboru 
Watykańskiego II, 
kiedy skierowano 
ostrze nauczania 
Kościoła 
w odmiennym niż 
antykomunizm 
kierunku.
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Prawosławnej nie udało się doprowadzić do choćby najmniejszych 
ograniczających aborcję zmian prawnych w Rosji, to zarówno patriarcha 
Cyryl, jak i nieliczna grupa rzeczywiście wierzących prawosławnych 
polityków podejmuje takie próby. Nie kryjąc przy tym fascynacji polskim 
sukcesem z 1993 roku. 

Bardzo podobnie patrzą też prawosławni teologowie i hierarchowie 
na współczesną cywilizację europejską. Jest ona dla nich (tak jak dla Jana 
Pawła II czy Benedykta XVI) w istocie „dyktaturą relatywizmu” (czy dokładniej 
– by użyć terminu metropolity Hilariona – „totalitarnym relatywizmem”). 
Sytuacja ta narasta z każdym rokiem. Jeszcze jako kardynał Joseph Ratzinger 
opisywał ową dyktaturę, jako pozbawioną przemocy. „Opinia publiczna jest 
tolerancyjna, na wszystko otwarta. Ale tym bardziej zdecydowanie wyklucza 
pewne sprawy, które uważa za fundamentalizm”27 – mówił obecny papież, 
jeszcze jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary. „Narasta groźba dyktatury 
opinii – kto nie trzyma z innymi, staje się odizolowany, dlatego nawet zacni 
ludzie nie śmią już przyznać się do takich nonkonformistów. Ewentualna 
dyktatura antychrześcijańska byłaby przypuszczalnie znacznie subtelniejsza 
niż wszystko, co dotychczas znaliśmy. Byłaby na pozór przyjazna religii, 
pod warunkiem jednak, że religia nie tykałaby jej wzorców zachowania 
i myślenia”28 – uzupełniał kard. Ratzinger. Ale niestety okazało się, że ów 
subtelniejszy totalitaryzm coraz częściej pokazuje zęby, wymuszając wolność 
słowa, opinii, wolności religijnej, prawa do wychowania dzieci w zgodzie 
ze światopoglądem rodziców itd.29. W walce z tą dyktaturą prawosławni 
i katolicy są po tej samej stronie. I choć nadal wiele nas różni, musimy łączyć 
siły. W pojedynkę nie mamy bowiem szans. 

PUTIN NA TYLNYM SIEDZENIU
Problemem zasadniczym są jednak intencje drugiej strony. Dla nikogo, 
kto zna Rosyjską Cerkiew Prawosławną i jej uwikłanie w system władzy 
postsowieckiej (ale i wcześniej sowieckiej), nie ulega wątpliwości, że decyzja 
o zaangażowaniu w dialog z Kościołem katolickim w Polsce nie zapadła 
wyłącznie na poziomie patriarchy czy jego najbliższych współpracowników, 

27 Bóg i świat. Z kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald, tłum. G. Sowiński, Kraków 2005, 
s. 418. 

28 Sól ziemi. Z kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald, Kraków 2005, s. 132. 
29 Hristianskij otvet na vyzov totalitarnogo relativizma. Doklad predsiedietiela Otdiela vnesznyh cerkovnyh svia-

ziej Moskovskogo Patriarchata mitropolita Volokolamskogo Iliariona (7 grudnia 2011). http://www.mospat.ru/
ru/2011/12/08/news54327/print/.



ale na Kremlu. To jego gospodarz, Władimir Putin, uznał z jakichś powodów, 
że dialog i pojednanie na poziomie Kościołów mu się opłaca, że pomogą mu 
one osiągnąć pewne cele. Patriarcha czy metropolita Hilarion, nawet jeśli 
ich intencje były całkowicie szczere, nie mieliby najmniejszych możliwości 
działania, gdyby nie sygnał władzy. I niestety trzeba mieć świadomość, że nie 
jest to zjawisko nowe, a Kościół (nie tylko i nie przede wszystkim w Polsce) 
jest rozgrywany przez sowieckie i postsowieckie służby za pośrednictwem 
Cerkwi prawosławnej. Najlepiej było to widać w czasie przygotowań do 
Soboru Watykańskiego II. Jan XXIII chciał, by w jego obradach, w charakterze 
obserwatorów, uczestniczyli także przedstawiciele Cerkwi prawosławnych. 
Jednak te ostatnie, poza patriarchatem Konstantynopola, nie paliły się 
szczególnie do takich działań. Przeciw była Grecja, a także mocno niechętni 
Rzymowi, a szerzej ekumenizmowi w ogóle, mnisi z Góry Athos (mający 
szczególny autorytet wśród rzesz prawosławnych na całym świecie). Wtedy 
do akcji wkroczyła Rosyjska Cerkiew Prawosławna, która – w czasie tajnych 
rozmów z przedstawicielami Watykanu w Metz – ustaliła, że prawosławni 
jednak w obradach wezmą udział, ale... tylko jeśli otrzymają gwarancję, że 
Vaticanum II nie będzie zajmować się kwestiami politycznymi, a to znaczy, 
że nie potępi komunizmu30. Stolica Apostolska zgodziła się na to, i mimo 
wielu prób podejmowanych przez prześladowanych ukraińskich unitów czy 
nielicznych zachodnich obserwatorów życia za żelazną kurtyną, umowa 
została dotrzymana. W efekcie – sowieckie służby, za pośrednictwem Cerkwi 
– osiągnęły swój cel, kierując ostrze nauczania Kościoła w odmiennym niż 
antykomunizm kierunku.

W podobny sposób wykorzystywano hierarchów rosyjskich także na 
innych frontach. Ich zaangażowanie w działania Światowej Rady Kościołów 
nie wynikały z jakiejś gorącej miłości prawosławia do genewskiego (a co 
za tym idzie protestanckiego) modelu budowania jedności, a z jasnego 
polecenia GPU, które chciało uzyskać w tej instytucji możliwie szerokie 
wpływy. Nie bez znaczenia dla tamtej dziedziny był również projekt (który 
już w 1943 roku sformułował Józef Stalin) wykorzystania Cerkwi rosyjskiej 
do podporządkowania sobie innych wspólnot tego wyznania, i zbudowania 
„prawosławnego Watykanu”, który mógłby być przedstawiany jako 
równoprawny autorytet duchowy Stolicy Apostolskiej. W odróżnieniu jednak 
od tej ostatniej, jego przedstawiciele przyjmowaliby polecenia już nie za 

30 J. Mackiewicz, W cieniu krzyża, Londyn 1994, s. 135. 
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pośrednictwem Ducha Świętego, ale od każdorazowego władcy Kremla31. Było 
to tym prostsze, że w Rosji sowieckiej nie można było zostać biskupem bez 
zgody władzy, a ta czuwała nad tym, by hierarchami zostawali wyłącznie 
ludzie jej odpowiednio oddani. Świetnie pokazują to losy poprzednika 
Cyryla I na stanowisku patriarchy Aleksego II, który choć pochodził ze starej 
petersburskiej rodziny, w której żyłach płynęła niemiecka i szwedzka krew, 
a urodził się w Estonii, to ofiarnie służył Związkowi Sowieckiemu. 

Duchowny ten, choć był żonaty (co wykluczało go z możliwości wyboru na 
biskupa), dość szybko oddalił żonę i w wieku 32 lat został biskupem Tallina32. 
Tak szybką karierę i pominięcie wymogów formalnych da się wytłumaczyć 
tylko przez odwołanie się do Sprawozdania z pracy agenturalno-operacyjnej 
V wydziału KGB przy Radzie Ministrów Estońskiej SRR za rok 1958. W notatce 
tej zapisano: „Agent «Drozdow», rok urodzenia 1929, duchowny Cerkwi 
prawosławnej, z wyższym wykształceniem, doktor teologii, doskonale włada 
rosyjskim i estońskim, słabo – językiem niemieckim. Zwerbowany 28 lutego 
1958 roku, na bazie uczuć patriotycznych, do wykrycia i rozpracowywania 
elementu antyradzieckiego wśród duchowieństwa prawosławnego, z którym 
ma on kontakty, będące przedmiotem operacyjnego zainteresowania organów 
KGB”. Analiza list duchownych ówczesnej diecezji tallińskiej jasno wskazuje, 
że „Drozdowem” mógł być tylko ks. Aleksy Rydygier33.

Od momentu podpisania lojalki Rydygier ofiarnie donosił na swoich 
parafian czy przyjaciół księży. Z czasem, gdy, prawdopodobnie dzięki wsparciu 
towarzyszy z KGB, został biskupem, krąg jego zainteresowań znacznie 
się poszerzył. W 1964 roku został arcybiskupem oraz członkiem Synodu 
przy patriarsze Aleksym I i zaczął zarządzać sprawami administracyjnymi 
Patriarchatu Moskiewskiego. Cztery lata później Rydygier był już metropolitą. 
Niezwykłą aktywność Drozdow wykazywał na arenie międzynarodowej. 
Świadczą o tym sprawozdania z działalności V wydziału KGB za rok 1969, 
gdzie wspomina się o udziale Drozdowa w posiedzeniach Konferencji 
Kościołów Europejskich (i znowu jedyną osobą, do której pasują te przecieki, 
jest Aleksy). Od 1972 roku działalność zagraniczna agenta jeszcze się 
nasila. Podróżuje on do Genewy, Zurichu, Sant Fallen, Frankfurtu nad 
Menem, Kopenhagi, Monachium czy Marsylii. Jego podróże mają na celu nie 
tylko informowanie na bieżąco zwierzchników w KGB o sytuacji w ruchu 

31 A. Grajewski, Kompleks Judasza, Poznań 1999, s. 164. 
32  A. Żebrowska, Patriarcha zagadka, „Gazeta Wyborcza”, nr 253 (2000-10-28/2000-10-29), s. 23.
33  M. Sitnikow, Agent Drozdow, „Indeks”, nr 14/2002. 



ekumenicznym, ale także, co bardzo prawdopodobne, również inspirowanie 
pewnych zachowań na Zachodzie Europy. 

Działalność Aleksego Rydygiera nie była w warunkach rosyjskiego 
prawosławia niczym nadzwyczajnym. Wielu historyków podkreśla, że 
z władzami komunistycznymi współpracowali niemal wszyscy biskupi 
oficjalnie uznawanego Patriarchatu Moskiewskiego. Zdaniem licznych 
prawosławnych teologów, należących do schizmatyckiej Rosyjskiej 
Cerkwi Prawosławnej poza Granicami Rosji, ta swoista uległość (by nie 
powiedzieć wprost zdrada krzyża) związana jest z przyjęciem przez 
cerkiew rosyjską „herezji sergianizmu”. Polegała ona na uznaniu przez 
Rosyjską Cerkiew Prawosławną sytemu komunistycznego za legalny 
i usprawiedliwiony teologicznie. W zamian Cerkiew otrzymała możliwość 
trwania instytucjonalnego. Być może najlepiej istotę tej herezji wyraził 
w powieści Gość papieża francuski pisarz rosyjskiego pochodzenia Vladimir 
Volkoff. Metropolita Ilia tłumaczy w niej młodemu oficerowi KGB (wierzącemu 
i ochrzczonemu), dlaczego powinien pozostać w służbie państwu i zostać 
kapłanem. „Rozumiesz, że Kościół nie może negować tego, że KGB jest 
realne, chyba że chce zejść do podziemia, a KGB ze swej strony, kiedy 
zawiodła eksterminacja i infiltracja nie może negować Kościoła. Muszą 
utrzymywać stosunki” – wyjaśnia Ilia i dodaje, że dlatego zdecydował się być 
jednocześnie generałem KGB i biskupem, obie te role wypełniając z jednakową 
gorliwością34. I choć opowieść ta jest literacką fikcją, nie ulega wątpliwości, że 
podobny sposób myślenia przyjęło wielu prawosławnych hierarchów. 

Upadek komunizmu niczego w tej sprawie nie zmienił. Patriarcha Moskwy 
jest, tak jak był, jednym z wielu narzędzi polityki zagranicznej i wewnętrznej 
Rosji. A zjawisko to nasiliło się jeszcze za rządów Władimira Putina, który 
jest pierwszym od dawna, deklarującym realną wiarę prawosławną, władcą 
Imperium. – Władimir Władimirowicz jest rzeczywiście prawosławnym 
chrześcijaninem, i to nie tylko nominalnym, ale także człowiekiem, który 
regularnie się spowiada, przyjmuje komunię i uznaje swoją odpowiedzialność 
za powierzone mu zadania i za swoją nieśmiertelną duszę35 – opowiadał 
archimandryta Tichon w wywiadzie udzielonym jednej z greckich gazet, 
który później w całości został przedrukowany przez „Izwiestia” i inne 
rosyjskie media. I właśnie z tej wiary wynikać ma, zdaniem Tichona (swoją 
drogą proboszcza cerkwi w budynkach FSB), że prezydent podjął porzucony 
w 1917 roku ideał prawosławnego władcy Rosji, który jednoczy w sobie 

34  V. Volkoff, Gość papieża, tłum. I. Banach, Poznań 2005, s. 216. 
35  Putin i jego siemia christianie. Eto glavnoje, „Izviestia”, 8 grudnia 2001.
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powołanie władcy i przywódcy Cerkwi. – W 1917 roku została przerwana 
w Rosji tysiącletnia tradycja władców narodu, którzy byli prawosławnymi 
chrześcijanami. A w osobie obecnego prezydenta została ona odnowiona36 – 
podkreślał archimandryta. Jednym słowem prezydent Putin ma być rzekomo 
„prawosławnym carem”, batiuszką narodu, którzy przewodzić mu będzie 
zarówno w kwestiach duchowych, jak i państwowych. A skoro tak, to Cerkiew 
musi być mu wierna. I niestety, w wielu kwestiach taka jest.

CERKIEW IMPERIALNA
Podporządkowanie Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej państwu (sowieckiemu 
czy postsowieckiemu) nie powinno być jednak zaskoczeniem dla nikogo, 
kto ma choćby minimalne pojęcie na temat prawosławia, a już szczególnie 
prawosławia rosyjskiego. Nie sposób nie przyznać tu racji prof. Jadwidze 
Staniszkis, która w szkicu O władzy i bezsilności, analizując podstawy 
cywilizacji prawosławnej, zauważa, że jej podstawą jest „poszukiwanie idei 
naczelnej”, która zdolna by była do zniesienia antynomii między sprzecznymi 
wartościami, w tym także wiarą i rozumem. To pogodzenie dokonuje się 
poprzez dialektyczną walkę, która jest jednocześnie warunkiem trwania 
obu sprzecznych sił37. I tak właśnie jest z teorią relacji państwa i Kościoła. 
Bizancjum od samego początku kładło ogromny nacisk na znaczenie władcy, 
cesarza, który odgrywał w nim rolę często o wiele większą niż patriarcha czy 
biskup. Związane to jest z bizantyjską teologią symfonii państwa i Kościoła, 
ich pojednania i wzajemnego przenikania. Państwo, a konkretniej cesarstwo, 
w tej teologii miało stać się strażnikiem i gwarantem trwania swoistego 
częściowo zrealizowanego Królestwa Bożego na ziemi. „Opatrznościowe 
znaczenie jednego światowego cesarstwa wynoszono pod niebiosa nie 
tylko w prawach cesarskich, lecz także w kościelnej hymnografii. Pewien 
hymn bożonarodzeniowy, przypisywany zakonnicy Kasji (IX wiek), ogłasza 
bezpośredni związek między światowym cesarstwem Rzymu a rekapitulacją 
człowieczeństwa w Chrystusie”38 – stwierdza prawosławny teolog John 
Meyendorff. W praktyce kościelno-społecznej taka sytuacja oznaczała 
ograniczenie strukturalne Kościoła i jego instytucjonalne podporządkowanie 
państwu. Struktury eklezjalne były zatem tworzone i kontrolowane 
przez cesarstwo, któremu z czasem zaczęto przypisywać wręcz Boskie 
pochodzenie39.

36  Tamże. 
37  J. Staniszkis, O władzy i bezsilności, Kraków 2006, s. 94.
38  J. Meyendorff, Teologia bizantyjska. Historia i doktryna, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1984, s. 273.
39  Tamże, s. 275.
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Na Rusi i w Rosji proces ten uległ jeszcze wzmocnieniu. A więź Cerkwi 
i państwa stała się jeszcze mocniejsza. I to niezależnie w zasadzie od 
wyznania władcy. Cerkiew ruska bardzo mocno i skutecznie współdziałała 
także z tatarską chordą40, która – i to wynikało już ze schizmy – uważana 
była (i to od czasów poprzedzających niewolę mongolską) za „mniejsze 
zło” niż łacinnicy. I właśnie połączenie idei bizantyjskich z mongolską 
praktyką rządzenia stało się w jakimś stopniu fundamentem nowego, 
moskiewskiego rozumienia samowładztwa, w którym car był równocześnie 
zwierzchnikiem Cerkwi i Imperium41. Car uznany został w efekcie za 
obraz Boży, a posłuszeństwo mu uznawano za obowiązek religijny. „Już 
w 1701 roku Dymitr Rostowski nazwał cara „żywym obrazem Chrystusa” 
i równocześnie nazwał cara „Chrystusem”42 – podkreślają rosyjscy semiotycy 
Borys A. Uspienski i Wiktor Żywow. Ubóstwienie caratu widać zresztą 
świetnie nawet w tych wspólnotach, które z różnych powodów zerwały 
z oficjalnym prawosławiem. Staroobrzędowcy bowiem postrzegając w carze 
antychrysta, teologię tę wyprowadzają z przekonania o tym, że cesarz 
odrzucił prawdziwe i godne siebie powołanie. Rola caratu wzmocniła się 
jeszcze, gdy w Rosji ostatecznie zlikwidowano patriarchat, a struktury 
cerkiewne podporządkowano całkowicie państwu. I choć zdaniem wielu 
prawosławnych teologów sytuacja ta stała się źródłem wielkich problemów 
eklezjalnych – zdaniem ideologów samodzierżawia (także współczesnych) 
była ona największym błogosławieństwem w historii Rosji i prawosławia. 
„Najważniejszym nosicielem ducha soborności w narodzie, społeczeństwie 
i państwie jest Cerkiew. W imperialnym mechanizmie Prawosławnego 
Cesarstwa właśnie ścisłe, „symfoniczne” powiązanie Kościoła i Imperium 
stanowi podstawę zarówno mocy życia, jak i spoistości tak władzy świeckiej, 
jak i duchownej”43 – podkreśla metropolita Ioann.

Tę jedność najmocniej widać w zmianach prawnych i symbolicznych 
wprowadzonych przez Piotra I, który – choć pozostawił ogromne wpływy 
Cerkwi w państwie, to w istocie zniszczył jej niezależność i uniemożliwił 
jakikolwiek konflikt między państwem a Kościołem. Ten ostatni stał się częścią 
państwa, zarządzaną niezgodnie ze swoją naturą przez świeckich urzędników, 

40  „Niezależny, zwolniony z obowiązku płacenia podatków Kościół opowiadał się za pokojem z Tatarami, al-
bowiem zabezpieczał on spokój ludności, i oczywiście, wpływał na polepszenie sytuacji duchowieństwa” – wska-
zuje Michaił Heller. M. Heller, Historia Imperium Rosyjskiego, tłum. E. Melech, T. Kaczmarek, Warszawa 2005, s. 87.

41  Tamże, s. 78-79.
42  B.A. Uspienski i W. Żywow, Car i Bóg, tłum. H. Paprocki, Warszawa 1992, s. 75-76.
43  Mitropolit Ioann, Russkaja simfonia, Sankt-Peterburg 2001, s. 425.



a jego zwierzchnikiem stał się sam car. Symbolicznym tego objawem było 
przyjęcie przez cara w 1723 roku tytułu „ojca Ojczyzny”, który w kulturze 
rosyjskiej zawsze przysługiwał patriarsze. „Przekonanie o Piotrze jako głowie 
Cerkwi wzmocniono dodatkowo dzięki ogłoszeniu go najwyższym sędzią, 
instancją odwoławczą od spraw leżących we właściwości Świątobliwego 
Synodu; także i to stawiało go na równi z hierarchami piastującymi 
dotychczas godność patriarszą”44 – wskazuje Krystyna Chojnicka. Car ten 
zresztą przypisywał sobie nie tylko godność patriarszą, ale też niemal boską. 
Jego wizerunki umieszczane były na ikonach, rzeczy czczono jak relikwie, 
a miejsca, w których bywał, traktowano niemal jak święte.

Powiązanie religii i państwa, czy jeszcze konkretniej caratu, sprawiło, 
że rewolucja lutowa całkowicie zaskoczyła Cerkiew. Początkowo większość 
duchownych całkowicie ją zignorowała, nadal modląc się za cara i jego 
rodzinę. Dość szybko jednak kolejne decyzje rządu tymczasowego (wycofanie 
obowiązkowej nauki katechizmu prawosławnego ze szkół, obcięcie 
o połowę subwencji dla Cerkwi) sprawiły, że hierarchia kościelna zaczęła 
go oskarżać o tendencje laicyzacyjne i radykalnie się mu sprzeciwiać. Spór 
ten nie zdołał jednak nabrać zbyt mocnego charakteru, bowiem pod koniec 
października 1917 roku Sobór Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej przywrócił 
patriarchat. Na stanowisko to powołano umiarkowanego politycznie, 
ale za to bardzo pobożnego mnicha Tichona. Duchowny ten, inaczej niż 
zdecydowana większość jego kolegów, starał się zrobić wszystko, by trzymać 
Cerkiew z dala od polityki. Dlatego, nawet gdy proszono go o prywatne 
błogosławieństwo dla armii Denikina, zdecydowanie odmawiał, sugerując, 
że Cerkiew nie powinna błogosławić żadnej ze stron wojny domowej45. Nie 
na wiele się to jednak zdało, bowiem Lenin rozpoczął ostre i zdecydowane 
prześladowania Cerkwi, w których oddało swoje życie za Chrystusa setki 
tysięcy prawosławnych. Jego następcy próbowali dogadywać się ze Stalinem, 
ale on sam nie miał na to ochoty. 

Prześladowania zakończyły się (czy dokładniej zostały przerwane na jakiś 
czas) dopiero wraz z początkiem wojny sowiecko-niemieckiej. Już 22 czerwca 
1941 roku (w dniu napaści, a zatem tydzień przed pierwszym publicznym 
wystąpieniem Stalina na ten temat) metropolita Sergiusz (ówczesny strażnik 
tronu patriarszego) wydał list pasterski w dniu wszystkich świętych 
ziemi rosyjskiej, który został rozesłany (wbrew prawu) do wszystkich 
prawosławnych parafii. W liście tym nie wspomina o władzy sowieckiej, 

44  K. Chojnicka, Cerkiew i car. Prawosławie rosyjskie w reformach Piotra Wielkiego, Kraków 2011, s. 282. 
45  R. Pipes, Rosja bolszewików, tłum. W. Jeżewski, Warszawa 2005, s. 364-367.
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wzywa natomiast wszystkich Rosjan do obrony Ojczyzny. „Prawosławna 
nasza cerkiew zawsze podzielała losy narodu (...) Nie pozostawi go również 
i obecnie” – napisał Sergiusz. Wezwał także duchownych prawosławnych 
do aktywnego zaangażowania się w walkę o wolność Rosji i uznał, że nawet 
myślenie o „możliwych wygodach po drugiej stronie frontu, byłoby zdradą 
zarówno ojczyzny, jak i pasterskich obowiązków”46. 

Wystąpienie to stało się początkiem aktywnej działalności 
społeczno-politycznej metropolity Sergiusza. W październiku, gdy Niemcy 
dochodzili już do Moskwy, zwierzchnik rosyjskiego prawosławia wydał 
kolejny list, w którym potępił wszystkich duchownych, którzy zaczęli 
współpracować z Niemcami. Jednak listy i antyniemiecka postawa metropolity 
nie spowodowały wzrostu zaufania komunistów do prawosławnych i już 
w dniu wydania listu władze zdecydowały, że mimo choroby Sergiusz 
powinien zostać ewakuowany do Ulianowska. Stamtąd 11 listopada hierarcha 
wydał następną odezwę. „Postępowa ludzkość wydała świętą wojnę Hitlerowi 
w obronie chrześcijańskiej cywilizacji i wolności sumienia i wyznania”47 – 
napisał wówczas. Nietrudno zauważyć, ze obrońcą cywilizacji chrześcijańskiej 
miał być, w myśl tego listu – Józef Stalin. Jednak i ten list nie zmienił 
w sposób znaczący położenia Cerkwi (prześladowania zostały złagodzone, ale 
raczej z przyczyn zawieruchy wojennej). 

W 1942 roku, by zamanifestować całkowitą lojalność wobec Stalina, 
Sergiusz wydał (w kilku zachodnich językach) książkę Prawda o religii 
w Rosji. Ogłaszał w niej, że ludzie wierzący cieszą się w ojczyźnie całego 
proletariatu całkowitą wolnością. Znany chirurg i biskup prawosławny 
Łukasz (Wojno-Jasieniecki) skomentował ją krótko: „za tę prawdę zesłano 
mnie na Syberię”. Sytuacja Cerkwi jednak się nie zmieniała. Dopiero po 
wymianie telegramów ze Stalinem (chodziło o przyznanie Cerkwi prawa 
do posiadania własnego konta bankowego, z którego można by przelewać 
pieniądze potrzebne Armii Czerwonej) stosunki prawosławno-sowieckie 
zaczęły się polepszać48. Zaczęto otwierać świątynie, pozwolono na druk 
prawosławnych ksiąg liturgicznych, a nawet na publiczny kult ikon. Powód 
był z jednej strony taktyczny, a z drugiej ideowy. Stalin był nieustannie 
naciskany przez aliantów, którzy domagali się wolności religii. Obawiał 
się także, że Niemcy wykorzystają prawosławnych do zwalczania Rosji 

46  D.V. Pospielovskij, Russkaja prawoslawnaja Cerkow w XX wiekie, Moskwa 1995, s. 184.
47  Tamże, s. 185.
48  Tamże, s. 187.



sowieckiej na terenach przez siebie zajętych. Konieczna więc była zmiana 
polityki. Dodatkowo w czasie II wojny światowej Stalin stopniowo odradzał 
wielkie tradycje rosyjskiego nacjonalizmu. Istotnym jego składnikiem były zaś 
zawsze prawosławny mesjanizm i idea Moskwy jako Trzeciego Rzymu, ściśle 
powiązane z Cerkwią. Wszystko to skłoniło Stalina do jeszcze mocniejszego 
zaangażowania się w pojednanie z władzami cerkiewnymi.

We wrześniu 1943 roku doszło do spotkania na daczy Stalina – gospodarza, 
Ławrientija Berii, Wiaczesława Mołotowa i czterech wysokich oficerów 
NKWD z metropolitami Sergiuszem, Aleksiejem i Mikołajem. „O drugiej 

w nocy (najlepsza pora do pracy dla Stalina) (...) zajęli miejsca wokół 
bogato zastawionego stołu. Zaczęło się spotkanie. Każdy, komu zdarzyło się 
prowadzić rozmowy ze Stalinem, gdy ten był w dobrym nastroju, mówił 
o nim jako o człowieku niezwykle sympatycznym. Oczywiście, właśnie tę 
stronę swojej osobowości zwrócił się on do swoich gości w nocy z 4 na 5 
września. Powiedział, że władze sowieckie wysoko cenią wysiłki Cerkwi 
w obecnej wojnie, a także pracę każdego z obecnych na rzecz zbierania 
środków na Armię Czerwoną. A wreszcie (...) zapytał: «A cóż my możemy 
zrobić dla was, proście, apelujcie?» I nie czekając na odpowiedź, sam złożył 
pierwszą propozycję: «Słabo u was z kadrami, trzeba przygotowywać nowe». 
(...) Metropolici wyraźnie się ożywili. Akademie w Moskwie, Leningradzie 
i Kijowie – to by było piękne. Ale cały problem polega na tym, że i biskupów 
brakuje, ale gdzie? Przecież biskupi są mnichami. Czy nie można by przy 
patriarchacie przygotować niewielkiego domku, w którym przyszli biskupi 
mogliby odbywać mnisze kursy? Stalin odpowiedział: «dlaczego domek, 
do tego przygotujemy monaster»” – relacjonował tamto spotkanie Mark 

Z perspektywy ekumenicznej dokument 
może stać się pierwszym krokiem na drodze 
do spotkania patriarchy i papieża, którego 
tak mocno pragnął Jan Paweł II. Od lat 
jednym z najważniejszych, przynajmniej tych 
wymienianych formalnie, przeszkód w dialogu 
z Kościołem, była Polska.
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Popovskij. „Ośmieleni metropolici poprosili Stalina o jeszcze jedną łaskę: «Nie 
mamy patriarchy. Powinniśmy go wybrać, ale nie wiemy, czy nam wolno?» 
– «To wasza wewnętrzna sprawa» – uspokoił ich wódz. «Ale jak zebrać 
biskupów na sobór. Przecież toczy się wojna, trzeba mieć przepustki ... trudno 
jest kupić bilety na pociągi». – «Wiaczesław Michajłowicz zatroszczy się 
o transport dla biskupów. Kiedy sobór?». Zdecydowano o szybkim wyborze 
patriarchy (...) O tym, kogo mieli wybrać na patriarchę, nawet nie było co 
mówić. To było zrozumiałe. W oczach Stalina nie było bardziej odpowiedniej 
osoby, niż metropolita Sergiusz”49 – podkreślał Popovskij. 

Podczas tego spotkania opracowano plan odrodzenia Patriarchatu 
Moskiewskiego i podporządkowania go (całkowitego) organom 
państwowym z Radą ds. Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego na czele, 
której przewodniczącym został Gieorgij Karpow, były seminarzysta, 
pułkownik NKWD, który wsławił się krwawymi represjami w czasie „Wielkiej 
Czystki”. Krótko po tym spotkaniu udało się sporządzić listy żyjących 
jeszcze biskupów, później 19 lojalnych wobec władzy sowieckiej biskupów 
obwołało się (w sposób całkowicie niekanoninczy) soborem i wybrało 
metropolitę Sergiusza – patriarchą. Ceną za odnowienie patriarchatu było 
jednak całkowite podporządkowanie się Stalinowi i ... obietnica wiernej 
pracy na niwie komunistycznej rewolucji. Sobór bowiem poza wyniesieniem 
Sergiusza do godności patriarchy przyjął także decyzję pozwalające pozbawić 
stanu duchownego, jako „przeciwnika Krzyża Pańskiego”, każdego, kto 
zdecydował się wystąpić przeciwko władzy sowieckiej i opowiedzieć po 
stronie „faszystowskiej”. Podziękowano również Stalinowi za „głębokie 
współczucie, jakie żywi on wobec potrzeb cerkwi prawosławnej”. I choć 
system padł, to Cerkiew w znacznym stopniu pozostała w podobnym stopniu 
podporządkowana imperium, w jakim była za komuny. Siłą obecnych władz 
jest zaś to, że umożliwiają one normalne działanie prawosławnym, za co ci 
okazują im tym większą wdzięczność. 

PRZEMIENIAJĄCA MOC EWANGELII
Powyższy opis sytuacji Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej nie pozostawia 
najmniejszych wątpliwości co do tego, że znacząca część z jej działań jest 
inspirowana politycznie. I podobnie może być z dialogiem z Kościołem 
katolickim w Polsce. Nie można wykluczyć, że jest on – w jakimś stopniu – 

49  M. Popovskij, Żizn i Żitie Vojno-Jasienskogo archiepiskopa i hirurga, Paris 1979, s. 373-374.



próbą wmanewrowania katolicyzmu w pojednanie, które miałoby zamazać 
rozmaite grzechy, już nie tylko z dawnej, ale także całkiem niedawnej 
przeszłości. Katyń czy Smoleńsk są tylko jednym z wielu symboli wydarzeń, 
które Putin mógłby chcieć przykryć „Wspólnym przesłaniem”. Cerkiew jednak, 
i o tym też warto pamiętać, choć od wieków (z krótką przerwą na kilkuletnią 
posługę patriarszą Tichona) połączona jest unią z Imperium, i w pewnym 
sensie jest jego narzędziem, jest również żywym Kościołem (choć bez 
jedności z biskupem Rzymu), w którym sprawowane są ważne sakramenty, 
proklamowana jest Ewangelia, a zatem, w którym działa łaska Boża50. Ta zaś 
jest o wiele silniejsza, niż nawet najwięksi władcy docześni. Ich plany ustąpić 
muszą historii, która pisana jest przez Boga, a to, co może wydawać się ich 
zwycięstwem, ostatecznie służyć może (jeśli znajdą się święci, którzy są to 
w stanie zrealizować) wielkim dziełom Bożym. 

W tym przypadku, choć nie jest wykluczone, że całą sprawę inspirowali 
ze strony rosyjskiej politycy odlegli od Ewangelii, pozostaje faktem, że nawet 
na krótką metę (pytanie o to, czy na dłuższą też tak będzie pozostać musi 
otwarte, bo to zależy od konkretnych decyzji konkretnych osób) dokument 
ten niesie ze sobą przynajmniej kilka korzyści, i to niekoniecznie takich, 
o które musi chodzić Putinowi czy innym siłownikom. Pierwszą z nich 
jest jasne świadectwo jedności w sprawach moralnych Cerkwi i Kościoła. 
W sytuacji, gdy na Zachodzie toczy się wielka walka o wypchnięcie 
chrześcijan z przestrzeni publicznej, takie świadectwo ma swoje znaczenie. 
Jeśli zaś przełoży się ono na wspólne inicjatywy51, to będzie to jeszcze 
istotniejsze. Wspólny głos katolików i prawosławnych w obronie rodziny, 
małżeństwa czy w proteście przeciwko aborcji będzie nieco lepiej słyszany, 
niż apele każdego z tych Kościołów z osobna. Obie wspólnoty mogą się 
także uczyć od siebie nawzajem rozwiązywania pewnych problemów. 
Polska metoda zmiany ustawy aborcyjnej już teraz inspiruje wielu Rosjan 
do podejmowania podobnych działań... Czy tak rzeczywiście się stanie, tego 
jeszcze nie wiadomo, ale w sytuacji coraz ostrzejszej wojny z Chrystusem, 
taki sojusz wydaje się całkowicie naturalny. Z perspektywy ekumenicznej 
dokument ten może stać się pierwszym krokiem na drodze do spotkania 
patriarchy i papieża, którego tak mocno pragnął Jan Paweł II. Od lat jednym 
z najważniejszych, przynajmniej tych wymienianych formalnie, przeszkód 

50  Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio, par. 13-18. 
51  Warto przypomnieć, że akurat w kwestii obrony wartości czy symboli chrześcijańskich w Europie, to za-

niedbania są raczej po stronie polskiej. Putinowska Rosja broniła krzyża, a rządzona przez Platformę Obywatel-
ską Polska nie zdecydowała się na to. W Rosji za bluźnierstwo czy profanację trafia się do więzienia, w Polsce zo-
staje się bohaterem. 
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w dialogu z Kościołem, była Polska52. I gdyby tylko te dwie rzeczy się udały, 
już tylko po to warto byłoby podpisać ten dokument.

Perspektywa wiary pozwala mieć jednak nadzieję na więcej. Włodzimierz 
Sołowjow wieszczył, że prawdziwy ekumenizm, pełna jedność prawosławia 
i katolicyzmu może się zrealizować tylko w pojednaniu (teokratycznym) 
Polski, Rosji i Izraela; Polaków, Rosjan i Żydów. Takie pojednanie, 
a w konsekwencji uznanie przez Moskwę zwierzchnictwa biskupa Rzymu 
byłoby rzeczywiście wydarzeniem historycznym, które mogłoby odmienić 
losy Europy. Matka Boża w Fatimie jasno wskazywała, że takie wydarzenie 
jest możliwe. Konieczna jest tylko modlitwa, zaufanie, zawierzenie Rosji. I być 
może, jeśli te warunki zostaną spełnione, w przyszłości „Wspólne przesłanie” 
będzie uznawane za kamień milowy na tej drodze. Wiara w to nie opiera się 
jednak na kalkulacji politycznej (ta nie jest bowiem szczególnie dobra), ale 
na zaufaniu do tego, że Ewangelia jest silniejsza niż polityka, i że to Chrystus 
a nie Putin jest Panem historii. █

52  Antypolski resentyment prawosławnych Rosjan mocno blokował jakikolwiek dialog z katolicyzmem, który 
często był traktowany jako polska wiara. Jego początków trzeba zresztą szukać już w pierwszych wiekach histo-
rii, kiedy to diabeł był przedstawiany jako... Polak. M. Heller, dz. cyt., s. 44.
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Państwo nie może zajmować się jedynie interesami 
materialnymi społeczeństwa, bowiem w takiej sytuacji samo 
pozbawiłoby się ono duchowej siły i wyrzekło duchowej 
jedności z narodem. Państwo jest tym silniejsze i bardziej 
znaczące, im wyraźniej obecni są w nim przedstawiciele 
duchowieństwa. Tylko pod tym warunkiem podtrzymywane są 
i umacniane w narodzie i państwie poczucie praworządności, 
szacunek dla prawa i zaufanie do władzy. Zasady moralne 
także są nietrwałe i chwiejne, jeśli oddzielić je od korzeni 
i pozbawić sankcji religijnych.

Kościół i państwo

Konstatin Pobiedonoscew
Tłumaczył Tomasz P. Terlikowski



I

Cechą charakterystyczną naszych czasów jest walka zasad 
kościelnych z państwowymi. Kiedy rozpoczyna się walka o zasady 
duchowo-religijne, nie sposób stwierdzić, czy jest ona w jakikolwiek 
sposób ograniczona i jakie przyciąga ona do siebie elementy; do jakiego 
miejsca dotrze i gdzie rozleje się morze namiętności, wzburzone sporem 
o przekonania i wierzenia. W kwestiach wiary narodowa władza państwowa 
powinna przekazywać swoje wymagania i stanowić prawa ze szczególną 
ostrożnością, tak by nie poruszyć takich doznań i duchowych potrzeb, do 
których dotknięcia nie dopuszcza samoświadomość masy narodowej. Jak 
potężna nie byłaby władza państwowa, opiera się ona na jedności duchowej 
samoświadomości, którą podzielają naród i władza, na wierze narodowej. 
Władza zostaje podkopana w momencie, w którym rozpoczyna się podział 
tej opartej na wierze świadomości. Naród, w jedności z państwem, może 
unieść wiele ciężarów, z wielu rzeczy może zrezygnować i oddać władzy 
państwowej. Tylko jednego władza ta nie może od niego wymagać, jednego 
na pewno on nie odda – tego, w czym każda wierząca dusza z osobna 
i wszystkie razem dostrzegają podstawę swojego duchowego bytu i przez co 
związują się z tym, co wieczne. Są takie głębiny, w które władza państwowa 
nie powinna wkraczać, by nie zmącić najgłębszych źródeł wiary w duszach 
wszystkich i każdego.

Głównym źródłem pojawiających się i wciąż pogłębiających się 
nieporozumień między narodem a władzą jest sztucznie stworzona teoria 
relacji między państwem a Cerkwią. W historii Zachodu, nierozerwalnie 
związanej z rozwojem Kościoła rzymskokatolickiego, ukształtowało się 
i weszło w system ustroju państwowego rozumienie Kościoła jako instytucji 
duchowo-politycznej, dysponującej władzą, która wchodząc w konflikt 
z państwem, podejmowała z nim walkę polityczną. Historia Zachodu 

Tekst Kościół i państwo pochodzi ze 
zbioru Moskovskoj Sbornik. Skróty 
pochodzą od redakcji.



zajmuje się w znaczącym stopniu opisywaniem tych walk. To polityczne 
rozumienie Kościoła przesunęło na dalszy plan i przesłoniło w świadomości 
państwowej proste, prawdziwe i naturalne rozumienie Kościoła, jako 
wspólnoty chrześcijan, związanych jedną wiarą i powołanych przez Boga. 
Takie rozumienie skrywa się jednak w głębinach świadomości narodu, 
współgrając z najbardziej fundamentalną i najgłębszą potrzebą ludzkiej 
duszy – potrzebą wiary i jedności w wierze. W takim rozumieniu Kościół 
jako wspólnota wierzących nie jest i nie może być oddzielony od państwa 
rozumianego jako wspólnota zjednoczona w związek obywatelski. Niezależnie 
od tego, jaką doskonałość osiągną w naszych umysłach logiczne rozważania 
na temat podziału Cerkwi i państwa, to nie znajdą one odpowiedzi w prostej 
świadomości mas wierzącego ludu. Zadowolony z tego rozdziału może być 
jedynie rozum polityczny, który uznaje go za najdoskonalszą filozoficzną 
konstrukcję pojęciową. Jednak dla tych, którzy doświadczają żywej potrzeby 
wiary, ta intelektualna konstrukcja nie będzie wyglądała na prawdziwą. Życie 
duchowe poszukuje i potrzebuje przede wszystkim jedności duchowej, i ją 
uznaje za ideał swojego bytu. Gdy zaś wskaże się duszy ideał podzielony, 
ona go nie przyjmie i zdecydowanie się od niego odwróci. Wiara – ze swojej 
natury bezwarunkowa – nie jest w stanie ścierpieć niczego, co warunkowe 
w swojej konstrukcji. Jest faktem, że w rzeczywistości życie wszystkich 
i każdego jest nieprzerwaną historią upadków i podziału – nieszczęsnego 
rozdwojenia, między ideą a czynem, między wiarą a życiem, ale w tej 
nieustającej walce duch ludzki utrzymuje równowagę dzięki wierze w idealną, 
konieczną jedność. I uznaje on wiarę taką za najważniejszy i najdroższy 
skarb swojego istnienia. Jeśli doprowadzicie człowieka do świadomości tego 
rozdwojenia zacznie on znikać i upokarzać, ale jeśli wskażecie mu koniec 
podziałów, do którego zmierza jego duch – on podniesie głowę, poczuje 
w sobie życie i ruszy z wiarą naprzód. Ale jeśli powiecie mu, że życie sobie 
a wiara sobie – dusza nie będzie w stanie przyjąć takiego myślenia, odrzuci je, 
tak jak odrzuca przekonanie o koniecznym i ostatecznym unicestwieniu bytu. 
Ktoś może zaprotestować, że chodzi tu o wiarę osobistą. Ale przecież wiary 
jednostkowej nie da się oddzielić od wiary Cerkwi, jako że fundamentalną jej 
potrzebą pozostaje jedność w wierze, a zaspokojenie tej potrzeby odnaleźć 
można w Cerkwi.

W Europie Zachodniej od dawna toczy się walka Kościoła z państwem 
i państwa z Kościołem. Ostatnie słowo w tej walce nie zostało jeszcze 
powiedziane, i nie wiadomo, jakie ono będzie. I jedna, i druga strona liczy 
swoje siły i skrzykuje oddziały. Państwo opiera się na sile inteligencji, Kościół 
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na wierze mas ludowych i na świadomości autorytetu duchowego. Nie ulega 
wątpliwości, że ostatecznie zwycięstwo będzie po tej stronie, po której pojawi 
się rzeczywiste pojednanie głębokiej, życiowej wiary. Przed inteligencją 
w służbie państwa stoi więc trudne zadanie – przeciągnąć na swoją stronę 
i silnie zjednoczyć ze sobą wiarę narodu. Ale, aby przyciągnąć do siebie wiarę 
i zjednoczyć się z nią, trzeba pokazać, że ma się samemu żywą wiarę; i sama 
inteligencja nie wystarczy, by zrealizować ten cel. Si vis me flere, dolendum 
est primum ipsi tibi1. Wiara ludu jest czujna, i nie jest łatwo zwieść ją 
pozorem wiary, czy przekonać do kompromisu. Żywa wiara nie dopuszcza 
pozoru, nie uznaje absolutnej władzy racjonalnej logiki. Choć w odniesieniu 
do wiary często mówi się o „przekonaniach”, to przekonania rozsądku nie 
należy mieszać z przekonaniem wiary, a siła inteligencji i myślenia często 
błądzi, jeśli uznaje, że w niej samej zawarte są wszystkie konieczne siły 
duchowe, które w oderwaniu od wiary stanowią samą istotę mocy duchowej. 

W tym pomieszaniu pojęć dla państwa, które walczy z Kościołem, 
kryje się wielkie zagrożenie. Gdy w epoce Reformacji władza państwowa 
w Niemczech stanęła na czele ruchu skierowanego przeciwko starej władzy 
kościelnej i wypracowywała nową organizację Kościoła – dysponowała ona 
rzeczywistą duchową siłą wiary. Ruch, do którego się przyłączyła, powstał 
w masach narodu, przeniknięty był głęboką, skoncentrowaną wiarą. Pierwsi 
jego przywódcy należeli do najwyższych grup ówczesnej inteligencji, 
a jednocześnie mieli głęboką wiarę, którą dzielili z narodem. To dzięki temu 
w tym ruchu skoncentrowana została ogromna duchowa siłą, przed którą 
ustąpić musiała, po długoletniej wojnie, umocniona przez wieki siła starego 
zakonu. 

Okoliczności są jednak obecnie zupełnie inne. Od strony państwa, wedle 
myślenia jego ludzi, mamy obecnie do czynienia z rozejściem się wiary narodu 
i z polityczną konstrukcją władzy Kościoła. W przypadku inteligencji mamy do 
czynienia z jeszcze bardziej rażącym podziałem między wiarą a naukowymi 
konstrukcjami wiary. Teologia nie zajmuje się już tylko podstawowym swoim 
zadaniem, jakim jest uświadomienie i przeanalizowanie przedmiotu wiary, 
ale próbuje zawrzeć w sobie całą wiarę w ogóle, podporządkowując ją 
bezlitosnym analizom rozumu i uznając ją za zewnętrzny przedmiot poddany 
jej do badań. Nauki polityczne stworzyły twierdzenie o ostatecznym rozdziale 
państwa i Kościoła. W efekcie, jako że prawo nie dopuszcza jakiegokolwiek 

1  Jeśli chcesz, bym płakał, musisz przede wszystkim sam odczuwać ból (Horacy).



podziału sił kościelnych, Kościół staje się instytucją podporządkowaną 
państwu. Równocześnie państwo, jako instytucja, wyrzeka się w sferze 
ideowej jakiejkolwiek religii i staje się obojętne wobec kwestii wiary. 
Z takiego punktu widzenia, naturalnie, Kościół staje się jedynie instytucją, 
która zaspokaja jedną z uznawanych przez państwo potrzeb ludzi, czyli 
potrzebę wiary. Nowoczesne państwo uznaje, że ma prawo kontrolować 
Kościół, zatwierdzać jego władze, ale nie troszczyć się o wiarę. Państwu, 
jako najważniejszej instytucji politycznej, taka teoria się opłaca, bowiem 
gwarantuje mu pełną autonomię, brak jakiegokolwiek, choćby duchowego, 
sprzeciwu, a także upraszcza jego politykę kościelną. Ale obietnice te są 
fałszywe. Takiej teorii, wymyślonej w gabinetach ministrów i uczonych, 
narodowa świadomość nie przyjmie. We wszystkim, co odnosi się do wiary, 
świadomość narodu uspokaja się jedynie, gdy ma do czynienia z całościowymi 
i prostymi obrazami, które chwytają duszę i odrzucają ją od sztucznie 
wymyślonych pojęć, szczególnie gdy wyczuwa się w nich fałsz czy rozmijanie 
się z prawdą. I dlatego dla rozumu politycznego nie jest problemem sytuacja, 
w której pastor czy profesor teologii publicznie oznajmia (co, niestety, 
wydarzyło się już w Niemczech), że nie wierzy w Zbawiciela. Świadomość 
narodu nigdy jednak nie pogodzi się z myśleniem, które dopuszcza możliwość 
istnienia i działania takiego pasterza, i z obrzydzeniem określi je kłamstwem. 
Władza państwowa, której stosunek do kwestii związanych z wiarą będzie 
właśnie taki, znajdzie się w sytuacji beznadziejnej. Świadomość narodu 
przyzwyczai się bowiem do kłamstwa i niewiary. 

II

O oddzieleniu Kościoła od państwa pięknie mówi były zakonnik, ojciec 
Hiacynt, który prowadził na ten temat publiczne wykłady w Genewie 
wiosną 1873 roku. Wojna na śmierć i życie z Kościołem – to marzenie 
partii rewolucyjnej – a szczególnie jej radykalnych przedstawicieli, którzy 
w polityce określali się mianem jakobinów, a w przestrzeni idei religijnych 
wyznawali bezbożnictwo i materializm. Ich bronią były sofistyka i przemoc. 
Zaufanie do nich utracili już wszyscy i na zawsze, a powodem jest to, że 
okazali się oni ślepi i niezdolni do prowadzenia wojny, bowiem nie byli 
w stanie racjonalnie ocenić swojego przeciwnika i ponad miarę przeceniali 
jego możliwości.

Rewolucja francuska uznała za swój cel odnowienie społeczeństwa; 
ale zadanie to można było spełnić, stosując w życiu państwowym zasady 
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chrześcijańskie. Doszło jednak do wojny z rzymską teokracją, przy czym 
rewolucja połączyła teokrację z Kościołem katolickim, z powszechnością, 
która obejmuje wszystkich wierzących chrześcijan, i wreszcie z Ewangelią 
i osobą Chrystusa Zbawiciela. I dlatego wojna została wypowiedziana 
nie tyle Rzymowi, ile Królestwu Chrystusowemu na ziemi. Ci ludzie 
zaczęli więc prześladować, w chrześcijaństwie, najgłębszą jego emocję, 
która w dwutysiącletniej historii Kościoła stała się nieoderwalną częścią 
chrystianizmu. I takiego właśnie przeciwnika wyzwali oni na pojedynek, 
uzbroiwszy się na niego w dwojaki sposób: w siekierę kata i żywe słowo 
sofisty.

Religia katolicka we Francji nie cieszyła się dobrą sławą, z powodu 
opatów-wolnomyślicieli, którzy zapełniali komnaty dworskie, a także ze 
znanej lekkości obyczajów tamtego społeczeństwa. Ale nagle ją obudzono, 
zerwano z łóżka, wywleczono z ciemnicy. I w jej imię wstępowali na szafot 
kapłani, dziewice, chłopi wraz z dworzanami, poetami, urzędnikami, 
dokładnie tak jak to było za czasów rzymskich cezarów. A przecież na ich 
sutannach widać było jeszcze krew nocy św. Bartłomieja, dostrzec można 
było ślady łez rodziców i sierot, które cierpiały po zmianie edyktu z Nantes, 
ale wszystkie one znikły, wszystkie zostały przesłonięte własną ofiarą 
krwi i własnymi śladami łez. Oto dlaczego, gdy już po prześladowaniach 
katolicyzm powstał, to zajaśniał w pełnym blasku chwały, bez jakichkolwiek 
plam. Ten blask przygotowali mu jego oprawcy. 

Dokładnie tak samo działali także sofiści-filozofowie. Oni zajęli 
się problemami, które współczesna nauka uznaje za niemożliwe do 
rozstrzygnięcia; zaczęli grzebać się w tajemnicy śmierci i dostrzegli w niej 
jedynie marzenia i wymysły; zaczęli zgłębiać pochodzenie człowieka 
i uznali, że u jego kolebki zamiast biblijnego Adama, stworzonego z ziemi, 
jest jakaś nieznana istota, która powoli wyłoniła się z życia zwierzęcego, 
i która najpierw przekształciła się w małpę, a później w człowieka. I tak 
ustawiając takiego człowieka zarówno na początku, jak i na końcu życia, 
umiejscawiając go wśród innych zwierząt, uniżając go do poziomu zgnilizny, 
zaczęli oni głosić jego wielkość: „Jakże jesteś wielki człowieku, dzięki 
ateizmowi i materializmowi, dzięki całkowitej samowoli, która nie musi 
podporządkowywać się moralności”. Ale mimo całej tej głoszonej wielkości 
człowiek dotknięty jest tęsknotą. Utracił on Boga, ale zachował potrzeby 
religijne. Ta potrzeba jest tak dojmująca, że jak widzimy, możliwa jest 



religia nawet bez Boga; takim jest buddyzm, religia, którą wyznają miliony 
osób. Ale w rzeczy samej, nawet gdyby było prawdą, że pierwszy człowiek 
wywodził się spośród zwierząt, to co z tego? W Księdze Rodzaju materia, 
z której utworzony został człowiek, przedstawiona jest jeszcze brutalniej – 
glina i proch, garść ziemi. Jaka by zresztą nie była ta materia, to czyż w niej, 
w otoczce – zawarty jest cały człowiek? On przecież przyjął od swojego 
Stwórcy żywą duszę, ten oddech życia religijnego i moralnego, od którego 
nie może, nawet gdyby chciał, się uwolnić. I właśnie to nie pozwoli mu nigdy 
wyrzec się wiary chrześcijańskiej.

Głosi się rozdział Kościoła i państwa. Ale choć używa się tu jednego 
słowa, to rozumiane jest ono na różne sposoby. Niechże najpierw określi 
się, co przez nie należy rozumieć. Jeśli chodzi o bardziej jednoznaczne 
oddzielenie od siebie społeczności państwowej i społeczności religijnej, 
cerkiewnej, tego, co duchowne, od tego, co świeckie, o szczere i otwarte 
rozgraniczanie, bez przebiegłości i przemocy – to wszyscy opowiedzą się 
za takim rozdziałem. Jeśli, przenosząc rzecz na poziom praktyki, chodzi 
o to, by państwo zrezygnowało z prawa mianowania pasterzy i obowiązku 
utrzymywania ich, to będzie to idealne rozwiązanie, ku któremu należy 
zmierzać i przygotowywać do wprowadzenia w system prawny, gdy tylko 
stanie się to możliwe. Kiedy ten problem dojrzeje, państwo – jeśli uzna, że tak 
powinno go rozwiązać – zobowiązane jest zwrócić prawo wyboru pasterzy 
i biskupów. Dzięki temu nie trzeba będzie oddawać papieżowi tego, co – 
według prawa apostolskiego i historycznego – należy do kleru i świeckich. 
Państwo, w istocie, tylko dysponuje tym prawem, ale nie należy ono do niego.

Ale mówi się też, że rozdział ów należy rozumieć szerzej. Rozumni, uczeni 
ludzie określają go w sposób następujący: państwo nie powinno mieć nic 
wspólnego z Kościołem, a Kościół z państwem. Człowiek powinien zatem 
funkcjonować w dwóch zupełnie odrębnych sferach, w jednej z nich będzie 
przebywać ciało, a w drugiej dusza, a między oboma tymi sferami będzie 
przepaść taka, jak między niebem a ziemią. Ale czy jest to w ogóle możliwe? 
Ciała nie da się oddzielić od ducha, bowiem oba one żyją jednym życiem. 

Czy można się zatem spodziewać, że Kościół – nie mówię już o Kościele 
katolickim, ale o każdym – zgodzi się na usunięcie z przestrzeni swojego 
działania i myślenia wspólnoty narodowej, rodzinnej, ludzkiej – czyli 
tego wszystkiego, co rozumiemy przez słowo państwo? Z jakiego powodu 
założono, że Kościół istnieje tylko po to, by wychowywać ascetów, zapełniać 
klasztory i w świątyniach odprawiać swoje poetyckie obrzędy? Wszystko to 
jest przecież tylko niewielką częścią działalności, jaką Kościół uznaje za swój 
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cel. On jest powołany do czego innego. Nauczajcie wszystkie narody – to 
jest jego dzieło. On ma wychowywać ludzi tak, by w ludzkim środowisku, 
w rodzinie i społeczności, stawali się oni mniej niegodnymi wejścia do 
królestwa niebieskiego. Kościół pojawia się ze swoimi sakramentami 
w najważniejszych momentach życia ludzkiego – przy narodzinach, ślubie 
i śmierci – jakże więc można mówić, że nie ma on mieć nic wspólnego 
z życiem rodzinnym! Nałożony jest na Niego obowiązek przygotowania 
narodu do posłuszeństwa władzy i szacunku do prawa, ale także nauczenia 
władzy szacunku do wolności ludzkiej, a mówi się, że Kościół ma nie mieć nic 
wspólnego ze społeczeństwem!

Prawo moralne jest jedno. Ono nie może się rozdwajać tak, by powstało 
jedno myślenie cząstkowe, a drugie powszechne, jedno świeckie, a drugie 
duchowne. Jedna zasada moralna obejmuje wszystkie relacje – własnościowe, 
rodzinne, polityczne. Kościół zaś chroniąc świadomość swojej godności, 
nigdy nie wyrzeknie się możliwości prawnego wpływania na rozwiązywanie 
problemów rodzinnych czy społecznych. A zatem wymagając od Kościoła, by 
wycofał się on z życia publicznego, dodajemy mu tylko siły.

Mówią: państwo nie powinno się wtrącać do Kościoła. Ale pierwotnie 
państwo kształtowało się na wzór rodziny, i stopniowo każdego ojca rodziny 
czyniło obywatelem. W owym czasie wspólnota wierzących nie różniła się 
więc od rodziny, ani od całego narodu. Z biegiem wieków ustrój państwa się 
udoskonalił, a także powstało uniwersalne chrześcijaństwo, które obejmowało 
zarówno jednostki, rodziny, jak i narody. Jak zatem powiedzieć ojcu 
i obywatelowi, że ma pozostawić Kościół w spokoju? Cała bieda polega na 
tym, że i ojciec, i obywatel już dawno sam sobie to powiedział. Ojcowie stali 
się obojętni wobec doświadczenia religijnego i zajęli się  wyłącznie życiem 
rodzinnym. Kiedy żona zwraca się do niego z wątpliwościami, kiedy jego 
dziecko zadaje mu pytania: Kim jest Bóg? Dlaczego się do Niego nie modlisz? 
Czym jest śmierć, która zabiera i dzieci? – on nie jest w stanie odpowiedzieć. 
A jeśli nawet ojciec coś odpowie, to dziecko usłyszy jakąś opowieść, a nie głos 
żywej wiary, wiary, za którą człowiek jest gotów umrzeć. W efekcie dziecko 
zostaje sceptykiem, jak jego ojciec, lub wyznawcą zabobonów, jak matka 
czy jej spowiednik. Oto jak wygląda rozdział Kościoła i państwa w rodzinie, 
gdzie miejsce ojca zajmuje kapłan, przychodzący z zewnątrz, jako duchowy 
kierownik, władca sumienia, ukrywający się pod szatą nauczyciela. Winę za 
to ponoszą duchowni, a w większym jeszcze stopniu sami ojcowie, bowiem 



pozwolili oni kapłanowi zająć swoje miejsce w domu. A zatem niech nie 
dziwią się obywatele i przywódcy, gdy kiedyś kierowana przez nich instytucja 
zawali się i przywali ich gruzami. Do tego prowadzi bowiem rozdział państwa 
i Kościoła.

III

Kiedy na początku lat 40. królowi pruskiemu doniesiono, że niektórzy 
mieszkańcy Berlina wystąpili z Kościoła chrześcijańskiego, on zdumiony 
zapytał: do jakiego Kościoła chcą się więc oni przyłączyć? Pytanie to utraciło 
obecnie wszelkie znaczenie na Zachodzie Europy. W tamtych czasach 
wydawało się, że opuszczając Kościół, porzuca się twardą wiarę i wisi gdzieś 
w powietrzu. Obecnie niewiara nie jest już niezakorzenieniem, ale przeciwnie 
– staniem na twardym gruncie. 

Gdyby w średniowieczu ktoś powiedział, że wyrzeka się wszelkiej wiary, 
uznano by go za szaleńca i to tak niezwykle niebezpiecznego i obrzydliwego, 
że spalono by go na stosie. W tamtych czasach nie było niewierzących 
obywateli, choć mogli być wierzący, którzy nie byli obywatelami – włóczędzy, 
ludzie pozbawieni przez państwa praw, którym nie pozostawało nic innego, 
jak prosić o pomoc panów feudalnych, którzy byli na tyle silni, że mogli nie 
liczyć się z władzą swojego suwerena, a nawet walczyć z nim. 

W naszych czasach jest inaczej. Za szaleńca uznalibyśmy człowieka, który 
chciałby być wolny od władzy państwowej, nie płaciłby podatków, nie służył 
w wojsku, nikogo nie chciałby słuchać i nikomu podlegać, który chciałby być 
państwem sam dla siebie. Inaczej niż w średniowieczu nie spalilibyśmy go 
na stosie, ale zmusilibyśmy do podporządkowania się państwu lub wygnali 
z niego. A gdy udałby się on do innego państwa, tam również albo zmuszono 
by go do podporządkowania się, albo wygnano.

Obecnie zatem możemy w wolny sposób wyrzec się religii i Kościoła, ale 
nie państwa. Państwo zabezpiecza nam pełnię życia społecznego, a Kościół 
już nie panuje nad życiem wspólnotowym, jak to czynił wcześniej. Nasze 
czasy charakteryzują się pragnieniem przypisania wszystkich relacji władzy 
państwowej; a gdyby Kościół choćby w niewielkim stopniu zaczął zajmować 
się problemami społecznymi, zostałby zaatakowany ze wszystkich stron.

Nie spoglądając na głoszone wszędzie wolności, oddajemy się całkowicie 
we władzę państwa. Domagamy się praw i rozstrzygnięć dla każdego 
znaczącego przejawu życia społecznego; wielu domaga się zaś nawet tego, by 
państwo skupiło się i skoncentrowało także na warunkach życia jednostek. 
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Jeśli kogoś uwierają buty – od razu podnosi krzyk – że państwo powinno to 
załatwić; gdy dwoje czy troje ludzi przeżywa trudności, od razu zgłaszają 
się z postulatami do państwa. W wiekach poprzednich zgłosiliby się oni do 
Kościoła. Myślenie, że wszelkie życie jednostkowe powinno rozpływać się 
w społecznym, a wszelkie życie społeczne powinno być ukierunkowane na 
państwo i być przez nie kierowane, to najważniejsza idea socjalistyczna. 
A skoro myśl ta, w jasnych lub niejasnych formach, zagnieździła się w nawet 
najmocniejszych umysłach, to nie powinno zaskakiwać, że prości ludzie, 
nieświadomie, także stają się socjalistami. 

Gdyby w średniowieczu ktoś powiedział, że 
wyrzeka się wszelkiej wiary, uznano by go za 
szaleńca i spalono na stosie. Dziś za szaleńca 
uznalibyśmy człowieka, który chciałby być 
wolny od władzy państwowej, chciałby być 
państwem sam dla siebie. Jednak obecnie 
możemy w wolny sposób wyrzec się religii 
i Kościoła, a państwa – nie. 



Nie można nie przyznać, że zmieniło się także podejście Kościoła do 
wspólnoty wierzących. Obecnie oni także nie byliby w stanie pogodzić 
się z powrotem starych sposobów kontaktu Kościoła z jego wiernymi, 
z mieszaniem się Kościoła w życie rodzinne i społeczne, w politykę 
i gospodarkę. Państwo wydaje obecnie prawo za prawem, a Kościół nie tylko 
nie ogłasza nowych dogmatów, ale nawet nie naciska tak mocno i otwarcie 
jak niegdyś na stosowanie w życiu własnego nauczania. 

A zatem, jak widać, Kościół stał się bezsilny w porównaniu z rozrastającym 
się do gigantycznych rozmiarów i wszechmocnym państwem. A jednak 
w istocie wcale tak nie jest, bowiem Kościół opiera się na duchowej sile 
narodu. 

IV

Najstarszą i najbardziej znaną formą relacji między Kościołem a państwem 
jest ustanowienie Kościoła państwowego. Państwo uznaje jedno wyznanie 
spośród wielu za prawdziwe i jeden Kościół wspiera i uznaje za lepszy 
od wszystkich innych Kościołów i religii. Ten wybór oznacza – w teorii 
– że wszystkie inne Kościoły nie są uznawane za prawdziwe lub w pełni 
prawdziwe, ale w praktyce przejawia się on w różnych formach, z mnóstwem 
odcieni, a do braku uznania dodane zostają niekiedy prześladowania. 
W każdym wypadku jednak, gdy mamy do czynienia z tym systemem, 
obce wyznania poddane są, mniej lub bardziej znaczącej w porównaniu do 
wyznania panującego, dyskryminacji, pomniejszeniu szacunku, ograniczeniu 
praw i własności. Państwo nie może zajmować się jedynie interesami 
materialnymi społeczeństwa, bowiem w takiej sytuacji samo pozbawiłoby się 
ono duchowej siły i wyrzekło duchowej jedności z narodem. Państwo jest tym 
silniejsze i bardziej znaczące, im wyraźniej obecni są w nim przedstawiciele 
duchowieństwa. Tylko pod tym warunkiem podtrzymywane jest i umacniane 
w ludzie i państwie poczucie praworządności, szacunek dla prawa i zaufanie 
do władzy. Ani zasada zwartości państwa, ani jego dobra, korzyści nie są 
wystarczające do umocnienia trwałego związku między narodem a władzą 
państwową. Zasady moralne także są nietrwałe i chwiejne, jeśli oddzielić 
je od korzeni i pozbawić sankcji religijnych. Zaufanie mas narodowych do 
władcy oparte jest na wierze, tzn. nie tylko na wspólnocie wiary narodu 
i władzy, ale i na prostym przekonaniu, że władza wierzy i działa w zgodzie 
z wiarą. Dlatego też nawet poganie i mahometanie mają więcej zaufania 
i szacunku do takiej władzy, która ufundowana jest na głębokiej wierze, 
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niż do władzy, która nie wyznaje swojej wiary i wszystkie religie traktuje 
jednakowo. 

To właśnie stanowi bezdyskusyjną siłę tego systemu. Ale w ciągu 
wieków zmieniły się warunki, w których system ten powstał, i pojawiły 
nowe okoliczności, które sprawiły, że jego działanie stało się trudniejsze niż 
poprzednio. Kiedy kładzione były podstawy cywilizacji i polityki europejskiej 
państwo chrześcijańskie było mocno połączone nierozerwalną wspólnotą 
z jednym Kościołem. Jednak później wewnątrz Kościoła rozbita została 
pierwotna jedność i pojawiły się różne wyznania i interpretacje, z których 
każde uznało siebie za jedyne prawdziwe nauczanie, i jedyny prawdziwy 
Kościół. Państwo styka się z różnymi wyznaniami, na które podzielili się jego 
obywatele. Zniszczenie jedności w wierze może doprowadzić do sytuacji, 
w której Kościół panujący, umacniany przez państwo, stanie się wyznaniem 
mniejszościowym, i w ogóle przestanie być ważny dla narodu. W takiej 
sytuacji może dojść do poważnych problemów w ustaleniu relacji między 
państwem i jego Kościołem a tymi wspólnotami, do których należy większość 
jego mieszkańców.

V

Wraz z końcem XVIII wieku rozpoczyna się w Europie Zachodniej zwrot ku 
zasadzie równości wyznań chrześcijańskich w państwie, z wyłączeniem 
z tej zasady Żydów i sekciarzy. Państwo uznaje więc chrześcijaństwo za 
podstawowy fundament swojego bytu i powodzenia, a przynależność do 
tego lub innego wyznania chrześcijańskiego za obowiązkowe dla każdego 
obywatela. 

W roku 1848 rozpoczyna się istotna zmiana relacji między państwem 
a Kościołem: napływające fale liberalizmu przerywają stare tamy i grożą 
zniszczeniem starych podstaw państwa chrześcijańskiego. Zaczyna się 
wówczas głosić uwolnienie państwa od Kościoła – i że nic państwu do 
Kościoła. Głosi się również wyrzeczenie się państwa przez Kościół: każdy 
może wierzyć albo i nie wierzyć w co chce. Symbolem tej doktryny są 
Grudrechte („podstawowe zasady”) ogłoszone przez parlament we Frankfurcie 
w na przełomie 1848 i 1849 roku. I choć nie stanowią one już obowiązującego 
prawa, to nadal pozostają wzorem dla wprowadzanych w Europie 
Zachodniej zasad i ustaw liberalnych. Nowe prawa są stanowione wszędzie 



w oparciu o nie. Prawa obywatelskie i polityczne oderwane zostają od wiary 
i przynależności do jakiegoś konkretnego Kościoła czy sekty. Państwo nikogo 
o wiarę nie pyta. Kościołowi odebrane zostało nawet celebrowanie ślubów czy 
ważnych uroczystości państwowych. Ogłoszono pełną wolność mieszanych 
małżeństw, a kościelna zasada nierozerwalności małżeństwa została 
naruszona przez ułatwienie rozwodów, które zostały wyłączone z jurysdykcji 
sądów kościelnych.

Wszystkie te zmiany – które doprowadziły we Francji do odrzucenia wiary, 
przemocy wobec wiary – pozwalają zadać pytanie: czy nowoczesne państwo 
można jeszcze uznać za chrześcijańskie? W tej sprawie widzimy cały brak 
konsekwencji, który charakterystyczny jest dla jednostek, które wyrzekając się 
wiary chrześcijańskiej, prowadzą życie, w którym obecne są wszystkie normy 
chrześcijaństwa. I coś podobnego dzieje się ze współczesnym państwem, 
które wyrzekając się organicznego związku z Kościołem chrześcijańskim, nie 
może obejść się bez form i obrzędów, u podstaw których znajduje się wiara 
chrześcijańska. Kościół zatem i jego kapłani są utrzymywani z budżetu, 
wydarzenia publiczne i oddziały wojskowe są błogosławione przez kapelanów, 
święta chrześcijańskie otrzymują status świąt państwowych, a w sądach 
przysięga nadal zachowuje swoje znaczenie. W Niemczech nie ma już Kościoła 
państwowego, jednak głowa państwa pełni także funkcję zwierzchnika 
Kościoła ewangelickiego, a państwo i parlament we wszystkich kwestiach 
społecznych muszą się liczyć z opiniami partii tego lub innego wyznania. 
W Anglii, gdzie w zgodzie z liberalnymi zasadami zrównano wszystkie 
wyznania, król i najważniejsi urzędnicy państwowi muszą należeć do Kościoła 
anglikańskiego. Stany Zjednoczone są krajem religijnej równości. Do każdego 
wyznania i każdego Kościoła państwo odnosi się tak, jak do każdego innego 
zrzeszenia obywateli. W szkołach publicznych zakazane są wykłady z religii 
czy czytanie Biblii. A jednocześnie Kongres zaczyna swoje obrady od modlitwy, 
i to w obecności duchownego. Duchowni są utrzymywani przez państwo 
jako kapelani w armii i flocie. Prezydent, od czasu do czasu, w ustalonych 
momentach odprawia dni dziękczynienia i pokuty. W niektórych stanach 
uchwalono srogie kary za bluźnierstwo czy cudzołóstwo.

Czyż nie wynika z tego, że pozbawione wiary państwo jest czystą 
utopią, która jest niemożliwa do realizacji, bowiem niewiara jest w istocie 
odrzuceniem państwa. Religia, a dokładniej chrześcijaństwo, jest duchową 
podstawą wszelkiego prawa w państwie, a także każdej prawdziwej kultury. 
Oto dlaczego widzimy, że partie polityczne, które są najbardziej wrogie 
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porządkowi społecznemu, partie odrzucające państwo jednocześnie głoszą, że 
religia powinna być wyłącznie sprawą prywatną.

VI

System „wolnego Kościoła w wolnym państwie” oparty jest, na razie, na 
abstrakcyjnych, teoretycznych zasadach; u jego podstaw leży nie zasada 
wiary, ale religijnego indyferentyzmu, obojętności wobec wiary. Często 
towarzyszą mu także opinie głoszące nie tyle tolerancję i szacunek wobec 
wiary, ile jawną lub zakładaną pogardę dla wiary, którą uznaje się za przeszły 
element psychologicznego rozwoju życia jednostkowego i społecznego. 
W abstrakcyjnym układzie tego systemu, który jest owocem nowoczesnego 
racjonalizmu, Kościół jest postrzegany jako abstrakcyjnie skonstruowana 
instytucja polityczna, z określonym celem, lub jako instytucja wręcz 
stworzona dla realizacji konkretnych celów, która podobna jest do wielu 
innych instytucji także działających w państwie. 

Jakie będą praktyczne skutki tego systemu, okaże się za kilka pokoleń. 
Na razie mamy doświadczenie pozbawione znaczenia, jeśli zestawić je 
z doświadczeniem wielu wieków, w których funkcjonował i funkcjonuje 
poprzedni system. Nietrudno jest jednak przewidzieć, że skutki nowego 
systemu nie będą pozytywne, bowiem jest on niezgodny z podstawowymi 
potrzebami i uwarunkowaniami ludzkiej natury, których nie może 
przezwyciężyć nawet najbardziej kategoryczne powtarzanie abstrakcyjnej 
zasady: „wszystkie Kościoły i wierzenia są równe; jest zupełnie obojętne, 
czy wyznaje się taką wiarę czy inną”. Z twierdzeniem takim, przynajmniej 
w życiu jednostek, nie może się zgodzić dusza, która zachowuje w sobie 
potrzebę wiary. Dusza taka bez wątpienia powie sobie: „tak, wszystkie wiary 
są równe, ale moja wiara jest dla mnie najlepsza ze wszystkich”. Załóżmy, że 
dziś ogłoszona zostanie w państwie najbardziej konsekwentna i jednoznaczna 
równość Kościołów wobec prawa. Jutro jednak okaże się, że pojawiają się 
zjawiska, które pozwalają stwierdzić, że moc owych wierzeń nie jest równa; 
a za 30, 50 lat okaże się, być może zupełnie niespodziewanie dla twórców 
owych abstrakcyjnych idei, że wśród Kościołów pojawił się jeden, który 
dysponuje największymi wpływami, i który panuje nad umysłami i decyzjami 
– albo dlatego, że jest najbliższy prawdy, albo dlatego, że jego nauczanie 
i obrzędy bliższe są charakteru narodowego, albo też dlatego, że jego ustrój 



i dyscyplina są skuteczniejsze i dają jej więcej możliwości działania, czy 
wreszcie dlatego, że wśród jej wyznawców pojawiło się więcej dynamicznych 
i silnych działaczy. Potwierdza to wiele przykładów. Wielka Brytania 
w Irlandii ustanowiła, że wszystkie wyznania są tam równe, czy jednak 
wynika z tego, że rzeczywiście tamtejsze Kościoły są równe? Przecież Kościół 
rzymskokatolicki, już w momencie ustanowienia tego prawa, uzyskał pełną 
możliwość umacniania swojego wpływu nie tylko na umysły jednostek, ale na 
wszystkie instytucje polityczne w tym kraju – na sądy, administrację, szkoły.

Fundamentem ustroju Stanów Zjednoczonych jest zasada, że nie wtrącają 
się one do kwestii wiary. Skutkiem tego prawnego założenia jest zaś to, 
że w kraju tym powoli najpotężniejszym wyznaniem staje się Kościół 
rzymskokatolicki. W Stanach Zjednoczonych dysponuje on taką swobodą 
działania, jakiej nie ma w żadnym kraju europejskim. Nie jest ograniczony 
żadnymi relacjami z państwem, nie podlega kontroli. Papież rozdzielając 
w USA biskupstwa, mianując hierarchów, zakładając zakony i klasztory, 
powoli oplata cały kraj siecią kościelnych agentów i instytucji. Wpływając na 
masy katolików, i rozwijając się liczebnie wraz z przybywaniem emigrantów 
– papiestwo może już uważać za swoich wiernych blisko czwartą część 
wszystkich Amerykanów, a jego siłę zwiększa to, że pozostałe trzy czwarte 
podzielonych jest na wiele wyznań i sekt. Kościół katolicki, posługując 
się wszystkimi możliwymi środkami, pomnożył swój stan posiadania do 
ogromnych rozmiarów. W jego rękach i pod jego wpływem znajdują się 
w niektórych stanach już całe instytucje polityczne. Nie brak miast, w których 
całe lokalne władze także są w pełni zależne od katolików. Kościół dysponuje 
milionami głosów, od których zależy kierunek polityki wewnętrznej 
i zewnętrznej. Zjawiska te państwo przyjmuje zupełnie obojętnie, spoglądając 
na rzeczywistość z perspektywy zasady równości wyznań i religijnej 
tolerancji. Czas jednak pokaże, jak długo może przetrwać w Stanach 
Zjednoczonych nowa, abstrakcyjna teoria.

Obrońcy tej teorii mówią także, że państwo nie powinno zajmować się 
taką nierównością, która rodzi się nie z powodu przywilejów czy prawnych 
ograniczeń, ale w następstwie wewnętrznej siły lub słabości instytucji? Prawo 
nie może przeciwdziałać takim nierównościom.

Stanowisko takie oznacza jednak omijanie trudności, rozwiązywanie ich 
tylko w teorii. Na papierze wszystko da się pogodzić, wszystko sprowadzić do 
spójnego systemu. Na papierze da się oddzielić wyraźną kreską przestrzenie 
działalności politycznej i duchowo-moralnej. Ale w rzeczywistości nie jest to 
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już możliwe. Nie należy się patrzeć na ludzi tylko jako na maszyny rozumne, 
którymi da się kierować jak pułkownik kieruje masami żołnierzy, gdy tworzy 
plan bitwy. Każdy człowiek ma w sobie życie duchowo-moralne; z tego świata 
pochodzą inspiracje, które określają jego działanie we wszystkich sferach 
życia, a najważniejszy, centralny wpływ ma na niego wiara, przekonanie 
o prawdzie. Tylko teoria, która całkowicie zerwała z życiem lub nie chce 
go znać, może zadowolić się ironicznym pytaniem: cóż to jest prawda? Dla 
wszystkich innych pytanie to jest najistotniejszym, najbardziej poważnym 
pytaniem życia, które potrzebuje odpowiedzi nie negatywnej, ale pozytywnej.

A zatem, wolne państwo może założyć, że nie interesuje się wolnym 
Kościołem; ale wolny Kościół, jeśli rzeczywiście jego fundamentem jest 
wiara, nie może się zgodzić na takie myślenie, i nie zdecyduje się na obojętną 
relację do wolnego państwa. Kościół nie może zrezygnować z wpływu na 
życie społeczne i polityczne; a im bardziej jest on aktywny, im silniejszy 
wewnętrznie, tym mniej możliwy dla niego staje się obojętny stosunek 
do państwa. Takiego stosunku do państwa Kościół nie może przyjąć, jeśli 
równocześnie nie wyrzeknie się swojej Boskiej misji, jeśli chroni wiarę w nią 
i świadomość obowiązków z tym związanych. Kościół jest zobowiązany do 
nauczania i wychowywania, musi on sprawować sakramenty i nabożeństwa, 
z których niektóre związane są z najważniejszymi wydarzeniami życia 
społecznego. W tym wymiarze swojego działania Kościół wciąż wchodzi 
w relację z życiem społecznym i politycznym. A zatem, w tej mierze, w jakiej 
państwo, oddzielając się od Kościoła, zajmuje się wyłącznie kwestiami 
społecznymi i pozostawia na boku zagadnienia duchowo-moralne, Kościół 
wkracza na pozostawioną przez państwo przestrzeń, i zaczyna władać 
także tą częścią wpływów moralno-duchowych, które są konieczne, by 
mogło istnieć i działać państwo. Państwu zostaje w takiej sytuacji tylko siła 
materialna, a czasem jeszcze zdroworozsądkowa, ale nie wystarczają one, jeśli 
nie łączy się z nimi siła wiary. I tak, zamiast wychwalanej równości i rozdziału 
pojawią się sprzeczności i nierówności, które albo doprowadzą do sytuacji, 
w której Kościół będzie władał państwem, albo do rewolucji.

Takie niebezpieczeństwa kryje w sobie tak zachwalana przez 
liberałów-teoretyków zasada całkowitego rozdziału państwa i Kościoła. 
System Kościoła państwowego lub panującego ma wprawdzie wiele braków, 
związany jest z wieloma problemami czy niedogodnościami, nie wyklucza 
sytuacji sporów czy walki. Ale mylą się ci, którzy uznają, że dożył on już 
swoich dni. █



„Pojednanie” na rosyjskich warunkach
Autor Autorski

„Pojednanie” 
na rosyjskich 
warunkach
Z prof. Andrzejem Nowakiem rozmawia Aleksander Kłos

To jest Cerkiew imperialna, ona wybrała tę drogę 500 
lat temu i jest taka do dziś. Dlatego bezwzględnie 
służy wielkości państwa rosyjskiego, to jest jej misja, 
uzasadniana teologicznie – Moskwa jako III Rzym. 
Nie można abstrahować od tego, że Kościół katolicki 
w Polsce podejmuje próbę porozumienia z Cerkwią 
prawosławną w Rosji, w sytuacji gdy jest ona od wieków 
traktowana i sama siebie traktuje jako narzędzie misji 
imperialnej państwa rosyjskiego. To już nie jest Cerkiew 
prześladowana, Cerkiew ofiar, jaką była w czasach 
komunistycznych. Jej restauracja przez Stalina w 1943 
roku zakończyła okres wcześniejszej delegalizacji 
i wyłącznych prześladowań, tragicznych, heroicznych, 
męczeńskich doświadczeń Cerkwi prawosławnej 
począwszy od 1917 roku. Jej sytuacja stała się bardziej 
złożona. Z powrotem powołano do życia hierarchię 
prawosławną, której genealogiczną kontynuacją jest 
dzisiejsza hierarchia prawosławna.



Andrzej Nowak (1960) profesor Uniwesytetu Jagiellońskiego, kierownik 
Pracowni Dziejów Rosji i Europy Wschodniej w Instytucie Historii 
PAN, laureat m.in. Programu Mistrz Fundacji Nauki Polskiej w 2012 r. 
Specjalizuje się w dziejach rosyjskiej myśli politycznej oraz stosunków 
polsko-rosyjskich XIXi XX w. Wykładał m.in. na uniwersytetach 
amerykańskich (Harvard, Columbia, Rice), angielskich (Cambridge, 
London University), w Brnie, Tokio i Warszawie. W latach 1991-94 był 
redaktorem naczelnym czasopisma „Arka”, a od 1995 r. jest redaktorem 
naczelnym dwumiesięcznika „Arcana”.



Największe media w Polsce potraktowały list 
podpisany przez patriarchę Cyryla i arcybiskupa 
Michalika jako okazję do pognębienia pisowskiej 
opozycji. Przekonywały opinię publiczną, że jest 
to kontynuacja „pojednania” zapoczątkowanego 
przez Donalda Tuska i Wladimira Putina, które, jak 
pamiętamy, uległo przyspieszeniu po katastrofie 
smoleńskiej. Nie mówiono zbytnio o tym, że 
najwyrazistszym polem dialogu między hierarchami 
Kościoła i Cerkwi był sprzeciw wobec agresywnej 
laicyzacji naszego kontynentu i negowaniu 
podstawowych wartości. Pojawiły się też głosy 
krytyczne, zwracające uwagę na to, że sceneria 
podpisywania tego dokumentu nie podkreślała 
religijnego charakteru uroczystości. Na miejsce 
ogłoszenia wybrano świeckie miejsce, jakim jest 
Zamek Królewski, zaproszono plejadę polityków PO, 
a cała uroczystość przypominała bardziej spotkanie 
dyplomatyczne niż religijne. Nie odbyła się wspólna 
modlitwa, zabrakło też innych aktów podkreślających 
sacrum tego wydarzenia. 

– Ciężko oderwać refleksję nad tym dokumentem od politycznego 
kontekstu, w który dali się wpisać, albo świadomie wpisali się jego autorzy. 
Zastanawiający jest już sam fakt, że został on uroczyście podpisany na Zamku 
Królewskim, gdzie rezydował suweren Królestwa Polskiego. Zamku będącym 
jednocześnie historyczną siedzibą namiestnika carskiego jego zachodniej 
prowincji. Wymowa moralna tego aktu, odnosząca się do krytycznej oceny 
współczesnej cywilizacji, będąca przestrogą moralną, przed tym, co Jan 
Paweł II nazwał cywilizacją śmierci, nie została dostrzeżona przez tych, którzy 
nie chcą tego zauważyć. Ta cywilizacja śmierci jest im miła, a oni są silni, 
potężni i dominują w mediach.
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W większości mainstreamowych mediów nie 
podkreślano, że dokument ten jest jednoznacznym 
głosem sprzeciwu wobec agresywnej laicyzacji 
Starego Kontynentu, negowania wartości życia 
poczętego, godności człowieka i świętości małżeństwa. 
Pojawiło się rozdzielenie dwóch spraw: „pojednania”, 
przedstawianego w ułomny, prymitywny sposób przez 
prorządowe media, i obrony wartości chrześcijańskich, 
za co na duchownych spadły krytyczne gromy.

– Warto podkreślić, że Cerkiew prawosławna w Rosji bardzo 
konsekwentnie piętnuje tego rodzaju zagrożenia. Jej współczesne nauczanie 
i stosunek do rzeczywistości jest o wiele bardziej surowy i jednoznaczny 
niż wielu hierarchów katolickich z krajów zachodnioeuropejskich. Ludzie 
podobnie odczuwający te zagrożenia i szukający głosu Kościoła katolickiego 
w Polsce w tych sprawach często nie słyszą go tak jasno i dobitnie 
sformułowanego. Cześć osób krytykujących list nie dostrzegła tego, gdyż 
zdominował ich odbiór kontekst polityczny. Przy okazji listu bardzo mnie 
zabolało, że z tej okazji nasi biskupi nie byli gotowi nawet wspomnieć o Janie 
Pawle II. Może myślę błędnie… Może moja perspektywa jest w tej sprawie 
zbyt krótkowzroczna, ale mając w pamięci tego Namiestnika Chrystusowego, 
tak nam bliskiego, który bardzo chciał zbliżenia i przezwyciężenia konfliktów 
z sąsiadami ze Wschodu – było mi bardzo przykro. Co więcej, to nie Cyryl go 
pominął, bo to jestem w stanie zrozumieć, ale nasi biskupi. Zgoda z Cerkwią 
na warunkach podyktowanych przez Cyryla oznacza całkowite pominięcie 
w tym liście faktu, że na Wschód od nas są nie tylko prawosławni, ale 
także historycznie głęboko zakorzeniona wspólnota katolików obrządku 
wschodniego. Nagle oni zniknęli, a więc to „pojednanie” dokonuje się ponad 
nimi, tak jakby oni nie istnieli. Ktoś może powiedzieć, że dokonuje się ono ich 
kosztem. To też hamuje mój entuzjazm dla tego dokumentu.

Wielu prorządowych komentatorów przekonywało, że 
polscy hierarchowie podpisując dokument, dystansują się 
od krytyki sposobu prowadzenia śledztwa smoleńskiego, 
prób dotarcia do prawdy o tej tragedii i przestają być 
„sojusznikami” PiS. 



– To była oczywista i całkowicie nieudana akcja. Wystarczyło włączyć 
telewizor i przełączyć na dowolny kanał z wyjątkiem telewizji Trwam, czy 
przeczytać sposób interpretacji tego dokumentu w „Gazecie Wyborczej”, 
na portalu Onet, czy w innych głównych mediach, mącących umysły dużej 
części współobywateli, żeby uchwycić ten niezwykle prosty schemat: „oto 
biskupi wystąpili przeciwko pisowskiej dziczy, która nie może inaczej jak 
z nienawiścią myśleć o ludziach, a w szczególności o naszych wschodnich 
sąsiadach”. Jest to więc próba wciągnięcia Kościoła w politykę „pojednania” 
z Rosją, która jest prowadzona od momentu walki opozycji PO przeciwko 
rządom PiS w latach 2005-2007. Wówczas jednym z głównych zarzutów 
formułowanych pod adresem rządów PiS i prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
była nieumiejętność porozumienia się z Rosją Władimira Putina. Po zamianie 
ról, gdy PO przejęła władzę, nastąpiła radykalna zamiana polityki państwowej 
i próba udowodnienia, że „my z Moskwą potrafimy rozmawiać”. 

Jaki był tego efekt? PO przekonuje, że udało jej się 
naprawić te stosunki, dzięki czemu jesteśmy bezpieczni 
jak nigdy dotąd.

– Rozmowy rzeczywiście ruszyły z miejsca, ale były prowadzone 
całkowicie na warunkach strony rosyjskiej. Ich początek był haniebny – 
zaczęły się od przyjazdu premiera Tuska do prezydenta Putina w momencie 
trwania rosyjskiej kampanii wyborczej na początku 2008 roku, w której był 
wybierany następca Putina. Nikt z przywódców cywilizowanego świata 
nie odwiedza kraju, będącego w ostatniej fazie kampanii wyborczej. 
Później mieliśmy wyjątkowo podły tekst Radosława Sikorskiego w „Gazecie 
Wyborczej”, w którym hołdowniczo witał przyjazd premiera Putina na 
obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Stwierdził 
w nim, że nigdy w historii Rosja tak dobrze nie realizowała wartości 
demokratycznych i praw człowieka jak w tym momencie. Te słowa przejdą 
do historii jako hańbiące, gdyż były napisane po tym, gdy w ciągu ośmiu lat 
rządów Putina ponad trzystu dziennikarzy straciło w Rosji życie, gdy zabitych 
zostało ponad sto tysięcy Czeczeńców. W tym samym czasie media całego 
cywilizowanego świata pełne były, niezależnie od hipokryzji, jaka wiąże się 
ze stosunkami politycznymi ich krajów z Rosją, opisów drastycznego łamania 
praw człowieka, wolności i demokracji. Widzimy więc, że mamy do czynienia 
pod rządami PO z tendencją polityczną, polegającą na tym, że zgadzamy się 
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z Rosją, ale na jej warunkach, a pieczątka kościelna, w postaci wspomnianego 
listu, miała ostatecznie pognębić PiS. 

Jak katastrofa smoleńska wpłynęła na te relacje?

– Wtedy nastąpiła zasadnicza zmiana sytuacji. Pamiętam pełne 
niedowierzania komentarze moich przyjaciół Rosjan, Ukraińców i ludzi 
z Zachodu, którzy widzieli zdumiewające zachowanie części hierarchii 
polskiej w obliczu tej tragedii. Ci przedstawiciele Kościoła przekonywali, 
że zachowanie Rosji po 10 kwietnia 2010 jest najlepszym dowodem na 
możliwość pozytywnego przełomu, „pojednania” między narodami. Nie chcę 
cytować słów z homilii wówczas wygłaszanych, słów, które, najdelikatniej 
rzecz ujmując, były wypowiedziane na wyrost. Właśnie w tym kontekście 
pojawia się po ponad dwóch latach od katastrofy list (pamiętajmy, że był 
on przygotowywany dużo wcześniej, odrębną, kościelną, a nie polityczną 
drogą). Po jego opublikowaniu ujawniły się kolejne, poruszające sumienia 
każdego wrażliwego człowieka, niezależnie od tego, czy jest wierzący czy 
nie, dowody wyjątkowo ohydnego traktowania przez stronę rosyjską ofiar 
tragedii smoleńskiej. Pojawiły się dowody kolejnych kłamstw i manipulacji, 
które Rosjanie po tragedii smoleńskiej narzucili stronie polskiej. Mam tutaj 
na myśli przede wszystkim sprawę zamienionych ciał i cały szereg innych 
nieprawidłowości.

Po tych informacjach temat „pojednania” jakby przycichł 
w mediach...

– To zgasiło błyskawicznie tę kampanię, która już zaczynała się rozwijać: 
„proszę bardzo, Kościół jest za pojednaniem, a zatem ci wstrętni pisowcy 
wysuwając jakiekolwiek pretensje pod adresem administracji Putina, 
oficjalnych władz rosyjskich, zostali ostatecznie pozbawieni gruntu pod 
nogami, załamała się ta «antyrosyjska fobia»”. To propagandowe założenie 
rozsypało się jak domek z kart i straciło rację bytu po informacji o pomyleniu 
ciała śp. Anny Walentynowicz. Poza garstką fanatyków nienawidzących PiS, 
polskich tradycji, prawdy ciężko było przekonać resztę społeczeństwa, że to 
„pojednanie” już się dokonuje, że ta pieczęć cerkiewno-kościelna rzeczywiście 
coś istotnego załatwiła. Nie, doraźnie niczego nie załatwiła. Patrzę na to nie 



z boskiej perspektywy, ale z tymczasowej, gdyż jestem świeckim człowiekiem. 
Nie potrafię wybiec wieki naprzód w interpretacji tego aktu, tylko widzę 
jego obecny kontekst i jego fałszywe nuty – nad czym jako katolik ogromnie 
ubolewam.

List Cerkwii i Kościoła katolickiego porównywany był 
do listu biskupów polskich do niemieckich w PRL. Czy 
słusznie?

– Patrząc z najgłębszej perspektywy, można uznać oba listy za tożsame. 
W końcu dotyczą one chęci pojednania między ludźmi – to jest wezwanie 
Chrystusa, które z obu listów należy odczytywać. Z perspektywy historycznej 
jednakże widać ogromną różnicę. Przypomnijmy, tamten list z 1965 roku 
był napisany wbrew stanowisku władz i ściągnął na polski Kościół ogromną 
krytykę komunistów. Prymas Wyszyński, arcybiskupi Kominek i Wojtyła – 
jego główni autorzy – nie byli pieszczoszkami ówczesnych mediów i władz. 
Zapłacili za swoją postawę wysoką cenę. Ale to nie jest najważniejszy 
aspekt. Był to apel o pojednanie wystosowany do wszystkich episkopatów 
europejskich. Miał co prawda szczególne znaczenie w stosunkach z Niemcami, 
ale był to tylko jeden z listów. W tej sytuacji zachowana została zasada 
równości, to znaczy jeden episkopat Kościoła katolickiego adresuje swoje 
przesłanie do episkopatu innego kraju. Tymczasem ten list, który został 
podpisany przez arcybiskupa Michalika i patriarchę Cyryla ma zupełnie 
inny układ relacji instytucjonalnych. Episkopat polski jest częścią Kościoła 
katolickiego, Patriarchat rosyjski jest osobną, suwerenną instytucją, instytucją 
kościelną, na pewno nietraktującą się jako równorzędna w stosunku do 
episkopatu Polski. Dlatego wciąż się zastanawiam, do jakiego stopnia ten list, 

W Rosji niemożliwe było zostanie biskupem 
bez akceptacji KGB, bardzo często wysokie 
stanowiska cerkiewne sprawowali ludzie 
posiadający stopnie oficerskie zbrodniczych 
służb. 
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jego treść, jest częścią wspólnej misji Kościoła katolickiego w jego relacjach 
z Cerkwią prawosławną Patriarchatu Moskiewskiego. 

Duże wrażenie na osobach sceptycznie podchodzących do 
takiej formy „pojednania” wywarły informacje, że papież 
Benedykt XVI nie znał treści listu i że nie będzie on 
odczytany na terytorium Rosji.

– Kiedy jeden episkopat katolicki zwraca się do drugiego, papież nie 
musi tego akceptować, gdy jednak, jak miało to miejsce w tym przypadku, 
cząstka Kościoła katolickiego zawiera porozumienie z odrębnym Kościołem, 
który traktuje siebie za równorzędny, a nawet starszy od całego Kościoła 
katolickiego, to wydaje się być to inicjatywą niezupełnie katolicką, a bardziej 
inicjatywą polityczną. Tej trudności nie udało mi się w sobie przezwyciężyć, 
nie usłyszałem wystarczających argumentów ze strony zwolenników tego 
listu, a także jego autorów, których obdarzam największym szacunkiem. 
Arcybiskupa Michalika i biskupa Muszyńskiego uważam za wspaniałych 
hierarchów, ale w tym wypadku nie podzielili się z wiernymi założeniami, 
które towarzyszyły napisaniu tego listu, jako inicjatywy całego Kościoła 
katolickiego. 

Cerkiew prawosławna jest spolegliwa wobec władz 
Rosji, a prawosławie od pewnego czasu pełni podporę 
ideologiczną rządów Putina. Znane są przykłady 
masowego chrzczenia się członków służb specjalnych 
i polityków, a obecny prezydent Rosji uważany 
jest przez prawosławnych duchownych za głęboko 
wierzącego człowieka. W wielu przyklaskujących 
„pojednaniu” mediach nie pojawiały się w ogóle 
informacje o tym, że patriarcha Cyryl to były agent 
KGB, o pseudonimie Michajłow, nie pisano o jego 
podejrzanych interesach. 

– Myślę, że ta refleksja się pojawiała, gdyż był to jakiś aspekt sensacyjny, 
chociaż raczej nie w tych mediach, które chwaliły list. Zastanawiano się nad 
biografią patriarchy Cyryla, nad jego powiązaniami z KGB. Myślę, że tu jest 



problem głębszy do przemyślenia, niż tylko osobista biografia patriarchy. 
Przecież Chrystus za pośrednictwem Kościoła posługiwał się i posługuje 
często narzędziami, w naszym odczuciu, niegodnymi do sprawowania 
sakramentów, do realizowania tej wykraczającej poza nasz ludzki horyzont 
misji. Ilu mieliśmy bardzo grzesznych papieży, biskupów i księży w naszej 
historii? Oczywiście bardzo wielu, a jednak ciągłość życia sakramentalnego, 
którą zapewniali, nie powinniśmy rozpatrywać jedynie w kategoriach 
moralnej oceny poszczególnych jednostek. Myślę o tym także z pewnego 
rodzaju współczuciem dla wiernych Cerkwi prawosławnej w Rosji, gdyż 
kiedyś właśnie z takim punktem widzenia, o jakim pan wspomniał, 
podszedłem w rozmowie z przyjaciółmi Rosjanami i krytykowałem 
prawosławną hierarchię za jej powiązania. Wszakże niemożliwe było zostanie 
biskupem bez akceptacji KGB, bardzo często wysokie stanowiska cerkiewne 
sprawowali ludzie, będący nie tylko agentami, ale nieraz posiadający stopnie 
oficerskie zbrodniczych służb. A u nas najwyżej co dziesiąty ksiądz był tajnym 
współpracownikiem. Dopiero potem przyszła refleksja, że przecież przez tych 
hierarchów zatwierdzanych przez KGB trwało życie sakramentalne w Rosji. To 
nie jest sprawa, o której nawet patrząc przez ten pryzmat, można powiedzieć, 
że to jest nieważne. Jest to zagadnienie bardzo skomplikowane i myślę, 
że na podstawie KGB-owskiej przeszłości metropolity Cyryla nie można 
zbudować zasady odrzucenia stosunków wewnątrzkościelnych w tamtejszej 
Cerkwi. Natomiast dla stosunków zewnętrznych między tym patriarchatem 
a Kościołem katolickim w Polsce ten kontekst ma pewne znaczenie, gdyż 
częściowo musimy na niego patrzeć z perspektywy politycznej. Nie da się 
abstrahować od związków, jakie łączą go z politykiem rządzącym Rosją, 
którego przeszłość sięga KGB. Ta sytuacja tworzy pewnego rodzaju układ na 
szczytach władzy w tym kraju. Nie można także zamykać oczu na bardzo 
wielkie zaangażowanie patriarchy Cyryla w ideologię budowania państwa 
Władimira Putina. Jest wymieniany na listach najbardziej wpływowych osób 
w państwie rosyjskim i pełni funkcję wykonawcy ideologii państwowej. To zaś 
odsyła nas do zjawiska głębszego i poważniejszego, a mianowicie do relacji 
Cerkwi i państwa w tradycji rosyjskiej. 

Jaką więc funkcję pełni Cerkiew w Rosji? Czego oczekuje 
od niej Kreml?

– To jest Cerkiew imperialna, ona wybrała tę drogę 500 lat temu i jest 
taka do dziś. Dlatego bezwzględnie służy wielkości państwa rosyjskiego, 
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to jest jej misja, uzasadniana teologicznie – Moskwa jako III Rzym. Nie 
można abstrahować od tego, że Kościół katolicki w Polsce podejmuje próbę 
porozumienia z Cerkwią prawosławną w Rosji, w sytuacji gdy jest ona od 
wieków traktowana i sama siebie traktuje jako narzędzie misji imperialnej 
państwa rosyjskiego. To już nie jest Cerkiew prześladowana, Cerkiew ofiar, 
jaką była w czasach komunistycznych. Jej restauracja przez Stalina w 1943 
roku zakończyła okres wcześniejszej delegalizacji i wyłącznych prześladowań, 
tragicznych, heroicznych, męczeńskich doświadczeń Cerkwi prawosławnej 
począwszy od 1917 roku. Jej sytuacja stała się bardziej złożona. Z powrotem 
powołano do życia hierarchię prawosławną, której genealogiczną kontynuacją 
jest dzisiejsza hierarchia prawosławna. Przecież patriarcha Cyryl, podobnie 
jak wielu innych biskupów, nie pojawił się dopiero po ‘91 roku, ale od 
początku lat 60. jako przedstawiciel Cerkwi działał w służbie państwa 
sowieckiego, w jego zagranicznych misjach. To, że Cerkiew rosyjska była 
w stanie uznać Związek Sowiecki za jakąś emanację wiecznego Imperium 
Rosyjskiego, tym bardziej powinno dać do myślenia. 

Obecnie Cerkiew mówi o zbrodniach systemu 
sowieckiego, ale jest w tym trochę niekonsekwentna. 
Tym bardziej że wielu jej przedstawicieli go tworzyło, 
pozostając na usługach partii.

– Tak, patriarcha Cyryl krytykuje zbrodnie systemu sowieckiego, ale 
w charakterystyczny sposób, który wiele mówi o linii cerkiewnej polityki 
historycznej w Rosji. Według niej zbrodnie sowieckie powinny być potępione, 
ponieważ dotknęły one w szczególności prawosławnych Rosjan, świętych 
męczenników rosyjskich. Natomiast mordy dokonane przez Związek Sowiecki, 
związane z jego ekspansją zewnętrzną, spychane są całkowicie w cień, 
gdyż ich ofiarą padali inni, nie Rosjanie, nie prawosławni. Ta dwoistość jest 
tutaj szczególnie symbolicznie wyraźna przy okazji Katynia. Prof. Rotfeld, 
przewodniczący Grupy ds. Trudnych, mówił, że kiedyś w osobistej rozmowie 
z patriarchą wspomniał mu o tym, że przecież w Katyniu zginęli także 
prawosławni oficerowie i kapelani wojska polskiego. To dopiero wzbudziło 
żywszą refleksję – „tak, to jest też przecież nasza sprawa” – u patriarchy 
Cyryla. Już przy obchodach 7 kwietnia 2010 roku wyraźnie zaznaczono próbę 
prawosławizacji Katynia. 



W jaki sposób miałoby się to odbyć?

– Mówiono, że tam powinna stanąć cerkiew prawosławna, która 
będzie dominować nad tym miejscem. Już wtedy odczuwaliśmy pewnego 
rodzaju wątpliwości, dotyczące tego, czy rzeczywiście prawosławie 
powinno być dominującym sposobem chrześcijańskiego upamiętnienia tej 
właśnie zbrodni. Oczywiście, można spojrzeć na to z perspektywy dialogu 
międzywyznaniowego i pomyśleć, że Panu Bogu może być obojętne to, czy 
z Cerkwi prawosławnej i Kościoła katolickiego dobiegnie do niego modlitwa 
za ofiary tej zbrodni. Jako wierni Kościoła katolickiego nie musimy jednak 
przyjmować takiego założenia. Najważniejsze jest jednak to, że ta zbrodnia 
była mordem dokonanym na Polakach przez państwo sowieckie. Próba 
prawosławizacji chrześcijańskiego kultu tych ofiar wpisuje się w szerszą 
politykę historyczną państwa rosyjskiego Putina, zgodnie z którą ofiary 
systemu sowieckiego były tylko rosyjskie i prawosławne, a ktokolwiek próbuje 
z zewnątrz przypominać zbrodniczy charakter tej władzy – jest oszczercą. 
„Sowieci zabijali tylko swoich, i tylko my mamy prawo do oceny tego faktu. 
Rosjanie byli jedynymi ofiarami. A w każdym razie na tyle jedynymi ofiarami, 
że te wszystkie drobne «ofiarki» (celowo używam tego dziwacznego słowa), 
jakieś «Polaczki», Estończycy, Łotysze, Litwini czy inne narody, które państwo 
sowieckie połknęło przy okazji, są śmiesznie małe, niewarte wzmianki, 
bo liczą się tylko te miliony prawosławnych zamordowanych” – ta linia 
propagandowa obsługiwana jest w całości przez Cerkiew prawosławną 
i patriarchę Cyryla. Albo otwieramy oczy na ten fakt, uwzględniamy go 
przy ocenie znaczenia aktu, który podpisujemy z takim partnerem, albo 
zamykamy oczy na te okoliczności, mając przed sobą jedynie perspektywę 
wieczności. Być może taką właśnie perspektywę przyjęli nasi biskupi, ale 
na dzień dzisiejszy ja nie mam zamkniętych oczu. Być może z perspektywy 
dekad, czy tym bardziej wieków, spojrzenie na ten dokument ulegnie zatarciu 
i ostatecznie przyniesie tylko błogosławione owoce. Z tych właśnie powodów 
uważam, że nie należy krytykować tych, którzy z dzisiejszej perspektywy 
widzą w jego pozytywnej ocenie pewne trudności. █
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Być Rosjaninem 
i przetrwać (w II RP)

Wizyta trzech przedstawicieli „społeczności rosyjskiej 
w Polsce” u świeżo nominowanego premiera 
Antoniego Ponikowskiego. Trzej delegaci długo 
spierają się, w jakim języku rozmawiać z premierem, 
wahając się między polskim a francuskim (to, że 
rosyjski nie wchodzi w grę, jest dla nich oczywiste). 
Ostatecznie decydują się na francuski, w chwili 
rozpoczęcia spotkania Ponikowski miło ich zaskakuje, 
zwracając się do nich po rosyjsku: delegaci, chcąc 
odwzajemnić kurtuazję, przechodzą na polski. Kiedy 
jednak, już po zakończeniu oficjalnej części spotkania, 
dyrektor jednego z departamentów MSW zwraca się 
do delegatów aroganckim tonem w języku polskim, 
Nikołajew czym prędzej przechodzi na rosyjski... 

Wojciech Stanisławski



Jak czuła się stutysięczna blisko rzesza „białych Rosjan”, którym 
przyszło, uchodząc spod władzy bolszewików, jak wówczas chętnie 
mawiano „z Sowdepii”, przeżyć kilka lub kilkanaście lat w Polszy, 
w II Rzeczpospolitej? 

Warto pamiętać, jak bardzo w gruncie rzeczy byli różni. Choć zwykliśmy 
ich określać mianem „białych Rosjan”, nie wszyscy byli „biali” (wielu było 
wśród nich eserów, socjaldemokratów, konstytucjonalistów; a większość 
z tych, którzy czcili cara-męczennika i nienawidzili bolszewii, niewiele 
zastanawiała się nad osobliwościami ustrojowymi), nie wszyscy byli 
„Rosjanami”, przynajmniej takimi wywodzącymi się od Ruryka: wśród 
uchodźców wielu było świadomych narodowo Ukraińców, garstka 
Białorusinów, sporo „Małorusinów” i Żydów mówiących tylko w jidysz, sporo 
„tutejszych”, uciekających przed jaczejkami, mnóstwo przestraszonego 
drobiazgu ludzkiego. 

Ba, nie wszyscy trafiali tu ze wschodu: sporą ich część rewolucja zastała 
nad Wartą czy Wisłą, kiedy wracali z kilkuletniej niewoli w Niemczech, 
część została internowana czy wzięta do niewoli podczas wojny 
bolszewicko-polskiej, niektórzy trafili z najbardziej niewiarygodnych 
kierunków – z „ziemi niczyjej”, jaką były Inflanty, z Czech czy z Jugosławii, 
byli i tacy, jak poeta Aleksander Kondratiew, którzy przetrwali kolejne, 
przetaczające się walki frontów i mieszkali przez cały czas w tym samym 
majątku – tyle że, jak ujął to autor z Wołynia, „ojczyzna sobie pojechała”. Stąd 
rozróżnienie na „rosyjską mniejszość” (czyli osoby od początku posiadające 
obywatelstwo II RP) i „rosyjskich emigrantów”, ważne dla ówczesnych 
urzędników i dzisiejszych badaczy, istotne dla samych Rosjan, gdy 
rozstrzygały się kwestie zasiłku, paszportu czy bodaj pozwolenia na pracę, 
lecz dla postrzegania swego statusu w II RP – drugorzędne. 



Różniło Rosjan pochodzenie, styl życia i status materialny – w aktach 
polskiego MSW, obserwującego „niepewne elementy” równie wiele uwagi 
poświęca się księżnej Jelizawiecie Szuwałowej, spędzającej rokrocznie 
kilka miesięcy na Riwierze, co robotnikom leśnym, pracującym na akord 
w białowieskich tartakach. Łączyła ich, to oczywiste, przegrana, świadomość, 
że o powrocie do Rosji nie ma mowy. Być może także pewna niezaradność: 
na osiadłych w Polsce exulów trudno nie patrzeć trochę niczym na cząstki 
elementarne, grzęznące podczas eksperymentów fizycznych w ołowianym 
płaszczu. Ci zaradni, genialni, przedsiębiorczy ruszali do Berlina, Paryża 
czy, w dekadę później, do Nowego Jorku, gdzie wprawdzie też klepało się 
biedę, lecz gdzie debiutował Nabokow i perorował Miliukow. W dawnym 
Priwislańskim Kraju osiadało się częściej z konieczności niż fascynacji 
nowym miejscem, przywiązaniem do jego kultury czy bodaj ożenku. Dla 
polskiego (najczęściej) otoczenia było się jednak: „prawosławnym”, „carskim” 
i „Rosjaninem” – i wszystkie te trzy kategorie były dużo wyrazistsze niż 
w Pradze, Belgradzie czy nawet Helsinkach, gdzie też przecież funkcjonowały 
rosyjskie społeczności. 

Dla zwięzłości i przejrzystości niniejszego wywodu możemy pominąć 
nużące zagadnienia prawne, tym bardziej że są one niezmiernie szczegółowe: 
II RP wśród tysięcy swoich pilnych zatrudnień statusem emigrantów zajęła się 
stosunkowo późno. Sprawy te były przy tym przedmiotem zainteresowania 
wywiadu wojskowego i cywilnego, ministerstw oświaty i gabinetów premiera, 
swoje koncepcje miały poszczególne rządy, ba, poszczególni wojewodowie. 
Jeśli przyszłoby wystawiać cenzurkę całej II Rzeczpospolitej, można mówić, 
na szczęście dla nas, raczej o poprawnej rutynie – oraz o częstych, niestety, 
uciążliwościach (ta potrzeba uzyskiwania raz na kwartał pozwolenia na 
pracę!) i okazjonalnych szykanach. Niewątpliwa „hańba domowa”, jaką 
była akcja burzenia cerkwi na wschodnich kresach RP w drugiej połowie lat 
30., choć fatalnie odebrana przez Rosjan, nie w nich przede wszystkim była 
wymierzona. 

A jednak, im dłużej rozważamy sytuację Rosjan w II RP, tym bardziej 
odkrywamy, że było w niej coś niezwykłego, coś przewrotnego. Przy całej 
niechęci do mód intelektualnych, zbyt ekspansywnych, by można je było 
traktować serio, wypada powiedzieć, że mamy tu do czynienia ze swego 
rodzaju „sytuacją postkolonialną”: zamianą miejsc i pozycji społecznej 
przez dawną „elitę rządzącą” i dawnych „poddanych”, zmuszonych do 
współistnienia na tym samym, co dawniej, obszarze, poddanym jednak innej 
władzy politycznej i obdarzanym nowymi znaczeniami. Dodajmy jednak od 
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razu, że jest to sytuacja tak swoista, jak swoisty był „kolonializm” rosyjski na 
tle „podręcznikowego” kolonializmu potęg Zachodu, skoro dokonywał się nie 
na obszarach zamorskich, lecz na ziemiach ościennych, i skoro przedmiotem 
jego działania były społeczności posiadające własną tożsamość zbiorową 
i doświadczenie państwowości... 

Ta konstatacja stanowi argument za propozycją badawczą, za którą od 
lat się opowiadamy: za tym mianowicie, by podjąć badania porównawcze 
rosyjskich społeczności emigracyjnych w tzw. krajach-limitrofach, na 
obrzeżach dawnego Imperium, od ziem Rumunii (ściślej, Besarabii), przez 
Polskę, po kraje nadbałtyckie. W istocie, doświadczenie egzystencjalne 
Rosjanina mieszkającego w Kownie, Tallinie, Białymstoku i w Jassach 
i obserwującego tam cyrylickie szyldy, dawne koszary, cerkwie i przytułki 
zagarniane i przyswajane (czasem oswajane, czasem podporządkowywane, 
czasem eliminowane) przez nową państwowość jest zupełnie inne niż 
Rosjanina – przybysza spacerującego przy Bramie Brandenburskiej czy na 
Boulevard de Sebastopol, gdzie „kultura rosyjska” zwykle traktowana jest 
z atencją podszytą nieznajomością, a elementy życia codziennego w państwie 
carów stanowią miłą egzotykę, z reguły zapisywaną kursywą: ot, le knout czy 
Kossaken. 

Tej skokowej zmiany statusu – z „rządzącego” na „rządzonego”, by użyć 
grubego skrótu – wystarczyłoby, by relacje między rosyjskimi uchodźcami 
a Polakami w II RP uznać za obciążone niemałym napięciem. Ciążyło jednak 
nad nimi znacznie więcej: po pierwsze, pamięć półtora wieku zaborów, 
po drugie – świadomość zasadniczego sporu koncepcji pożądanego ładu 
międzynarodowego. 

Spór ten, na szczęście dla relacji emigrancko-polskich, w Dwudziestoleciu 
miał (do czasu) charakter głównie teoretyczny. Traktat ryski był już podpisany, 
granice – zdelimitowane, świat wydawał się przez kilka przynajmniej 
lat przewidywalny. Temperatura sporów w latach 1917-1921 pokazuje 
jednak, że jakiekolwiek ponowne otwarcie debaty nad przebiegiem granic 
i przynależnością państwową ziem między Bugiem a Dnieprem uczyniłoby 
współistnienie exulów i Polaków praktycznie niemożliwym.

Spory te wielokrotnie relacjonowane były przez historyków: niezależnie 
od wielości programów i odcieni stanowisk dość w tym miejscu powiedzieć, 
że ostatnim bodaj momentem, gdy można było mówić o poszukiwaniu 
konsensusu między częścią bodaj rosyjskich i polskich elit (pytanie, 



na ile reprezentatywnych) w kwestii przynależności państwowej ziem 
dawnej Rzeczpospolitej był manifest Mikołaja II mówiący o odtworzeniu 
autonomicznego Królestwa Polskiego, połączonego z Rosją i reakcje nań 
stosunkowo szczupłego już wówczas środowiska polityków polskich 
opowiadających się za sojuszem z Rosją, związanych przede wszystkim, choć 
nie tylko, z nurtem narodowej demokracji. 

Koncepcja ta jednak przestała w jakikolwiek sposób pasować do opisu 
rzeczywistości politycznej jeszcze przed upadkiem caratu, już z chwilą 
postępującej ofensywy państw centralnych i wycofywania się sił rosyjskich 
najpierw z ziem „Kongresówki”, potem zaś dalej na wschód. Wszystkie, 
nieskończenie różniące się między sobą polskie koncepcje federacyjne, 
inkorporacyjne czy „paraimperialne” od roku 1917 zakładają uszczuplenie 
obszarów rosyjskiego panowania nad ziemiami Europy Środkowo-Wschodniej. 
Wszystkie koncepcje rosyjskie (pomijając taktyczne uniki bolszewików 
w rodzaju podpisanego wyłącznie z myślą o przegrupowaniu sił Pokoju 
Brzeskiego) wykluczają tego rodzaju ustępstwa. Więcej: o ile przed 1914 
rokiem liberalne środowiska polityczne w Rosji coraz odważniej rozważały 
konieczność naprawienia „krzywdy dziejowej”, jaka dokonała się w rezultacie 
rozbiorów, i nowego ułożenia stosunków z Polakami – w obliczu katastrofy, 
jaką okazała się rewolucja bolszewicka i postępujący rozpad państwa, wszelka 
akceptacja dla zmiany granic, dla uszczuplenia terytorium Rosji, okazuje 
się być zdradą narodową. Jak miałem to okazję napisać w innym miejscu, 
zarówno w oczach Polaków, jak i walczących z bolszewikami „białych Rosjan” 
potencjalny (choć w rzeczywistości niemożliwy) sojusznik znikał niejako 
w cieniu pierwszoplanowego przeciwnika: polskie ambicje i działania w pasie 
Międzymorza w przekonaniu antybolszewików rozczłonkowywały i niszczyły 
Rosję. Z kolei dla ogromnej większości Polaków, Rosjanie zabiegający 
o restytucję carskiej Rosji w jej dowojennych (a bodaj czy nie szerszych) 
granicach w żaden sposób nie stanowili „mniejszego zła” niż bolszewicy. 
„Zasadnicze rozstrzygnięcie kwestii wschodniej dla Polski leży (...) w walce 
z Rosją (...) i to nie z bolszewikami, lecz z Rosją, bez względu na to, kto w niej 
rządzi” – głosi artykuł programowy w tygodniku „Rząd i Wojsko” z wiosny 
1919 roku. Dwa bardzo rozległe „zbiory koncepcji terytorialnych”, polski 
i rosyjski, nie miały u progu Dwudziestolecia żadnej „części wspólnej”, 
żadnego pola kompromisu – a skoro tak, „drugiej strony” nie sposób było 
traktować inaczej niż jako oponenta własnej racji stanu. 

Większość emigrantów rosyjskich czynnych w innych krajach niż Polska 
podtrzymywać będzie takie stanowisko przez całe Dwudziestolecie – tym 
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bardziej pryncypialnie, im mniej będzie się to wiązać z praktyką ich życia 
codziennego. Postrzegany przez „centrolewicową” część emigracji jako 
naturalny lider Paweł Miliukow ubolewać będzie jeszcze w połowie lat 20. 
nad „kilkumilionową (!) rzeszą ludności rosyjskiej pod rządami Warszawy”; 
generał Wrangel, starający się zachować kontrolę nad rozproszonymi po 
świecie kadrami wojskowymi i utrzymujący konspiracyjne związki również 

z wojskowymi osiadłymi w Polsce, przesyłał im życzenia, ostentacyjnie 
adresując je do „Priwislińskiego Kraju”. Sami rosyjscy mieszkańcy 
„Priwislińskiego Kraju” wykazywali się, rzecz jasna, większym realizmem: 
książę Paweł Dołgorukow, skądinąd jeden z najbardziej „nieprzejednanych”, 
cierpko zauważa w liście, wysłanym do Paryża w połowie lat 20. (a przejętym 
przez polski wywiad), iż „woli, rzecz jasna, by w chwili obecnej (podkr. WS) 
majątek [jego] znajdował się na ziemiach rządzonych przez Polaków niż 
w Sowdepii”. Uznanie status quo i zdroworozsądkowy wybór normalności 
trudno jednak uznać za historyczny kompromis. 

Spór o granice można było uznać za „czasowo zawieszony”. Co jednak 
począć z reinterpretacją przeszłości? Z praktykami, które można określić 
jako „repolonizację” bądź „derusyfikację” – czasem oczywistymi, jak zmiany 
nazw ulic czy znoszenie carskich pomników, czasem bolesnych i spornych jak 
decyzja o zburzeniu soboru na placu Saskim – niemal zawsze odbieranych 
w diametralnie odmienny sposób przez obie strony? 

W zachowanych pamiętnikach i reportażach, w gromadzonych przeze 
mnie od lat relacjach nie mało jest uogólnień, dających świadectwo raczej 
obolałości niż rzetelności – mówiących o „polskiej nienawiści”. By dać 

„Zasadnicze rozstrzygnięcie kwestii wschodniej 
dla Polski leży (...) w walce z Rosją (...) i to 
nie z bolszewikami, lecz z Rosją, bez względu 
na to, kto w niej rządzi” – głosi artykuł 
programowy w tygodniku „Rząd i Wojsko” 
z wiosny 1919 roku.



pojęcie o delikatności wzajemnych relacji, dość przywołać czwartorzędny 
epizod z lat 20.: wizytę trzech przedstawicieli „społeczności rosyjskiej 
w Polsce” (w tym autora relacji, senatora z czasów carskich, zamieszkałego 
w II RP Pawła Nikołajewa) u świeżo nominowanego, krótkotrwałego zresztą 
premiera Antoniego Ponikowskiego. Trzej delegaci długo spierają się, w jakim 
języku rozmawiać z premierem, wahając się między polskim a francuskim 
(to, że rosyjski nie wchodzi w grę, jest dla nich oczywiste). Ostatecznie 
zdecydowali się na francuski, w chwili rozpoczęcia spotkania Ponikowski 
miło zaskoczył ich jednak, zwracając się do nich po rosyjsku: delegaci, chcąc 
odwzajemnić kurtuazję, przeszli płynnie na polski. Kiedy jednak, już po 
zakończeniu oficjalnej części spotkania, obecny przy nim dyrektor jednego 
z departamentów MSW zwrócił się do delegatów aroganckim tonem w języku 
polskim, Nikołajew czym prędzej przeszedł na rosyjski... 

Podobnie groteskowych sytuacji przywołać można dziesiątki: niczym 
w znanych z eksperymentów psychologicznych „konturowych” figurkach, 
gdzie badany postrzega bądź dwa profile twarzy, bądź kielich, Polacy 
i Rosjanie w II RP najczęściej widzą w tych samych inicjatywach politycznych 
czy społecznych bądź triumf sprawiedliwości, bądź naigrywanie się 
z przegranych. Nie trzeba było do tego burzenia Soboru Saskiego: na dwa 
sposoby można było odebrać strącenie tabliczki z dawną nazwą ulicy, 
odnowienie fasady Pałacu Staszica lub rezygnację z „blach”, które zwykli nosić 
w carskich czasach bagażowi na dworcach. 

Czy można było uciec od tego konfliktu? Próbowano wielu sposobów. Po 
polskiej stronie często brał górę bezrefleksyjny triumfalizm, po rosyjskiej 
– konformizm (Kolejna groteskowa sytuacja, jaką można przywołać gwoli 
ilustracji, budząca uczucie zakłopotania, lecz i rozbawienia, to zachowany 
w jednym z rosyjskich pism emigracyjnych opis akademii z okazji urodzin 
Naczelnika Państwa, zorganizowanej w jednej z rosyjskich szkół średnich 
w Wilnie: kulminacyjny punkt akademii stanowiła „scenka”, podczas której 
trzech uczniów wcielało się w role legionistów Piłsudskiego, biwakujących 
gdzieś na froncie Wielkiej Wojny i marzących przy ognisku, jak to 
pobiją – tak, z relacji wynika, że te słowa padły ze sceny – „przeklętych 
Moskali”). Gdy konformizm zbyt już doskwierał, można było uciec 
w antykwaryzm („Wieczorem do rodzinnych stacji / zawoził ich samowar 
z gwizdkiem” – napisał o tym w wiele lat później Herbert; w istocie, „życie 
kulturalne emigracji rosyjskiej w II RP” w niepokojąco dużym stopniu 
sprowadza się do celebrowania dawnej chwały, do nieskończonej liczby 
wieczorków poświęconych Puszkinowi i do reprodukowania w tygodnikach 



213 

litografowanych obrazów pieredwiżników, nie Czarnego kwadratu Malewicza 
– choć tylko ten drugi miałby szanse być widocznym na wydruku z kiepskiej 
prasy lub bodaj heksografu). Gdy antykwaryzm dusił – można było marzyć 
o otwarciu się na kulturę nowej, radzieckiej Rosji: choć ruch eurazjatycki 
w II RP działał tylko konspiracyjnie, wiemy o wielu młodych, którzy od życia 
emigracyjnego uciekali w fascynację odrodzoną ludową kulturą Sowietów. 

Na szczęście zachowały się jeszcze pisma Dmitrija Fiłosofowa 
(najwybitniejszego z czynnych w II RP rosyjskich exulów), Mariana 
Zdziechowskiego, Jerzego Stempowskiego czy publicystów skupionych 
wokół katolickiego pisma „Verbum”: dowód na to, że w II RP zdołano 
stworzyć „przestrzeń dialogu” między „białymi Rosjanami” a Polakami, że 
– pozwólmy sobie, w tych niełatwych czasach, na morał w zakończeniu – 
nawet w sytuacji, gdy niezmiernie trudno o pogodzenie rozbieżnych racji, 
w ostatecznym rachunku liczy się uważność, z jaką słuchamy rozmówcy. █
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Dla Chestertona Polska jest państwem, które 
zmartwychwstało, a motyw zmartwychwstania powtarza 
się w jego licznych pismach. Czasami wspomina o tym, 
jako o źródle nadziei dla innych chrześcijańskich narodów 
i w tym kontekście żaden przypadek nie powinien być 
nigdy traktowany jako beznadziejny, ponieważ Łaska 
może przywrócić chwałę temu, co w porządku natury 
wydaje się już nieodwracalnie utracone. To, co spotkało 
Polskę, sugeruje, że chrześcijański naród uczestniczący 
w cierpieniu i śmierci Chrystusa, może żywić nadzieję 
uczestnictwa w Jego zmartwychwstaniu.



Zachwyt Chestertona nad Polską nie wymaga wielu wyjaśnień. 
Polska, podobnie jak Irlandia, posiadała wszystkie cechy, które Chesterton cenił 
najbardziej: była krajem katolickim, rolniczym i małym. W tym sensie stanowiła 
żywy dowód na to, że idealne państwo, o którym marzył, może naprawdę 
istnieć. Ideał, który w jego przekonaniu został niemal osiągnięty w czasach 
Średniowiecza, został faktycznie zrealizowany w jego własnych czasach.

Studenci znający eseje Chestertona podejmujące tematykę społeczną 
bez problemu zrozumieją jego szczególne upodobanie dla chrześcijańskiego 
i rolniczego narodu, w którym większość drobnych rolników posiadała własną 

Tekst wystąpienia wygłoszonego na Międzynarodowej konferencji 
„G.K. Chesterton a sprawa polska”. Więcej: gk-chesterton.pl



ziemię. W jego powieściach można odnaleźć te same ideały. W Napoleonie 
z Notting Hill, tytułowa dzielnica Londynu – podobnie jak Transwal, ku chwale 
którego książka ta została napisana – jest typowym przykładem małego 
państewka, które wzbudza jedyną w swoim rodzaju wierność i przywiązanie 
w sercach swych obywateli, dokładnie dlatego, że jest małe. W kolejnych 
powieściach odnajdziemy liczne odniesienia do wagi i wartości małych 
państw zamieszkiwanych przez religijne chłopstwo. W Człowieku, który był 
Czwartkiem to francuscy chłopi wzbudzają w Bullu wiarę w zwykłych ludzi, 
a w Człowieku, który wiedział za dużo to angielscy farmerzy przesądzają 
o realizacji rolniczej utopii w Anglii z przyszłości. Ktoś mógłby nawet 
powiedzieć, że Chestertonowi sądzone było pokochać Polskę i uczynić sobie 
z niej drugą ojczyznę.

Wybierając sobie jakiś wyjątkowy kraj, aby być jego orędownikiem, 
Chesterton w oczywisty sposób wpisywał się w tradycję ustanowioną przez 
innych liberalnych pisarzy brytyjskich. Byron wybrał Grecję, małżonkowie 
Robert i Elizabeth Browning – Włochy, zaś Thomas Campbell – romantyczny 
szkocki poeta, którego Chesterton czasem cytuje – dziwiętnastowieczną 
Polskę. Dlatego tej części twórczości Chestertona, która dotyczyła Polski, nie 
należy traktować jako przykładu protekcjonalnego hobby byle amatora, ale 
jako próbę podjętą przez wpływowego dziennikarza, mającą na celu pomoc 
krajowi, który pokochał. Jego działalność miała w istocie bardzo praktyczny 
cel. Pisząc o Polsce, jak i zresztą o wszystkim innym, chciał nakłonić swych 
czytelników do przyjęcia konkretnego politycznego, społecznego, a często 
i religijnego punktu widzenia. W tym sensie, o jego pismach dotyczących 
Polski można mówić jako o swego rodzaju propagandzie.

Wiele tekstów podejmujących sprawę Polski pojawiło się w wydawanych 
przez Chestertona magazynach – najpierw w „The New Witness”, a następnie 
w „G.K.’s Weekly”, które jako jedyne w Anglii wspierały ówczesne polskie 
interesy. Jakkolwiek trudno ocenić to, jaki miały one wpływ na angielską 
opinię publiczną, należy pamiętać, że obydwa były wydawane przed 
wersalskimi negocjacjami oraz w ich trakcie i w całej serii artykułów 
wielokrotnie opowiadały się za przywróceniem Polsce niepodległości, trafiając 
do małej, ale wpływowej grupy osób z anglojęzycznej części świata. Oceniając 
je, należy również pamiętać, że Chesterton tę część swojej twórczości 
traktował zawsze jako pracę dziennikarską, a nie literacką, ponieważ uparcie 
twierdził, że pierwsze i najważniejsze zadanie dziennikarza to bezpośredni, 
demokratyczny zew. Wołanie takie nazywał „uczeniem ludzi oddziaływania 
na wspólnotę” i „sprawianiem, by z ludzkiego umysłu wypływały twórcze 
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oraz istotne działania”. Pisma Chestertona o Polsce powinny być odczytywane 
w świetle tego właśnie celu.

Należy je zatem traktować zarówno jako oddziaływanie wychowawcze, 
jak i wezwanie do działania, ponieważ z założenia miały służyć celom tak 
praktycznym, jak i politycznym. Mimo tego można w nich odnaleźć pewne 
elementy baśniowe, jak zresztą w całej jego twórczości dziennikarskiej, 
w której bardzo ważną rolę odgrywały alegorie. Chesterton bardzo często 
sięgał po mity, legendy, przypowieści i alegorie, jako środki do wyrażenia 
tych prawd, które wymykają się logicznemu rozumowi, ponieważ można 
je przedstawić tylko jako pewne wyobrażenie. I tak bohater jednej z jego 
późnych powieści mówi: „Wątpię, aby cokolwiek, co robimy, było czymś 
więcej, niż tylko przenośnią. Wątpię, by jakakolwiek prawda mogła zostać 
wypowiedziana inaczej, niż jako przenośnia”.

Rozpoznanie alegorycznego wymiaru pism Chestertona o Polsce jest 
kluczem do ich zrozumienia, ponieważ zawsze widział on siebie w roli mędrca 
nauczającego poprzez opowieści. Jak ważną rolę w twórczości Chestertona 
pełni jej warstwa alegoryczna podkreśla Russell Kirk: „Jeśli mamy w ogóle 
być zbawieni, to poprzez moralną wyobraźnię, zakorzenioną w historycznej 
świadomości (...) oraz transcendentnych prawdach alegorii. Jeżeli nasze 
działania są alegoriami, to człowiek może zrozumieć rzeczywistość wyłącznie 
poprzez przypowieści”. Kirk wyjaśnia również, że nie ma sprzeczności 
pomiędzy takimi przypowieściami, a celem, jaki Chesterton obrał jako 
nauczyciel i polemista: „Chesterton wybrał fantazję, jako swój oręż, by 
walczyć w obronie zdrowego rozsądku, wiedząc, że czysta racjonalność 
– prywatny sąd doprowadzony aż do swej ostateczności – jest wrogiem 
wyższej racji. Światem rządzi wyobraźnia, a nie traktaty naukowe i broszurki. 
I chociaż był traktariańskim polemistą najwyższej rangi, do pobudzenia 
moralnej wyobraźni używał mitów i legend – aby „uzmysłowić”, tworząc 
fikcyjną opowieść, przekazać jej morał (…) Fantastyczna teatralność – od 
gigantycznego, zmiennokształtnego bytu zwanego „Niedzielą” (wcielenie 
Natury z Człowieka, który był Czwartkiem) do błądzącego po omacku Księdza 
Browna – oto chestertonowskie narzędzia służące odrodzeniu moralności”.

Zapamiętajmy ową „fantastyczną teatralność”, ponieważ bez niej nie 
będziemy mogli zrozumieć pism Chestertona dotyczących Polski. Można 
powiedzieć, że kraj, który idealizuje, istnieje wyłącznie w jego wyobraźni, 
a nie w rzeczywistości dostępnej oczom innych ludzi. Pytanie o stopień, 



w jakim Polska odpowiadała romantycznemu ideałowi Chestertona, 
powinniśmy z pewnością zadać raczej historykom i socjologom, niż 
zagranicznym krytykom literackim. Ale nawet jeśli Chestertonowska Polska 
była w większości wytworem twórczej wyobraźni, to w jakimś sensie wyrażała 
prawdy przekraczające to, o czym mogli mówić stąpający twardo po ziemi 
historycy. Możemy zatem bez obaw mówić o Chestertonowskim „micie” Polski, 
pamiętając jednak, że Chesterton poprzez mitologiczną wyobraźnię odkrywał 
wszystkie te bezcenne poetyckie prawdy, które są niedostępne dla logicznego 
i naukowego rozumu. Jak sam wyjaśniał – prawda pomysłowo wyrażona 
poprzez mit wciąż pozostaje prawdą. Wyobraźnia, jak podkreślał, jest 
narzędziem poznania. W swoim wielkim dziele, Wiekuistym Człowieku, twierdzi 
że wyobraźnia jest skutecznym sposobem odkrywania obiektywnej prawdy:

„W dzisiejszych czasach dziwnie łatwo zapomina się, że mit jest dziełem 
wyobraźni, a zatem dziełem sztuki (…) A zatem jedynym sprawdzianem 
jest sprawdzian wyobraźni. Ale wyobraźnia to nie zmyślenia. Nie można 
powiedzieć, że mitologia jest subiektywna, jak mówią współcześni, gdy chodzi 
im o to, że coś jest fałszywe. Każdy prawdziwy artysta odczuwa, świadomie czy 
nieświadomie, że dotyka prawd transcendentalnych; że jego obrazy są cieniami 
rzeczy widzianych przez zasłonę. Innymi słowy, mistyk natury wie, że tam coś 
jest, że coś kryje się za chmurami albo w drzewach, wierzy jednak, że właściwą 
drogą do odkrycia tego czegoś jest dążenie do piękna i że wyobraźnia jest 
rodzajem zaklęcia, którym można to coś wywołać”.

Musimy pamiętać, że dziennikarska twórczość Chestertona dotycząca 
Polski w dużym stopniu przynależy do jego twórczości czysto literackiej. 
Chesterton pisząc o Polsce, odwołuje się na przykład do tych samych 
ponadczasowych stereotypów, które można spotkać w jego powieściach. 
Żadne z tych literackich kreacji nie są nigdy wiernym odzwierciedleniem 
prawdziwych osób i narodów, ale tak jak postacie z jego książek są wcieleniami 
określonych cech, które Chesterton chce poddać analizie. Bardzo często mają 
one charakter narodowy albo polityczny, dlatego natrafiamy na postać, która 
jest po prostu Irlandczykiem, Amerykaninem, Niemcem, socjalistą, albo 
finansistą. Każda z nich jest symbolicznym uosobieniem cech, w założeniu 
charakteryzujących grupę, którą reprezentuje. Co więcej, owe typy – podobnie 
jak wszyscy bohaterowie Chestertonowskiej fikcji literackiej – zazwyczaj 
są ze sobą w jakimś konflikcie. Sposób patrzenia, jaki wyłania się z pism 
Chestertona dotyczących Polski, jest bardzo zbliżony do tego wzorca. Polska 
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jest widziana przez pryzmat konfliktu, 
nieustającej wojny pomiędzy polskim 
idealizmem, a przeciwnikami wszelkiego 
idealizmu. Polska jest uosabiana przez 
romantycznego bohatera toczącego 
nieustającą walkę przeciw siłom, które 
Chesterton określał jako wielkich 
wrogów ludzkiego ducha.

Ze wszystkich symbolicznych postaci, 
które biorą udział w owym konflikcie, 
najważniejsze są Prusy. Dla Chestertona 
jest to wróg największy ze wszystkich 
i każde jego odwołanie do Prus jest tak 
samo nieprzyjazne. Niemieckie imperium 
jest dla niego „koszmarem wszystkich 
narodów”, a niemiecki żołnierz 
jest „zawsze i wszędzie po stronie 
materialistycznej tyranii”. W innym 
typowym dziele, napisanym tuż po 
rozpoczęciu I wojny światowej, twierdzi, 
że Polacy pod zaborem rosyjskim byli 
o wiele mniej prześladowani, niż pod 
niemieckim, a w swej niewielkiej 
książeczce napisanej w czasie wojny, 
Lordzie Kitchenerze, chwali Kitchenera za 
to, że ten rozumie, jakim zagrożeniem są 
Prusy i jak ważne jest przymierze z Rosją 
– „[Kitchener] w swym życiu doszedł 
ostatecznie do tego, aby w Rosjanach 
zobaczyć przyjaciół, a w Prusach – 
wrogów”.

Podobnie jak dla Josepha Conrada, Prusy były dla Chestertona 
uosobieniem cech tej nowoczesnej, naukowej epoki, która budziła jego 
przerażenie. Mówiąc dokładniej – widział w nich ucieleśnienie nowoczesnego 
materializmu, „który jest zdolny do unicestwienia wszelkiej wolności, 
spontaniczności i niezależności”. Podsumowując to, co nazywał pruskim 

Chesterton szczególną 
podejrzliwość żywił 
wobec niemieckich 
reform socjalnych, 
które w jego ocenie 
doprowadzały do 
wytworzenia nowej, 
trwałej warstwy 
proletariatu, gotowej 
w zamian za poczucie 
bezpieczeństwa 
zaakceptować swój 
podrzędny status 
społeczny. 



typem, używał takich określeń, jak: „brak honoru, egomania, skłonności do 
tyranii i ucisku” oraz „mentalna nieokreśloność”. Jednak przede wszystkim 
widział w Prusach symbol okrucieństwa i mechaniczności społeczeństwa 
przemysłowego i dlatego opisywał je jako „Babilon nowoczesnego 
kapitalizmu”, a w związku z tym – jako państwo stanowiące przerażający 
przykład tego, co czeka narody nie potrafiące przeciwdziałać dryfowi 
w kierunku nowego porządku społecznego, który Hilaire Belloc nazywał 
państwem niewolniczym. Szczególną podejrzliwość żywił wobec niemieckich 
reform socjalnych, które w jego ocenie doprowadzały do wytworzenia nowej, 
trwałej warstwy proletariatu, gotowej w zamian za poczucie bezpieczeństwa 
zaakceptować swój podrzędny status społeczny. Tak więc pisze o motywach, 
które skłoniły jego brata Cecila do przeciwstawienia się temu, co nazwał 
„prusactwem”:

„[dla Cecila] był to rodzaj duchowego instynktu, który nakazywał mu widzieć 
pruski porządek gorszym od pruskiej anarchii oraz to, że nie ma nic bardziej 
nieludzkiego, niż nieludzki humanitaryzm. Gdybyście zapytali go, dlaczego 
walczył i umierał na wypalonych ziemiach Francji i Flandrii, to zapewne 
odpowiedziałby wam, że robił to, aby ocalić świat przed niemieckimi reformami 
socjalnymi”.

Motyw antyniemiecki przewija się przez całą twórczość Chestertona, ale 
swoje apogeum osiągnął szczególnie po 19 października 1916 roku, kiedy 
przejął redakcję „The New Witness” od swego brata, który zaciągnął się do 
armii. Oto jak Bernard Shaw krytykował zapalczywość Chestertona: „Nie 
umknie mu żadne chwalebne słowo, gdy tematem staje się Hun. Mamy 
przeklinać Niemców, kiedy są silni i kopać ich, gdy słabną (...) diaboliczny 
element Chestertonowskiej ewangelii morderczej nienawiści, zakorzenionej 
w naszej niebiańskiej naturze, stojącej naprzeciw piekielnej natury Prus, jest 
zupełnie nieokiełznany. Chesterton może równie dobrze być wspaniałomyślny 
i łaskawy, rycerski, chrześcijański, sprawiedliwy i rozsądny wobec Europy, 
pełen pokory wobec historii i Niebios, jak i uczynić rzecz dokładnie odwrotną. 
W przeciwnym razie porzuciłby „The New Witness”, tak jak porzucił „Daily 
News”. Tym, co czyni jego wybór przeraźliwie nikczemnym w moich oczach, 
jest fakt, że nie jest to wybór naturalny, lecz artystyczna wirtuozeria”.

I na tym właśnie tle należy interpretować rolę, jaką odgrywały Prusy 
w pismach Chestertona dotyczących Polski. Konflikt polsko-niemiecki 
był dla niego kolejnym przykładem niekończących się zmagań pomiędzy 
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ziemiańskimi wartościami chrześcijaństwa a nieludzkimi wartościami nowej 
epoki naukowo-przemysłowej.

Jednak to dopiero wątki religijne sprawiają, że „polskie” pisma 
Chestertona są czymś więcej niż tylko czczą polemiką. i to właśnie one 
nadają im prawdziwą moc oraz znaczenie. Dopiero kiedy to, co pisze 
o Polakach, jest kształtowane przez wiarę, którą z nimi dzieli, Chesterton 
zbliża się najbardziej do zrozumienia ich kraju. Dopiero kiedy używa wiary, 
aby wsparła rozum, jego mit Polski nabiera realnych kształtów. Sposoby, 
w jakie wiara zmienia znaczenie literackiego mitu, można odnaleźć w całej 
„polskiej” twórczości Chestertona. Przede wszystkim stanowi ona podstawę 
niezwykle istotnego rozróżnienia pomiędzy pojęciami Narodu oraz rasy. 
I dlatego w najwcześniejszym odniesieniu do Polski, jakie znajdujemy 
w Heretykach, stwierdza, że Naród może istnieć tylko wtedy, gdy ludzie 
posiadają wspólny psychologiczny i duchowy pogląd na siebie samych jako 
jednostki. Spojrzenie to jest niemal całkowicie niezależne od zewnętrznych 
i materialnych okoliczności, takich jak środowisko i pochodzenie. Nie ma 
ono nic wspólnego z absurdalnymi ideami rasistowskimi, które stanowiły 
produkt dziewiętnastowiecznej pseudonauki. Chesterton pisze: „Naród (...) 
jest produktem czysto duchowym. Czasem od zarania był niezależny, jak 
w Szkocji, czasem zaś tworzył się w warunkach zależności i podległości, 
jak w Irlandii. Niekiedy powstawał z połączenia wielu małych nacji, jak we 
Włoszech, a innym razem na skutek odłączenia się od większej całości, jak 
w Polsce. Jednakże zawsze i w każdym wypadku jego istota pozostaje czysto 
duchowa – czy też, jeśli Czytelnik woli, czysto psychologiczna”.

Owa przemieniająca moc jego wiary religijnej jest szczególnie widoczna 
w poniższym wersie. W jednym ze swych poematów wojennych, The Battle of 
the Stories (1919), zawiera wiersz zatytułowany In Poland, w którym rozwija 
myśl, że cierpienia Europejczyków podczas I wojny światowej są w pewnym 
sensie formą ekspiacji za niesprawiedliwość uczynioną Polsce podczas 
osiemnastowiecznych rozbiorów. Co więcej, twierdzi, że pokutne cierpienie 
odkupi carską Rosję, która w owym czasie połączyła się z państwami Zachodu 
przeciw swemu wcześniejszemu sprzymierzeńcowi – Niemcom:

„A cloud was on the face of God when three kings met,
What hour the worst of men were made the sun hath suffered yet.
We knew them in their nibbling peace or ever they went to war.





223 

Chesterton a Polska: mit i rzeczywistość

In petty school and pilfered field we knew them what they are.
And we drank the cup of anguish to the pardon of the Czar,
To the nations that remember and the empires that forget”.

Kolejny poemat stanowi wspaniały przykład na to, jak wiara religijna 
przydaje godności i mocy czemuś, co bez niej byłoby ledwie melodramatyczną 
wizją państwa. W swego rodzaju religijnej syntezie ucieleśnia on 
wszystkie najistotniejsze wątki porozrzucane w całej „polskiej” twórczości 
dziennikarskiej Chestertona. Podobnie jak w jego esejach, Polska została tu 
ukazana jako przeciwieństwo swych wrogów – niemieckiego militaryzmu 
i międzynarodowej finansjery. Widoczny tu obraz konfliktu można również 
zestawić z innymi pismami Chestertona. Przede wszystkim uderza jego 
wyszukana alegoryczność – opisuje walkę pomiędzy herbowymi ptakami, 
a czytelnik zostaje zaproszony do odczytania ich symboliki, do wejścia 
w rolę swego rodzaju wieszcza („Augurowie, znając wieszczą mowę/Dziś 
z lotu ptaków wyczytać by mogli....”). Jak można się spodziewać, pierwszym 
z tych ptaków jest niemiecki orzeł, którego dwugłowość i czerń symbolizują 
nikczemność kraju, który Chesterton uważał za największego wroga Polski 
(„Czym wśród pierzastych dziwów są dwugłowe/Orły, a pośród nich ów 
orzeł czarny!”). Kolejnym symbolicznym ptakiem jest drapieżny, szary sęp, 
symbolizujący ekonomiczny wyzysk tych, którzy żerują na dobrobycie innych 
(„Ludzie, co kupczą tym, co inni tworzą/Jak sęp, co czeka na cudzą ofiarę/
Pióro zestawią z piórem i powiedzą:/Nic nie jest czarne już, a wszystko 
szare”). Pierwsze strofy zawierają również aluzję do wersalskich negocjacji, 
które według Chestertona były zwycięstwem tych samych „sępów” 
międzynarodowego kapitału, uznawanych przez niego za prawdziwych 
władców zachodnich demokracji („I gdy spadają w boju bitne ptaki/Gdy 
w ślad za nimi sępy nadlatują/Wiemy już jaka łaska, pokój jaki/Każe wciąż 
milczeć naszym władcom małym”).

Jak dotąd wszystko, co w tym poemacie Chesterton pisze o Polsce, wpisuje 
się w znajome ramy jego dziennikarskiej eseistyki. Wygląda na to, że po 
prostu wpisuje on w poetyckie wersy ten sam pogląd o Polsce będącej jednym 
z tych bohaterskich narodów, uwikłanych w ciągłą walkę z dwoma wielkimi 
wrogami, jakich przynoszą nasze czasy. Tym jednak, co wyróżnia ów wiersz, 
jest wejście na grunt symboliki religijnej. Sposób, w jaki Chesterton to robi, 
rzuca ciekawe światło na jego ostateczne zdanie o Polsce.



Czyniąc to przejście w kierunku bardziej pozytywnego, chrześcijańskiego 
punktu widzenia, Chesterton podejmuje trudne zadanie pogodzenia tego, 
co w pierwszym momencie wydaje się wyrazem gniewu, z podstawowym 
wezwaniem chrześcijaństwa do miłowania swych wrogów. Orły i sępy 
niemieckiego militaryzmu i międzynarodowej finansjery mogą być pełne 
nienawiści, ale czy chrześcijańskiemu narodowi wolno tę nienawiść 
odwzajemniać? Aby uzasadnić stosunek Polski do jej wrogów, Chesterton 
przywołuje ten fragment Ewangelii, w którym Chrystus z zapałem broni czci 
Domu Swego Ojca, przeganiając kupców ze Świątyni w Jerozolimie. W swej 
książce Wiekuisty Człowiek, która powstała zaledwie kilka lat przed wizytą 
w Polsce, Chesterton napisał, że czymś niemożliwym do zniesienia nawet 
dla wyobraźni, jest istnienie dzieła sztuki, które próbuje przedstawić gniew 
Chrystusa: „Jest w każdym razie coś przerażającego, a nawet mrożącego krew 
w żyłach w pomyśle figury rozgniewanego Chrystusa”. Na przekór własnym 
słowom, sam jednak odmalowuje taki właśnie obraz, utożsamiając Polskę 
ze świątynią Pana, z której Chrystus przepędza sprzedawców gołębi („Szare 
jak owe gołębie co były/W rękach handlarzy chciwie szacowane;/Widząc 
Chrystusa gniew, trwożnie się zbiły/I spadły między kramy połamane”). 
Wniosek jest oczywisty – gniew Chrystusa usprawiedliwia święty gniew 
Polaków. Poemat idzie jednak jeszcze dalej i w jego niesamowitej trzeciej 
i ostatniej strofie Biały Orzeł, symbol Polski, staje się symbolem Ducha 
Świętego, osłaniającego „domostwo sławy” przed orłami i sępami, które 
mu zagrażają. Oto ostatni znak, że gniew tych, którzy bronią Polski, jest 
błogosławiony przez Boga („Lecz wyniesione to godło zostało/Od chwili, kiedy 
Bóg gniew okrył chwałą,/I gdy zawisły nad domostwem sławy/Znów orły 
czarne, oraz sępy szare./W nim to, gdzie wojna świętsza jest niż pokój/I gdzie 
nad miłość nienawiść zachwyca/Zabłysł straszliwy jako sam Duch Święty/
Orzeł, co bielszy jest niż gołębica”).

Dochodzimy wreszcie do ostatniego sposobu, w jaki element religijny 
przemienia i pogłębia znaczenie zwykłego literackiego mitu. Odnajdujemy go 
w tych fragmentach prozy, w których Chesterton bezpośrednio cytuje Pismo 
w poszukiwaniu mistycznej interpretacji czegoś, co mogłoby równie dobrze 
znaleźć bardziej prozaiczne i racjonalne wyjaśnienie. Nigdy nie opisuje on 
odrodzenia Polski jako zwykłego wydarzenia politycznego. Dla Chestertona 
Polska jest państwem, które zmartwychwstało, a motyw zmartwychwstania 
powtarza się w jego licznych pismach. Czasami wspomina o tym jako o źródle 
nadziei dla innych chrześcijańskich narodów, i w tym kontekście żaden 
przypadek nie powinien być nigdy traktowany jako beznadziejny, ponieważ 
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Łaska może przywrócić chwałę temu, co w porządku natury wydaje się już 
nieodwracalnie utracone. To, co spotkało Polskę, sugeruje, że chrześcijański 
naród uczestniczący w cierpieniu i śmierci Chrystusa może żywić nadzieję 
uczestnictwa w Jego zmartwychwstaniu. Dlatego po swym przybyciu do 
Polski 28 kwietnia 1927 roku, Chesterton w Albumie PEN Clubu napisał 
takie oto słowa: „Gdyby Polska nie została przywrócona do życia, wraz z nią 
umarłyby wszystkie chrześcijańskie narody”. Przy innej okazji, podczas 
tej samej wizyty, napisał w odniesieniu do sztuki religijnej, granej w wielu 
prowincjonalnych ośrodkach kultury: „Cóż mogę powiedzieć o polskim 
dramacie, kiedy wszystko wkoło jest dramatyczne – Pasja rzeczywiście 
nastąpiła po Zmartwychwstaniu”. Przy jeszcze innej okazji na zakończenie 
mowy, którą zatytułował: Anglia i Polska: podobieństwa i różnice, jeszcze raz 
przywołał temat odrodzenia Polski oraz Irlandii. Kilka dni wcześniej brał 
udział w obchodach święta 3 Maja, stojąc na balkonie pomiędzy dwiema 
polskimi flagami i oglądając defiladę wojskową. W typowy dla siebie 
alegoryczny sposób zinterpretował obecność tych dwu flag jako symbol 
dwóch nowych katolickich narodów:

„To właśnie wtedy przyszła mi do głowy myśl, że w naszych czasach, na 
dwóch krańcach Europy pojawiły się dwa narody, obydwa katolickie – Polska 
oraz Irlandia. I wydało mi się, że usłyszałem głos, który nie pochodził ani od 
któregoś z wielkich bohaterów, ani od któregoś ze sławnych poetów zrodzonych 
na ziemi, na której stałem (…) doszedł on z głębi dziejów, sprzed dwóch tysięcy 
lat, a słowa, które wypowiedział, były następujące: «Jam jest Zmartwychwstanie 
i Żywot»”.

Ten sam motyw zmartwychwstania pojawia się w polskiej historii, 
zawartej w jego ostatnim dziele literackim Paradoksy Pana Ponda. Służy 
on tam ukazaniu tego, jak chrześcijanie mogą być pożyteczni dla siebie 
nawzajem, nawet jeśli oficjalnie są w stanie wojny. Mamy zatem pruskiego 
Marszałka, który wydaje rozkaz zabicia niemieckiego żołnierza, niosącego 
akt ułaskawienia polskiego poety znajdującego się w niemieckim więzieniu. 
Dla pruskiego Marszałka śmierć jest faktem pozostającym poza wszelką 
wątpliwością, a jego wola zniszczenia jest nieodwracalna, zupełnie jak 
oblicze dwugłowego germańskiego orła, który spogląda w dwóch kierunkach: 
„zarówno przed, jak i po uczynku, niemiecka wola pozostaje taka sama. 



Nie może zostać złamana ani przez zmianę okoliczności, ani przez czas, jak 
u tych, którzy go żałują. Znajduje się ona poza czasem, jak kamienny posąg 
patrzący przed siebie i za siebie z tym samym wyrazem twarzy”.

Okazuje się jednak, że niezmienna niemiecka wola potrafi zniszczyć samą 
siebie. Chociaż niemiecki żołnierz niosący ułaskawienie zostaje zamordowany, 
jego zabójca również zostaje zabity przez kolejnego żołnierza również 
niosącego rozkazy Marszałka. Wygląd niemieckiego posłańca niosącego akt 
łaski został opisany jako: „wcielenie lepszej strony niemieckiej tradycji”, 
a jego śmierć ratuje polskiemu poecie życie. Ów polski bohater następnie 
utożsamiony z oficjalnie nieistniejącym narodem, któremu służy, a scena, 
w której niemiecki Marszałek dowiaduje się o ocaleniu poety, staje się 
wyjaśnieniem jego pokutnego cierpienia:

„– Jeszcze go nie pochowali? – zapytał Marszałek, patrząc w dół.
– Jeśli to zrobili – odpowiedział Schwartz – to musiał odsunąć kamień u swego 
grobu i powstać z martwych”.
 

Chesterton jeszcze nie raz będzie się odwoływał do Pisma Świętego 
w kontekście polskiej historii, ale zawsze z tym samym skutkiem. We 
fragmentach Pisma będzie zawsze odnajdywał mistyczne wyjaśnienie 
cierpienia, które niejednokrotnie dotykało Polskę w jej historii, oraz 
wskazania, jaki los czeka imperia, które te cierpienia wywoływały. W bardzo 
mocno, a przy tym profetycznie napisanym tekście z 1915 roku komentuje 
bluźnierczy żart Fryderyka II na temat zaproszenia innych rozbiorowych 
potęg do „podzielenia się trupem Polski”. Słowa Imperatora przywołały 
Chestertonowi na myśl ostrzeżenie św. Pawła o karze, która spotka tych, 
którzy świętokradczo przyjmują Komunię Świętą: „Gdyby [Fryderyk II] czytał 
Biblię tak uważnie, jak niewątpliwie uczył go ją czytać Odstępca, to być może 
mógłby przewidzieć, jaką zemstę zgotuje ludzkość jego domowi. Mógłby 
wiedzieć, czym była Polska i czym miała jeszcze być, i mógłby przewidzieć, 
jaką zemstę zgotuje ludzkość jego domowi. Mógłby wiedzieć, że jadł i pił na 
swoją zgubę, nie rozpoznając Ciała Boga”.

Osiemnastowieczna zbrodnia dostarczyła wyjaśnienia klęski niemieckiego 
Imperium w I wojnie światowej, tak jak cierpienie wynikłe z tej zbrodni 
dostarczyło wyjaśnienia dla ducha wspólnoty, który połączył aliantów 
w czasie tej samej wojny. „Tego dnia pięć narodów miało podzielić się nie 
ciałem, lecz duchem Polski, a w trąbę oznajmiającą zmartwychwstanie 
należało dąć od Warszawy aż po Hybrydy”.
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W Ortodoksji Chesterton pisze o prawdach zawartych w bajkach dla dzieci 
– „W Pięknej i Bestii zawarta została wspaniała nauka: że należy kochać daną 
rzecz, zanim będzie warta miłości”. I w pewnym sensie zasadę tę można 
przyjąć w odniesieniu do jego własnych pism dotyczących Polski. Jego 
alegoryczna wyobraźnia zignorowała złożoność faktów historycznych, aby 
szukać prawdy, która może zostać wyrażona tylko poprzez mit i przenośnię. 
I nawet jeśli prawda ta ma w sobie coś z zawodności mitologicznego 
wyjaśnienia, to jednak wyraża to, co niedostępne racjonalnemu umysłowi. 
Kiedy Chesterton podsumowuje historię polskich powstań („Trzykrotnie 
ogarniał ją rewolucyjny zryw, zanim Europa zadrżała w posadach i wszyscy 
– od Kalifornii do Kaukazu – poznali namiętność polskiego tułacza”), to 
pisze romantyczną prozę, prawdziwszą od trzeźwej nauki. A kiedy wyraża 
swe zamiłowanie do państwa, które ledwie zna, Polska jego wyobrażeń 
staje się prawdziwą, dzięki przemieniającej mocy jego wiary. Ostatecznie, 
najważniejszą prawdą o Polsce Chestertona jest katolicka wiara, którą dzielił 
z narodem i krajem swoich marzeń. Dlatego pomimo zdarzających się w jego 
„polskim” dziennikarstwie przejaskrawień, można powiedzieć, że naprawdę 
zrozumiał polski naród. Katolickie narody pozostają dla niego w bardzo silnym 
stopniu narodowymi. I jak kiedyś napisał, każdy z nich do pewnego stopnia 
specjalizuje się w jakiejś duchowej prawdzie. W polskiej zaś historii i tradycji 
odnalazł prawdę, którą nazwał „płomieniem i rycerskością” wiary: „Polska to 
katolicka kultura, która jest niczym uderzenie dwuręcznego miecza pomiędzy 
bizantyjską tradycję Moskwy a materializm Prus. Oto czym jest Polska – oto, 
co stanowi najprawdziwszą, najbardziej praktyczną i najważniejszą z rzeczy, 
którą Polska jest”.

Ostatecznie mit i rzeczywistość były jednym. █



O czym marzą kobiety, czyli tekst absolutnie dla dorosłych
Autor Autorski

W całym tym zamieszaniu, jakie wywołuje 
powieść E.L. James, najbardziej zastanawia mnie 
właściwie jedna rzecz – gdzie są polskie feministki, 
kiedy Empiki tapetuje się książką o traktowaniu kobiety 
jak szmatę? Wmawiają, że sponsoring jest normalnym 
sposobem zarabiania na życie, wyrazem kobiecej 
przedsiębiorczości i wolności, a nawet czymś, o czym 
panie marzą; walczą o „pełne wyzwolenie kobiet”, 
które zdaje się być równoznaczne z odrzuceniem nauki 
Kościoła o seksualności; wmawiają „prawo do własnego 
brzucha”, które jest jednocześnie prawem do zabijania 
tymczasowego lokatora tego brzucha, i pokazują 
mężczyzn, jako twór, który poza penisem, jest kobiecie 
całkowicie zbędny.

Marta Brzezińska

O czym marzą kobiety
 czyli tekst absolutnie dla dorosłych



Wszystkim dając bez wyboru, 
i rycerzom, paziom dworu, 
i kucharzom, i kuchcikom, 
poganiaczom i psiarczykom,  
na leżąco, na stojaka, 
w dupę, w cycki, i na raka,  
czy na dworze, czy w salonie,  
czy w klozecie, czy na tronie,  
w każdej chwili, w każdym czasie,  
wciąż myślała o kutasie

Aleksander Fredro, Baśń o królewnie Pizdolewnie 
i o trzech braciach

Tak zwane momenty w polskiej literaturze istnieją od dawna. 
Cytat, który wybrałam na początek tego tekstu, to i tak jeden z lżejszych, 
jakie popełnił komediopisarz nie stroniący od bezwstydnych utworów. 
Dlaczego właśnie ten? Ano dlatego, że jeśli tylko okiem sięgnąć, można 
spostrzec, że wszystkie dostępne na polskim rynku czytadła dla kobiet (i nie 
tylko), od czasopism, przez „szanujące się” magazyny, aż po książki, traktują 
o seksie. I to nie zwykłym seksie, po ciemku, w pozycji misjonarskiej. Ale 
seksie pełnym przemocy, brutalności, można by rzec, hardseksie. Aż trudno 
oprzeć się wrażeniu, że przeciętna kobieta, gdzieś pomiędzy 20. a 40. rokiem 
życia myśli tylko o..., co by nie być tak dosadną, jak Fredro, penisie. Jestem 
przewrażliwiona? No to sprawdźmy. 

Półki z kobiecą prasą zwykle omijam z daleka. Wystarczy przyjrzeć 
się samym okładkom pism, by mniej więcej wiedzieć, co znajdziemy 
w środku. Wielkie nic. Postanowiłam jednak dokładnie sprawdzić, w czym 
z rozmiłowaniem zaczytują się moje rówieśniczki i starsze koleżanki.



„COSMO”, CZYLI SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW 
I SILIKONOWE PĘDZELKI W SYPIALNI 
Zacznijmy od „Cosmopolitana”, który już z okładki krzyczy: „52 seks-triki dla 
odważnych, ambitnych, niegrzecznych”1. Jesteście Państwo ciekawi? A zatem 
proszę – skromna garstka, aby nie urazić co wrażliwszych czytelników. „Połóż 
się na brzuchu na kanapie i powiedz: Panie profesorze, byłam niegrzeczna, 
zasłużyłam na lanie”, „Wręcz mu elektryczną szczoteczkę do zębów, by pieścił 
cię nią między palcami stóp w czasie gry wstępnej”, „Poproś, by gładził twoje 
sutki i clitoris silikonowym pędzelkiem do smarowania tłuszczem patelni”, 
„Włóż do zamrażalnika garść (umytych!) monet – na godzinę. Poproś, by facet 
posmarował twój wzgórek Wenus rozgrzewającym lubrykantem, a potem 
położył na nim zamrożone pieniądze. Kombinacja doznań... bezcenna”, 
„Zapnij sobie jeden z jego pasków w talii i pozwól, by facet trzymał cię za 
niego w czasie seksu, jak na smyczy”, „Niech przed seksem taśmą malarską 
przyklei ci nadgarstki do ściany”, „Kup zdalnie sterowany wibrator i wsuń 
go sobie w bieliznę przed kolacją, a potem podaj kochankowi pilota”. 
Głęboko zastanawiam się nad tym, czy ktoś, ktokolwiek normalny, z w miarę 
sensownie ułożonymi klepkami w mózgownicy, wpadłby na podsuwane przez 
magazyn pomysły (pomijam już to, czy komukolwiek udało się te seks-triki 
wprowadzić w życie...). 

Z następnej strony dowiaduję się, co zrobić, żeby „on cię pragnął cały 
dzień”. Co takiego? Przed wyjściem do pracy „uszczypnij mocno jego 
pośladek i powiedz mu, że może liczyć na znacznie więcej uwagi, gdy znów 
się spotkacie”. „Cosmopolitan” radzi jeszcze, żeby wsunąć facetowi do 
kieszeni albo spodni seksowną wiadomość, na przykład, że „nie możesz się 
doczekać, aż zedrzesz z niego ubranie”. Około 15:00 „wyślij mu mailem cytat 
z erotycznej książki czy bloga albo zdjęcie seksownej bielizny z pytaniem: 
Chciałbyś to ze mnie zdjąć?”. 

KOBIETY DIALOGI Z... PENISEM 
A teraz najlepsze. Dialogi kobiety z... penisem, czyli jak fraszka Aleksandra 
Fredry wciąż aktualną jest. „Podobno niektórzy mężczyźni nie myślą głową, 
ale... no właśnie, innym organem. No to sprawdziliśmy, co to są za myśli”. 
Tu następują odpowiedzi penisa na piętnaście najczęściej zadawanych przez 
kobiety pytań, typu „Czujesz się inaczej w różnych waginach?”, „Lubisz 
pozycję na pieska?”, „Jak to jest w prezerwatywie?”, na które nota bene pada 
odpowiedź: „Ciepło. A poza tym... żaden mądry penis nie zrezygnuje z gumki, 

1  „Cosmopolitan” 09 (184) 2012. 
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chyba że jest w stałej relacji (i zrobił badania na choroby przenoszone 
drogą płciową). Nie chcemy się niczym zarazić ani nic przekazać partnerce. 
I większość facetów się z nami zgadza”. 

Na pozostałych stronach „Cosmo”, na których akurat nikt bezpośrednio 
o seksie nie traktuje, młoda czytelniczka znajdzie szereg porad... jak wyglądać 
seksownie, by łatwiej uwieść kochanka. Propozycje strojów, makijażów, 
fryzur, diet, wszystkiego, co sprawi, że ciało będzie wyglądało na młodsze, 
niż jest w rzeczywistości, a w konsekwencji bardziej pociągające. Tyle 
„Cosmopolitan”, który od razu wyrzucam do śmieci. 

Ktoś może powiedzieć, że przecież wszyscy dobrze wiemy, że magazyny 
w stylu „Cosmo” po prostu jadą na seksie, więc nie ma się co oburzać, ani tym 
bardziej po nie sięgać. Problem w tym, że inne, szanujące się tytuły, zdają się 
– na razie jeszcze ostrożnie – przejmować narrację pisma drukującego dialogi 
kobiety z penisem. Weźmy na przykład wrześniowe „Wysokie Obcasy Extra”. 
Wprawdzie nikt w gazecie nie epatuje poradami, jak ze scenariusza taniego 
porno (nie ten poziom), to jednak bez kobiet łaknących seksu nie może się 
obejść. „Wysokie Obcasy Extra” drukują bowiem smutny do szpiku kości 
reportaż Seks w małym mieście2, którego starzejąca się bohaterka, singielka, 
księgowa z – jak sam tytuł wskazuje – niewielkiej miejscowości narzeka 
nieco na brak seksu. „Z atutów mogę wymienić jeszcze świetne cycki. Skoro 
powinnam się zintegrować z otoczeniem, wychodzi na to, że powinnam je 
wyeksponować” – pisze Iwona z Leonowa, która dzieli się z czytelnikami 
pisma swoimi miłosnymi perypetiami. A właściwie, ich wielkim brakiem, 
bo w niewielkiej mieścinie wykształconej i ambitnej kobiecie trudno jest 
znaleźć adoratora (wszyscy faceci piją, a ci co nie piją, już dawno z Leonowa 
wyjechali, zostały same „ochłapy”). Czasem jednak coś się trafi. „Miła oku 
muskulatura przypomina mi, kim tak naprawdę jestem: tylko kobietą, 
rządzi mną biologia” – wyznaje szczerze Iwona, przez którą tak naprawdę 
przemawia wielka samotność. „Na moim singielstwie nie ucierpiał nikt – poza 
mną. Mimo wszystko to chyba o jedną osobę za dużo” – konstatuje bohaterka 
reportażu. 

Zajrzyjmy do księgarni. Bez większych poszukiwań w Empiku same 
wpadają mi w ręce Modlitwy waginy, które zniesmaczają już samym tytułem. 
Pozycja ukazała się nakładem wydawnictwa Czarna Owca (tak, tak, to samo, 
które wydało aborcyjną książeczkę Kazimiery Szczuki i Wielką księgę cipek), 

2  „Wysokie Obcasy Extra” 4 (13)/2012.



i już sam ten fakt zapowiadał ostrą jazdę bez trzymanki. I tak właśnie było, 
tylko jeszcze bardziej obrzydliwie i odrażająco, niż można się było tego 
spodziewać. 

WAGINA, KTÓRA SIĘ MODLI... 
Roche, autorka innej skandalizującej powieści Wilgotne miejsca, w której 
skupiała się tylko i wyłącznie na zakamarkach i wydzielinach swojego 
ciała, rozpoczyna swoją opowieść od niemal dwudziestostronicowego 
pieprznego opisu seksu Elizabeth i jej męża. A właściwe drugiego męża, 
z którym wychowuje córkę z poprzedniego związku, a który zostawił dla 
niej żonę i dopiero co urodzone dziecko. I na tym właściwie zakończyłaby 
się skandaliczność tej książki, gdybym nie przebiła się z wielkim bólem 
przez ponad dwustustronicowy zapis bzdur, jakimi bohaterka dzieli się ze 
swoją – a jakże! – psychoterapeutką, panią Drescher. Elizabeth opowiada 
o toksycznej relacji ze swoją przyjaciółką, obsesji na punkcie śmierci (jej 
trzej bracia – nota bene – każdy miał innego ojca) zginęli w wypadku 
samochodowym, mieszkaniu w sąsiedztwie swojego eks, aby córka mogła 
się z nim częściej widywać i obsesyjnie przygotowywanym testamencie, 
w którym bohaterka życzy sobie, by po jej śmierci obecny mąż zamieszkał 
z poprzednim i szczęśliwie wychowali jej córkę. Oraz oczywiście o seksie. 
Seksie perwersyjnym, hardocorowym w pełnym tego słowa znaczeniu. Seksie 
w burdelu z prostytutką i mężem, na który decyduje się tylko po to, aby 
przełamać seksualne tabu, w które Elizabeth wpędziła matka, oraz zatrzymać 
przy sobie na wieki męża. Może zatem oddajmy na chwilę głos samej Roche: 
„Jeśli idzie się do burdelu z własną żoną, to nie trzeba się już niczego bać. 
No, może poza rzeżączką”; „Całkowicie się rozluźniam, rozkładam ramiona 
na prawo i lewo, patrzę w sufit, a w międzyczasie robi mi się wszystko jedno, 
gdzie też mój mąż wpełza jej (prostytutce – przyp. MB) do środka. Nie mogę 
się w duchu powstrzymać od śmiechu, jacy jesteśmy zajebiści, jaka jestem 

Uległa ma obowiązek spać minimum siedem 
godzin podczas tych nocy, których nie spędza 
w towarzystwie Pana.
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zajebista, jak ja się wcześniej bałam i że udało mi się uciszyć Alice i matkę. 
Jestem już tylko łechtaczką i chcicą, nic już nie jest żenujące, nic nie jest już 
pod kontrolą, Elizabeth, go with the flow”; „Jestem po tym (seksie w burdelu 
– przyp. MB) jak w amoku, bo myślę, że jestem najbardziej zajebista ze 
wszystkich. Czego to ja nie dokonałam, i to będąc kobietą heteroseksualną, no 
sama jestem pod wrażeniem”.

... CZYLI Z MĘŻEM W BURDELU 
Roche ustami swojej bohaterki przekonuje, że „zajebiście” jest móc pójść 
ze swoim mężem do burdelu, i że to wyznacznik jej wspaniałości, ale tak 
naprawdę przemawia za nią potężny strach przed tym, aby nie utracić 
żądającego coraz to nowszych perwersji partnera. Żenujące jest to, że 
książką tak bardzo zachwycają się same kobiety, podczas gdy jednocześnie 
feministki (podobnie jak w przypadku Pięćdziesięciu twarzy Greya) milczą. 
A przecież te, pożal się Boże, bestsellery, forsują skrajnie szowinistyczny, 
antykobiecy przekaz, w myśl którego kobieta, aby utrzymać przy sobie 
faceta, jest w stanie zgodzić się na wszystko. Nawet jeśli nie tylko nie jest to 
dla niej przyjemne, ale zwyczajnie sprawia jej ból! Oddajmy głos Elizabeth: 
„Przy siadaniu czuję dziurę w pupie. Coś tam ucierpiało dziś rano, podczas 
seksu z Lumi i Georgiem. Z pewnością był to Georg, Lumi jest nadto ostrożna, 
żeby cokolwiek uszkodzić. Stosunek analny był zawsze wielką sprawą dla 
wszystkich moich chłopaków, ale nigdy tak wielką jak dla Georga. Wszyscy 
byli katolikami. Sądzę, że to się wiążę ze sobą. Kiedyś robiłam to od czasu do 
czasu, w dowód miłości dla chłopaka. Dzisiaj chcę to robić często i dobrze, 
kocham go przecież o wiele bardziej niż kogokolwiek innego. Na początku 
bardzo ostrożnie poruszył ten temat. Poprosił mnie, żebyśmy spróbowali. 
Mężczyzna musi błagać kobietę, bo to może być naprawdę bardzo męczące 
i bolesne. Ale trzeba przetrzymać w imię miłości. Cholernej miłości”. To chyba 
jedna z najbardziej upokarzających dla kobiet refleksji Roche, jakie znalazłam 
w Modlitwach waginy. Przetrzymywać ból w imię miłości?! A czy pani Roche 
nigdy nie przyszło do głowy, że w imię tej samej miłości facetowi w ogóle nie 
powinno przez myśl przejść zmuszanie kobiety do czegoś, co sprawi jej ból, 
tylko i wyłącznie dla swojej własnej przyjemności?!

Ale Roche dalej lansuje obraz kobiety, która właściwie nie znaczy nic, 
ponad zbiór otworów, w które jej partner może włożyć penisa: „Nigdy nawet 
nie mogę spytać męża, czy coś się nie uszkodziło przy mojej dziurze w pupie, 



po stosunku analnym, bo zawsze mówi, żeby poza nagłymi przypadkami 
nie kłopotać go ranami i chorobą. Pani Drescher też mówi, że powinnam 
zostawić go w spokoju i nie narzucać mu mojego pojmowania związku, 
gdzie się ciągle wyciska sobie pryszcze, dokonuje oględzin robaków w stolcu 
czy wpatruje w rany analne. Nawet jeśli wzajemnie się je sobie zadało, jak 
mój mąż mnie”. Bohaterka, co gorsza, wcale nie widzi w tej sytuacji niczego 
chorego...

 
NAJLEPSZY SEKS EVER? „NA GROBIE NASZEGO 
NIENARODZONEGO DZIECKA”
Podobnie, jak w tym, że pozwala swojemu mężowi na wizyty w burdelu, 
a nawet sama mu towarzyszy. Albo w tym, że zgodziła się na aborcję tylko 
dlatego, że on tego żądał. Elizabeth zresztą nie wydaje się tym specjalnie 
przejęta: „Aborcja jest przede wszystkim krótka i bezbolesna, dziecko 
zabiera pół wieczności”; „Bardzo miło wspominam klinikę aborcyjną, 
takich delikatnych i uważnych pielęgniarek nigdy już potem nie spotkałam. 
Człowiek czuł się tam jak w puchu, i to do tego stopnia, że myślałam, że 
chętnie częściej bym tu bywała. Czułam się jak po pigułce szczęścia”; „Po 
aborcji produktu naszej miłości lekarz od aborcji, który był bardzo dobry 
i miły, powiedział nam, że z powodu zagrożenia infekcją nie wolno nam na 
razie uprawiać seksu waginalnego. Aha, pomyśleliśmy oboje i spojrzeliśmy 
na siebie, czyli tylko waginalnego! Ponieważ był mi tak wdzięczny, że 
zrobiłam aborcję, znaczy mój mąż teraz, nie lekarz, byliśmy sobie tak bliscy, 
że natychmiast chcieliśmy się ze sobą przespać. Mieliśmy najlepszy stosunek 
analny, nie, właściwie to w ogóle najlepszy seks wszech czasów w naszym 
życiu, na grobie naszego nienarodzonego dziecka. Zaraz jak tylko weszliśmy 
do domu”; „To wszystko leży u podłoża naszego związku. Niewiarygodne, że 
jeszcze w ogóle możemy uprawiać ze sobą seks. Że jeszcze jesteśmy razem. 
Czego to staruszkowie nie przetrzymają. Super!”. 

Jedyne, czego Elizabeth chce w zamian za to całe – jak dla mnie, bo dla niej 
pewnie nie – poniżanie, jest to, by jej mąż pozwolił jej przespać się z innym 
mężczyzną. Ale nie z takim z burdelu, bo ci kojarzą się bohaterce z ciotami, ale 
z kimś z ich znajomych. Elizabeth wyznaje zresztą, że wiele razy zakochuje się 
w innych mężczyznach i frywolnie fantazjuje o seksie z nimi. „Aż do tej pory 
zakochanie zawsze mijało. Ale za nic nie ręczę. Wydaje mi się, jakbym tkwiła 
w środku jakiegoś kiepskiego eksperymentu z chcicą. Chcę z nim (mężem 
– przyp. MB) zostać. Dobrze nam razem, mamy patchworkową rodzinę, 
która nie zniesie dalszych wstrząsów. Ale musi być wolno czasem uprawiać 
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seks z kimś innym. W głowie cały czas zdradzam. Fantazjuję o seksie 
z niemal wszystkimi przyjaciółmi, jakich mamy. Tak, chciałabym w pełni 
kontrolowanego seksu, w międzyczasie już mi prawie wszystko jedno z kim, 
tylko żeby ta osoba nie rozbiła mojej rodziny”. Jak nie trudno się domyślić, 
powieść Roche kończy się w momencie, kiedy Georg podczas wspólnego 
oglądania porno z żoną, rzuca od niechcenia imię wspólnego znajomego, 
z którym ewentualnie pozwoliłby żonie się przespać...

PIĘĆDZIESIĄT TWARZY ZBOCZEŃCA GREYA
Modlitwy waginy (które także za „Cosmopolitanem” lądują w koszu na 
śmieci) to jednak pestka w porównaniu z wszechobecnymi Pięćdziesięcioma 
twarzami Greya. W każdej „babskiej” gazecie, jaką przejrzałam, znalazłam 
pokaźnych rozmiarów reklamę tego czytadełka. Właściwie, to nie trzeba go 
chyba specjalnie reklamować, samo pcha się w ręce. Salony Empiku (i innych 
księgarni) dosłownie wyłożone są „sadomasochistycznym pornosem, którego 
szczytem „literackości” są zdania typu „zamierzam posiąść cię w łazience” 
albo „kąsał jej pośladki”3 – jak trafnie scharakteryzował bestseller Piotr Gociek 
w jednym z numerów „Uważam Rze”. 

„Bo właśnie tylko tym, niczym więcej, jest książka E.L. James (...). Reszta 
to humbug – kto chciałby na poważnie traktować fabułę tej powieści, ten 
musiałby też serio analizować scenariusze filmów porno i zastanawiać się, 
jakie symboliczne znaczenie ma fakt, że umięśniony hydraulik ubiera się tylko 
w ogrodniczki albo jak często psuje się kserokopiarka w biurach piersiastych, 
bezpruderyjnych blondynek bez majtek mających ochotę na trójkąty” – pisał 
Gociek. 

Zwykle, kiedy pisałam o tego typu literaturze i cytowałam (naprawdę 
jedne z lżejszych) fragmentów wspomnianych „dzieł”, podnosiło się ze 
strony czytelników larum, że to przecież promowanie pornografii i wcale 

3  P. Gociek, Pan i pani Grey, w: „Uważam Rze”, nr 40 (87) 2012, s. 56-59. 

 Uległa będzie przez cały czas czysta i ogolona 
i/lub wydepilowana woskiem.



nie trzeba okraszać tekstu cytowaniem momentów. Mam jednak odmienne 
zdanie. Po pierwsze, trudno pisać (i oceniać) coś, czego się nie zna. Dam sobie 
rękę uciąć, że większość czytelników „Frondy” nie sięgnie nigdy (i dzięki 
Bogu) po omawiane przeze mnie lektury, dlatego – szanując jednocześnie 
wrażliwość czytelników – przytaczam dosłownie po kilka fragmentów danego 
„dziełka”. A po drugie, wydaje mi się, że sporo z tych najbardziej oburzonych 
cytatami czytelników z rumieńcami na polikach zaczytuje się w Ciele obcym 
Ziemkiewicza, Dolinie nicości Bronisława Wildsteina, czy Umoczonych Andrzeja 
Horubały. Stąd mój apel – nie udawajmy bardziej pruderyjnych, niż jesteśmy. 
A oto kilka cytatów z E.L. James. 

„Zamyka moje dłonie nad głową w uścisku tak mocnym jak imadło 
i przyszpila ustami do ściany. Drugą ręką łapie za włosy i szarpie mocno, 
unosząc twarz. Niezobowiązującą zahaczam językiem o jego język i wkrótce 
oba łączą się w wolnym, erotycznym tańcu. Na brzuchu czuję jego wzwód”; 
„Nagle siada, zrywa ze mnie majtki i rzuca je na podłogę. Kiedy ściąga 
bokserki, jego erekcja gwałtownie wymyka się na wolność. Boże święty! Pada 
na klęczki i nawleka prezerwatywę, co zabiera mu trochę czasu, ze względu 
na pokaźne rozmiary”; „Zaczyna chodzić wokół mnie, wodząc końcem pejcza 
po talii. Przy drugim okrążeniu niespodziewanie bierze zamach za moimi 
plecami i smaga od spodu prosto w łono. Dreszcz przeszywa mi ciało i jest to 
najsłodsze, najdziwniejsze, najbardziej rozkoszne uczucie, jakiego zaznałam. 
Pod wpływem słodkiego, kłującego ukąszenia dostaję konwulsji. Sutki 
twardnieją, przeciągam się i jęczę głośno, wyginając przeguby w skórzanych 
paskach”.

ULEGŁA I JEJ PAN
Oprócz momentów warto przytoczyć jeszcze jeden fragment z Pięćdziesięciu 
twarzy Greya, który mówi o zasadach normujących pożycie bohaterki i „jej 
pana”: 

„Posłuszeństwo: Uległa będzie wypełniać wszystkie wydawane przez Pana 
polecenia bezzwłocznie i bez zastrzeżeń. Uległa wyrazi zgodę na każdą 
czynność seksualną, którą Pan uzna za odpowiednią i przyjemną, z wyjątkiem 
czynności wymienionych w granicach bezwzględnych (Załącznik nr 2). Uczyni 
to z ochotą i bez wahania. 
Sen: Uległa ma obowiązek spać minimum siedem godzin podczas tych nocy, 
których nie spędza w towarzystwie Pana.
Jedzenie: Uległa będzie spożywać regularne posiłki w celach zdrowotnych i dla 
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zachowania dobrego samopoczucia z zalecanej listy pokarmów (Załącznik 
nr 4). Uległa nie będzie podjadać między posiłkami; wyjątek stanowią owoce.
Ubiór: W czasie obowiązywania niniejszej Umowy Uległa będzie nosić 
wyłącznie te stroje, które zostały zaakceptowane przez Pana. Pan ustanowi 
w tym celu specjalny budżet, z którego Uległa będzie korzystać. Doraźnie Pan 
będzie towarzyszył Uległej podczas robienia zakupów. Jeśli Pan wyrazi taką 
wolę, Uległa będzie w okresie obowiązywania Umowy nosić ozdoby i dodatki 
wymagane przez Pana, w jego obecności bądź w innym czasie, jaki Pan uzna za 
stosowny.
Aktywność fizyczna: Pan zapewni Uległej usługi trenera osobistego cztery razy 
w tygodniu po sześćdziesiąt minut – godziny do ustalenia między trenerem 
a Uległą. Trener będzie zdawał Panu relację z postępów czynionych przez 
Uległą.
Higiena osobista / dbanie o urodę: Uległa będzie przez cały czas czysta 
i ogolona i/lub wydepilowana woskiem. Uległa będzie korzystać z usług salonu 
piękności wybranego przez Pana. Częstotliwość takich wizyt oraz rodzaj 
zabiegów ustala Pan. 
Bezpieczeństwo: Uległa nie będzie nadużywać alkoholu, palić, zażywać 
narkotyków ani narażać się na niepotrzebne niebezpieczeństwo.
Zachowanie: Uległa nie będzie nawiązywać relacji seksualnych z nikim poza 
Panem. Uległa będzie prowadzić się skromnie, w sposób godny szacunku. Musi 
mieć świadomość, iż jej zachowanie w bezpośredni sposób odbija się na Panu. 
Zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za wszelkie występki, wykroczenia 
i niewłaściwe zachowanie, jakich się dopuści, nie przebywając w towarzystwie 
Pana. Niedotrzymanie któregoś z warunków wymienionych powyżej będzie 
skutkować natychmiastowym wymierzeniem kary, której charakter zostanie 
określony przez Pana”. 

MOMMY PORN, CZYLI JAK NAM PORNOIZUJĄ KULTURĘ
Książka E.L. James w jakimś sensie stanowi wydawniczy fenomen. Romansidło 
z elementami sadomaso sprzedaje się w USA lepiej niż Harry Potter i Kod 
Leonarda da Vinci. Dzięki książce podobno ukuto nawet nowy termin, 
określający ten gatunek – tzw. mommy porn, czyli pornografia dla mamusiek. 
Od października jedna z największych rozgłośni radiowych w Polsce, Radio 
Zet, wystartowała z audycją dla dorosłych, w której Małgorzata Socha czyta 
Pięćdziesiąt twarzy Greya. „Czytam tę książkę w radio, ponieważ na całym 



świecie jest totalnym hitem. To niesamowite, jak przechodzimy drugą 
rewolucję seksualną, myślę, że dla mnie to wyzwanie. Tekst jest co najmniej 
kontrowersyjny, ale mam nadzieję, że będzie też śmiesznie. Zapraszam do 
słuchania radia o godzinie 23” – wyznała w rozmowie z „Faktem” znana 
aktorka. Książka E.L. James to milowy krok w pornoizacji kultury. „Kto myśli, 
że między normalnym światem a kulturą porno wciąż istnieje granica 
w postaci zakurzonej witryny sklepu dla dorosłych, ten grubo się myli” – pisał 
we wspomnianym artykule Gociek. Jego zdaniem, reklamowo-wydawniczy 
fenomen sadomasochistycznej powieści E.L. James to dowód na to, jak bardzo 
przyspieszyła pornoizacja współczesnej kultury. Polscy grafomani, ekchm, 
pisarze z chęcią dokładają do tego swoje pięć groszy. Wystarczy wspomnieć 
choćby Zbliżenia (czy inne wytwory) Janusza Leona Wiśniewskiego, Nocnik 
Andrzeja Żuławskiego, czy dzieło niekwestionowanej królowej tekstów 
traktujących o wydalaniu się na partnera i lizaniu odbytów, Manueli 
Gretkowskiej, czyli Trans. Współczesna polska literatura jest wręcz 
nafaszerowana „pornografomanią” (copyright by Waldemar Łysiak). „Czerpać 
z tej pulpy będą mogli wyłącznie historycy pornografii i twórcy analogii 
tandetnych obscenów. Ich jedynym problemem stanie się „embarras de 
richesse” – nadmiar. Jest bowiem takiego towaru mnóstwo, megatony 
i hektolitry, prawie każdy powieściopisarz wpycha „rąbankę” do swego 
arcydzieła, by stało się ono superbestsellerem i zyskało miano nowoczesnego 
(Igor Zalewski, Dzisiaj epatuje się seksem, żeby było nowocześnie, artystycznie 
i postępowo, „Rzeczpospolita”, 2011)”4. Mistrz Łysiak, z właściwą sobie gracją, 
celnie ujmuje, że seks nam się dziś „całkiem zoralizował i spornofiutował, nie 
bez wydatnej pomocy mediów (zwłaszcza Internetu). I trudno się z nim nie 
zgodzić, jeśli wkłada się choć odrobinę refleksji w to, czym jesteśmy dziś 
medialnie karmieni. 

KOBIETY LUBIĄ (I ABSOLUTNIE POTRZEBUJĄ!) 
PORNO. SERIO? 
I nie łudźmy się, że pozostaje to bez żadnego wpływu na nasze życie. 
Karolinie Sulej, publicystce portalu Natemat.pl, popularność powieści E.L 
James pozwoliła ukuć stwierdzenie, że „Kobiety w każdym wieku i w każdym 
stanie cywilnym pornografii potrzebują jednakowo”. Gdybym bezrefleksyjnie 
czytała artykuł pani Sulej, mogłabym zacząć szczerze wątpić w to, czy jestem 
stuprocentową kobietą – wszak, pomijając wiek i stan cywilny, NIE potrzebuję 

4  W. Łysiak, Karawana literatury; książka trafi do salonów Empik w drugiej połowie listopada, fragmenty 
książki przedrukował tygodnik „Uważam Rze”, 42(89)/2012, s. 42-47. 
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pornografii. I szczerze wątpię w to, że kobiety naprawdę podnieca fakt, że 
facet każe im ubierać się w lateks i chodzić po domu na kolanach z kneblem 
w ustach. Szczerzę wątpię także w to, aby jakakolwiek zdrowo myśląca 
kobieta marzyła o tym, aby mężczyzna sprał jej tyłek skórzanym pejczem, 
albo tym samym bił ją po genitaliach. Opisy, które jeszcze do niedawna 
można było znaleźć jedynie w jakimś hard porno, dziś wchodzą do literatury 
dla mamusiek, której autorzy wmawiają kobietom, że jeśli naprawdę nimi 
są, to będą się tym podniecać. Naprawdę, szczerze współczuję paniom, 
których mężom (partnerom/chłopakom) wpadnie w ręce tego typu literatura, 
przeczytają ją i zechcą na kanwie lektury „uszczęśliwić” swoją kobietę, 
wcielając w życie zawarte w niej fantazje.

A twórcom (i producentom) tego typu dzieł dokładnie o to chodzi. 
Jak słusznie zauważył Piotr Gociek, ma tu miejsce produkcja fałszywego 
mitu „wspólnoty”. „Tak jak nieszczęsny i odrażający w gruncie rzeczy 
film Małgorzaty Szumowskiej Sponsoring miał być o tym, o czym ponoć 
marzą wszystkie kobiety, tak i Grey oraz greyopodone produkcje sugerują 
odbiorcom, że są zacofanymi burakami nieznającymi prawdziwego 
życia (to znaczy: prawdziwego seksu). Ów «prawdziwy świat» to otchłań 
sadomasochistycznych fantazji, o których «każdy» przecież marzy, i które 
każdy z największą ochotą by wcielał w życie, gdyby tylko nie był taki 
ograniczony. Ta narracja prowadzi do zatarcia granicy między tym, co 
normlane, a tym, co nienormalne. W ten sam sposób działa w przemyśle 
pornomoda na filmy «amatorskie» typu «uprawiaj seks niczym gwiazda 
porno». Sednem tego przekazu jest przekonanie, że granica nie przebiega 
już między tymi, którzy uprawiają seks przed kamerą za pieniądze, i tymi, 
którzy robią to w zaciszu własnej sypialni, ale między tymi, którzy potrafią 
realizować skomplikowane seksualne ćwiczenia gimnastyczne, i tymi, którzy 
tego nie potrafią. Ci drudzy nie wiedzą, co tracą, ale na szczęście mogą liczyć 
na to, że Sasha Grey albo pan Grey o pięćdziesięciu twarzach szybko ich 
wyedukują” – pisał Gociek. 

MOGĘ POWIEDZIEĆ „NIE”? NAPRAWDĘ?! 
Jakie będą skutki zakrojonego na tak potężną skalę promowania 
pornoliteratury? Jednym słowem – opłakane. Kobiety, którym od 
najmłodszych lat wmawia się, że muszą oddawać się mężczyznom zawsze, 
wszędzie i jak tylko ci sobie zażyczą, jako dorosłe będą tak właśnie myślały. 



Przesadzam? Teresa Tomeo w swojej kapitalnej książce Twój nowy styl (właśnie 
ukazała się w Polsce nakładem Wydawnictwa Fronda) opisuje sytuację, 
która przytrafiła się jej przyjaciółce, specjalistce od teologii moralnej, 
która na jednym ze spotkań ze studentami opowiadała o planie Boga dla 
ludzkiej seksualności. „Po spotkaniu podeszła do niej atrakcyjna dziewczyna. 
Wyjaśniła, że do tej pory nie miała pojęcia, że nie musi uprawiać seksu przed 
ślubem. To była dla niej wielka – naprawdę wielka – nowina. Po raz pierwszy 
ktoś dał jej niejako zielone światło na to, żeby powiedzieć «nie». Do tej pory 
miała mocne i absolutnie błędne przekonanie – umacniane przez koleżanki, 
najbliższe otoczenie i w ogóle doświadczenie całego życia – że przez cały 
czas powinna mieć jednego albo nawet kilku partnerów seksualnych; 
w przeciwnym razie będzie uznana za nienormalną i traktowana jako 
odszczepieniec” – opisuje Tomeo5. 

Greyopodone wytwory kultury (?) będą miały taki sam wpływ na kobiety 
i ich życie seksualne, jaki już ma pornografia produkowana na masową skalę, 
o czym pisała w swojej znakomitej książce Pornoland Gail Dines6, skądinąd 
wojująca feministka (sic!). Autorka bezlitośnie udowadnia, w jaki sposób 
pornografia zezwierzęca – i używam tego stwierdzenia z pełną świadomością 
– korzystających z niej mężczyzn, i jaką krzywdę wyrządza znajdującym się 
w ich otoczeniu kobietom. Przecież to one stają się aktorkami w odgrywanych 
przez nich zaczerpniętych z porno scenach! To kobiety mężczyzn, którzy 
korzystają z porno, stają się przedmiotem w ich łapskach: „Oglądanie 
pornografii przez młodzież męską zwiększa liczbę podejmowanych przez nią 
stosunków seksualnych, co wiąże się z większą liczbą ciąż wśród nastolatek” 
(„International Journal of STD & AIDS” 16, 2005); „Uzależnienie od pornografii 
zwiększa wskaźnik niewierności małżeńskiej o ponad 300 proc.” (Adult Social 
Bonds and Use of Internet Pornography, 2004); „68 proc. par, które pozostają 
pod wpływem wirtualnego seksu, straciło zainteresowanie współżyciem 
z małżonkiem” (Schneider, 2000); „Pornografia jest przyczyną ok. 56 proc. 
rozwodów w USA” (American Academy of Matrimonial Lawyers, 2002); „90 
proc. seksoholików stwierdza, że pornografia miała decydujący wpływ na ich 
uzależnienie” („Miłujcie się!” nr 5/2011); „Szacuje się, że co 46 sekund w USA 
gwałcona jest jedna kobieta”. „86 proc. badanych gwałcicieli przyznaje się 
do korzystania z pornografii. 57 proc. przyznaje się do naśladowania scen 
pornograficznych w trakcie popełniania przestępstw seksualnych” (Marshall, 
1985).

5  T. Tomeo, Twój nowy styl, tłum. M. Sobolewska, Warszawa 2012, s. 67-68.
6  G. Daines, Pornoland. Jak skradziono naszą seksualność, tłum. K. Dajksler, Poznań 2012. 
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KOBIETA? POJEMNIK NA SPERMĘ... 
Kolejnym skutkiem ubocznym (czy może raczej efektem, na który 
z premedytacją liczą wydawcy powieści z „momentami, ergo przykładami 
szczytowania wyobraźni” (nieoceniony W. Łysiak), jest sprowadzenie 
kobiety do roli przedmiotu, czy może dosadniej – posługując się językiem, 
jakiego zapewne nie powstydziłaby się sama E.L. James – pojemnika na 
spermę. „Jednocześnie pełne wyzwolenie seksualne oznacza zgodę (ba, 
nawet glamouryzację) wszystkich, najbardziej nawet wyuzdanych praktyk 
seksualnych. Tyle że w owych praktykach kobieta kończy znowu jako 
przedmiot, jako obiekt przemocy, jako niewolnica, jako kawał bezwolnego 
mięsa do obróbki – i nie tylko ma to akceptować, ale jeszcze wychwalać jako 
drogę do poznania swych prawdziwych uczuć i głosić, że «wszyscy o tym 
marzą»” – podkreślał Gociek. 



 W całym tym zamieszaniu, jakie wywołuje powieść E.L. James, najbardziej 
zastanawia mnie właściwie jedna rzecz – gdzie są polskie feministki, kiedy 
Empiki tapetuje się książką o traktowaniu kobiety jak szmatę? Wmawiają, 
że sponsoring jest normalnym sposobem zarabiania na życie, wyrazem 
kobiecej przedsiębiorczości i wolności, a nawet czymś, o czym panie marzą; 
walczą o „pełne wyzwolenie kobiet”, które zdaje się być równoznaczne 
z odrzuceniem nauki Kościoła o seksualności; wmawiają „prawo do własnego 
brzucha”, które jest jednocześnie prawem do zabijania tymczasowego 
lokatora tego brzucha i pokazują mężczyzn, jako twór, który poza penisem, 
jest kobiecie całkowicie zbędny. Ponadto, milczenie w sprawie lansującej 
seksualne poniżanie kobiet książki jest tym bardziej absurdalne, jeśli sięgnąć 
pamięcią do zarzutów, że to Kościół dyskryminuje kobiety, bo lansuje wzór 
patriarchalnej rodziny (vide: pani Magdalena Środa obwiniająca Kościół 
za śmierć Madzi z Sosnowca7). Muszę podkreślić, że absolutnie nie neguję 
ruchu feministycznego u jego podstaw. Niestety, współczesne feministki 
z prekursorkami tego ruchu mają niewiele wspólnego. Zapewne Christin 
de Pisan czy Betty Friedan przewracają się w grobach, patrząc z miejsca 
(do któregokolwiek trafiły) na to, jak w XXI wieku, po tylu latach walki 
o równouprawnienie kobiet, o to, by za tę samą pracę dostawały takie 
wynagrodzenie, jak mężczyźni, by mogły robić kariery, wmawia się im, że 
powinny być podniecone, kiedy facet leje je sznurem po genitaliach. Dlatego 
skoro nasze rodzime feministki (pani Szczuka, Środa czy Dunin) nabrały wody 
w usta, my, katofeministki musimy o tym głośno mówić. Może nieraz, tak jak 
ja, narażając się na odżegnanie od czci i wiary oraz przejawianie zbytniego 
zainteresowania seksem. Jeśli jednak będziemy milczeć, to damy tym samym 
przyzwolenie na mentalnie cofnięcie się do epoki kamienia łupanego, tylko 
w wydaniu nieco uwspółcześnionym, XXI-wiecznym, w którym kobiet się 
nie kocha i nie szanuje, tylko rżnie, dzieci chorych nie leczy, tylko zabija, 
a seksualności i płodności nie traktuje jak świętość i czegoś normalnego, bo 
naturalnego, ale niszczy antykoncepcją. █

7  M. Środa, Straszna śmierć, obciążająca nas wszystkich, 4 lutego 2012, http://www.tokfm.pl/Tokf-
m/1,102433,11088904,Straszna_smierc_obciazajaca_nas_wszystkich.html. 
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Pisarz na manowcach. 
O Dzienniku Jerzego 
Pilcha

Michał Piętniewicz

Kiedy jeszcze czytałem Pilcha za czasów jego 
pisania w „Polityce”, zapamiętałem frazę, która 
zdaje się często powracała w jego twórczości, 
mianowicie o literackim dowodzie na istnienie 
Boga. Jeżeli autor chciał w Dzienniku taki dowód 
przeprowadzić, najoględniej mówiąc, nie udał mu 
się on. Treść niestety nie dźwignęła rangi tematu.



Pamiętam, że była wtedy silna zima, grudzień albo styczeń. Lata 
dziewięćdziesiąte. Na dworze ziąb, śnieg, ciemność. W moim domu spokój, 
cisza, ciepło. Chorowałem na grypę. Mama przyniosła mi Bezpowrotnie 
utraconą leworęczność Jerzego Pilcha. Chory zacząłem czytać. Pamiętam, 
że wówczas, był to chyba początek liceum, lektura wyżej wymienionej 
książki zrobiła na mnie ogromnie wrażenie. Czytałem ją tak intensywnie, że 
ukończyłem w jeden wieczór. Do tej pory tajemnica tej książki pozostaje dla 
mnie zagadką. Lektura Bezpowrotnie utraconej leworęczności w liceum, w porze 
zimowej, kiedy byłem dotkliwie przeziębiony, stała się doznaniem niemal 
mistycznym. Wtedy właśnie „zaraziłem” się frazą Pilcha i chciałem zacząć 
pisać jak Pilch, więcej: chciałem być jak Pilch, niemal stać się Pilchem. 

Regularnie zatem czytałem jego felietony w „Tygodniku Powszechnym”, 
a później w „Polityce”. W „Tygodniku” Pilch był dla mnie, nastolatka 
zafascynowanego literaturą i marzącego o literackiej karierze, pisarzem 
genialnym. W „Polityce” jawił mi się również jako felietonista o absolutnym 
literackim słuchu, zdolny rozjaśnić gąszcz literackich ścieżek, którymi 
ze wszystkich sił chciałem w przyszłości uczęszczać. Marzyłem sobie, 
szesnastoletni gówniarz, że nasze drogi kiedyś się zejdą, że będzie mi 
dane uścisnąć Jego dłoń. Kiedy na początku studiów szedłem na spotkanie 
z Pilchem do siedziby Wydawnictwa Literackiego i kiedy zobaczyłem, że nasze 
drogi przecięły się literalnie, serce zaczęło mi bić żwawiej. Pilch szedł wtedy 
w czarnym, długim płaszczu z jakąś ładną, wysoką panią. Na ową panią 
nie zwróciłem większej uwagi, na Pilcha owszem. Pamiętam, że stał wtedy 
przed wystawą księgarni muzycznej, a ja mignąłem obok. Chciałem zostać 
zauważony, ze wszystkich sił marzyłem, marzyłem o tym, żeby zamienić 



z nim słowo: jak „pisarz z pisarzem”, ale... Ale doznałem absolutnego 
przerażenia w sensie ścisłym i poszedłem dalej. Zobaczyłem go dopiero na 
spotkaniu pod globusem. 

Dalsze dzieje mojej niezrealizowanej nigdy „przyjaźni” z Pilchem miały się 
różnie. Pod mocnym aniołem owszem zachwycił mnie, ale nie zachwycił bardzo. 
Upadek człowieka pod dworcem centralnym był lekturą mroczną, w mrocznych 
czasach powikłanych dróg mojego ducha również go czytałem. Majaczy mi się 
jeszcze, że kiedy byliśmy z Pilchem w duchowej „separacji”, gdzieś świeżo po 
studiach, chciałem się wgłębić w jego Marsz Polonię. Znudziło mnie śmiertelnie 
i odrzuciło. Postanowiłem wziąć definitywny rozwód. 

Kiedy przypadkiem w Krakowie zobaczyłem pokaźnej wielkości plakat 
reklamujący najnowszą książkę Pilcha, która nosiła tytuł Dziennik, przez 
chwilę zastanowiłem się, ale potem rychło odszedłem do własnych spraw. 
Niestety, ilekroć przekraczałem próg jednej z moich ulubionych krakowskich 
księgarni Matras, widziałem, że jak byk w dziale nowości stoi słusznych 
rozmiarów najnowsze dzieło Pilcha. Kupowałem tedy inne książki, które jakby 
zagłuszały tę niefortunną obecność. Do czasu jednak, kiedy „zmogło mnie”, 
kiedy siły mnie opuściły i tak, zrobiłem to, kupiłem Dziennik Pilcha. 

Czytałem go na zmianę z moją dziewczyną. Ona co rusz zanosiła 
się perlistym śmiechem, ja od czasu do czasu wybuchnąłem gromkim, 
wyrażającym moją delektację. Tak mniej więcej do daty 18 kwietnia 2010 
roku, czytałem Dziennik ze sporym ukontentowaniem graniczącym ze swego 
rodzaju rozkoszą, którą wywołała znana już w całej Polsce szeroka, rozlewna, 
Pilchowska fraza. Potem niestety było nieco gorzej. Pilch miast śmieszyć mnie 
i cieszyć, zaczął złościć, denerwować, najoględniej mówiąc wkurzać. 

Chodziłem niespokojny po naszej maciupeńkiej kawalerce i moją złością 
dzieliłem się z Ewelinką: jak on kurka śmie, zafajdaniec, śmierdziuch moralny. 

Otóż ja rozumiem wszystko, przynajmniej staram się rozumieć wiele. 
Rozumiem, że Pilch nie chce być pisarzem „politycznym”, cokolwiek ta nazwa 
by oznaczała. Rozumiem, że od polityki odcina się on i nią gardzi. I widzę 
jednocześnie, jak miałki staje się Pilch, kiedy o polityce pisze. Pod datą 18 
kwietnia pisarz notuje: 

Ostatni dzień żałoby narodowej. Chyba nie zdążyłem świętej pamięci Adamowi 
Pilchowi powiedzieć, że gada się z nim tak, jakby nie był – nic nikomu nie 
ujmując, zwłaszcza nic a nic nie ujmując moim współbraciom – luterskim 
księdzem. Za szerokie horyzonty, za błyskotliwą inteligencję, za daleko idącą 
wrażliwość. Pełen luz połączony z pełnym prycypializmem. 
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Mniejsza bądź większa to ostentacja. Pisarz wybiera „swoich zmarłych” 
i o swoich zmarłych chce pisać. Pisze więc o kapłanach, których lubił i cenił 
(Tischner, Wantuła). W pełni to rozumiem. Największa tragedia narodowa 
w dziejach współczesnej Polski nie wszystkich musi obchodzić. Pilcha nie 
obchodzi i obchodzi. W końcu odczekał dni żałoby, by potem wspomnieć 
o tym, co dla niego ważne. Pisarze, którzy odcinają się od historyzmu 
i problemów zbiorowości, to są, tak, to są również i moi pisarze. Nie padnie 
tu fraza: po Smoleńsku nie godzi się pisać nic. Nie padnie tutaj taka fraza, 
choć może powinna by paść z ust tych, którzy są elementarnie wrażliwi 
i elementarnie uczciwi przede wszystkim ze sobą. Jak się tego, co zbiorowe, 
po prostu nie czuje, jak się pulsu historii nie odczuwa we krwi, to nie ma 
sensu o tym pisać i przy okazji monstrualnie się błaźnić. 

Bliscy mi są pisarze, którzy mają gdzieś to, czym żyje większość ludzi. 
Bliscy mi są pisarze, którzy się w politykę nie bawią, polityką gardzą i co 
więcej, polityki nie rozumieją, bo śmiertelnie ich ona nudzi. Tak. Bliscy są 
mi tacy pisarze. A i ze mnie się chyba taki historyczny półanalfabeta wykluł, 
bądź powoli się wykluwa. Ale na Boga! Tu nie o historię już przecież idzie, 
nie o zbiorowość czczoną hucznie i z patosem, ale o elementarne poczucie 
smaku. Nasuwa się od razu cytat z jednego z największych polskich poetów 
XX wieku, Zbigniewa Herberta, z wiersza Potęga smaku:

To wcale nie wymagało wielkiego 
charakteru
nasza odmowa niezgoda i upór
mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi 
lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku 
Tak smaku 
w którym są włókna duszy i chrząstki sumienia 

Otóż to właśnie. Gdyby Pilch, temu wszak naiwnie kibicowałem, kiedy 
zabrałem się za lekturę Dziennika, wytrwał w swoim uporze, żałobę narodową 
odczekał i zabrał się dalej do pisania o swoich, większego zarzutu bym nie 
uczynił. Ot, dziwak, wariat. Nie ten najlepiej służy, kto rozumie (że zacytuję 
innego klasyka). Sprawie literatury bowiem w moim przekonaniu polityka nie 
służy. 



Ale służy jej elementarne rozeznanie, co jest dobre a co złe, że jak się 
z przeproszeniem bąka publicznie puści, to owszem z uprzejmości i taktu nikt 
na to uwagi nie zwróci, ale smród, że się nieładnie wyrażę, unosił się jednak 
będzie. Z takim właśnie nieładnym zapachem duchowym miałem wrażenie 
obcowania, kiedy w lekturę Dziennika zapuściłem się głębiej.

Nie lubi Pilch tych Kaczorów, bardzo ich nie lubi. I co rusz dopieprzyć 
im chce. I co rusz im dopieprza. Kopać żywych chlubą nie jest, ale 
w ostateczności przejdzie, kiedy sympatią żywego nadmierną nie darzymy, 
ale zmarłych kopać doprawdy już nie wypada. Niekiedy Pilchowe komentarze 
do katastrofy smoleńskiej poziomem duchowym (choć intelektualnie pewnie 
nieco bardziej wyrafinowane) nie odstają od prymitywnych żartów chłopaków 
spod klatki blokowej o „zimnym Lechu”. Scena w taksówce i rozmowa 
z taksówkarzem ukontentowanie Pilchowi przyniosła spore, bo taksówkarz 
„antypisiorowy”, więc z naszej szajki jest i uwiecznić go na kartach literatury 
trzeba. A jak ten taksówkarz jeszcze po dupie kupie na odchodnym tych, 
co mu drzwiami trzaskają i na Krakowskie Przedmieście idą palić znicze, 
to już w ogóle święto mamy narodowe i uwiecznić to trzeba i upamiętnić 
i odpowiednią rangę nadać, nie mówiąc o tym, że i słowo trzeba odpowiednią 
rzeczą również obdarzyć. 

A już o tym nie wspomnę, jak ta bezbłędna ironia Pilchowska i humor 
cięty, wyrafinowany sprawdza się pod datą 16 stycznia 2011 (rok po 
katastrofie z okładem, nie lubi ten Pilch polityki i gardzi nią rzecz jasna 
wściekle). Tak mi ucho przeszył ten bezbłędny, cięty humor Pilchowski, tak 
moje oczy szukające światła iluminacją obdarzył, że aż muszę passus ten 
kornie przytoczyć i bez zająknienia podziwem obdarzyć. Niech Państwo 
zresztą sami zobaczą i światłem swoje oczy nasycą:

Co się bardziej kalkuluje? Żywy trup idący w zapomnienie czy prawdziwy 
jadący na Wawel? Komu wieczna narodowa pamięć? Politycznemu 
niezgrabiaszowi czy herosowi, co przez Moskali umęczon i zabit, żył będzie 
wiecznie? Tak, Jerzyku! Brata w tak niekonwencjonalny sposób ocalić 
i wywyżczyć to jest miłość godna Szekspira i Dostojewskiego razem wziętych. 

Gwoli ścisłości, postać mówiąca w Dzienniku (tudzież literaturoznawczej 
nieścisłości, powiedzmy, sam autor) rozmawia z szaleńcem z Wisły o teoriach 
spiskowych. 

 – Jaki spisek wchodzi tu w grę?
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– Niestety, w pewnym sensie kainowy
– Brat brata?
– Owszem, tyle że nie z zawiści, a dla ocalenia i wywyższenia 

Okropnie, strasznie śmieszna scena. Śmiałem się do rozpuku aż mi 
ciśnienie skoczyło i musiałem zażyć coś na uspokojenie. Dobrze, w porzo, 
konwencja konwencją. Lecz o co tutaj chodzi, do diabła? Nie o śmierć tu chodzi, 
lecz o biały kordonek, jak pisała przed laty Ewa Lipska. 

No właśnie, zdaje się, że tutaj ani o śmierć nie chodzi, ani o biały kordonek. 
O co chodzi? Bóg jeden wie. Ja do tej pory zamyślam się nad tym bezmiarem, 
bo moje oczy gorsze, słabsze, od nadmiaru światła gasną. 

Każdy sobie może robić jaja z pogrzebu, jaja z pogrzebu to jest też przecież 
cecha typowo polska. Jaja z pogrzebu robili sobie Witkacy, Gombrowicz, mniej 
te jaja czuł Schulz, bo on, choć jajcarz niezgłębiony, poczuciem humoru jednak 
od tej dwójcy odbiegał. Pilch też sobie jaja z pogrzebu robi, ale mnie się jakoś 
śmiać nie chce. Płakać mi się chce? Może płakać mi się chce, przez łzy się 
śmiać, z narodem oszołomów się bratać, po „Nasz Dziennik” zaraz do kiosku 
zasuwać i Radio Maryja do poduszki włączyć. Do ciężkiej cholery, że powiem 
nieładnie, o czym my tutaj w ogóle mówimy, w co my w ogóle gramy, czyją 
rolę gramy, dla kogo błaznujemy? I kogo chcemy poniżyć i ośmieszyć? Z czego 
się śmiejecie? Z samych siebie się śmiejecie. Oj, gdybyśmy jeszcze z samych 
siebie śmiać się umieli, to byśmy wielu plugastw uniknęli i po kolana w mule 
byśmy nie tkwili. A tak. Niestety. Bąk, że powiem kolokwialnie, puszczony 
został, ogary poszły w las i tylko głucha pustka, głucha pustka. I ciemny las. 

Pilch zaczyna od wyznania, że utracił wiarę. 
Na ostatniej stronie przekornie dowodzi, że 
jednak tej wiary nie utracił, że bez Boga bądź 
przynajmniej pojęcia Boga trudno cokolwiek 
sensownego w literaturze zrobić. „Bez 
najwyższego nie da się pisać literatury”.



Wyraźnie brak temu Dziennikowi konsekwencji. Raz Pilch przyznaje, 
że owszem, on polityką gardzi i babrać się nie chce. Potem zaś przytacza 
noblistkę, że nawet to, co apolityczne jest polityczne. No dobra, fajnie. Tylko 
pisałem na początku, że jak się na czymś człowiek nie zna, nie powinien się 
wypowiadać. Na końcu widnieje nota od autora, w której autor przyznaje się 
„do winy”, jakby czuł, co się święci: Owszem, prócz poszerzeń są też zawężenia, 
kilka zawstydzająco płaskich tekstów „politycznych” – też takich, w których 
kompletnie bezradny autor najwyraźniej nie miał pojęcia, o co mu chodzi – 
usunąłem bezpowrotnie. 

Otóż niewiele chyba te „zawężenia” dały, skoro prawie połowa Dziennika 
zawiera pseudointelektualny bełkot domorosłego politykiera, który naprawdę 
lepiej sobie radzi i lepiej wypada, kiedy o polityce nie pisze, kiedy politykę 
dyskretnie przemilcza. Jednak milczenie nie jest mocną stroną autora, on 
woli gadać, gaduła z niego niesłychany, ale słuchać go spokojnie jednak nie 
potrafię. 

Daruję już wiernopoddańcze i żałosne, korne gesty w stronę szacownego 
Mariana Stali, który jakże inteligentnie i głęboko zrugał Rymkiewicza 
w „Tygodniku Powszechnym” za znany większości, „niewyparzony” wiersz, 
co to poecie pisać nie przystoi, kiedy poetycką profesję uprawia, a nie pożal 
się Boże ohydne „ideolo”. Daruję już niezrównaną czułość, jaką autor obdarza 
wyżej wspomnianego profesora historii literatury, kiedy to pisze na przykład, 
że jako młodzik wolał książki czytać i niż mecze oglądać. I jak deszcz lunął 
na trybunę, Marian S. co zrobił? Ano pod drzewem stanął i książkę czytał. 
Zabawne może i trochę, ale głaskaniem ogonka lekko trąci i nudzi i nieco 
odstręcza. Albo kiedy Marian S. (na polityce przecież jak nikt zna się) 
z wypiekami na twarzy informuje swojego przyjaciela, że Wildsteina zdjęli 
i już nie będzie Wildsteina w telewizji. No śledzi Marian Stala, śledzi nowości 
polityczne i nic czujnemu oku profesorskiemu nie umyka. 

Daruję również nieśmiertelną trójcę przytaczaną co rusz i z byle powodu 
(Marian Stala, Jerzy Pilch i nieśmiertelny Bronek Maj). Kiedy w Bezpowrotnie 
utraconej leworęczności czytałem, że Marian Stala oblał długonogą blondynkę, 
co to Pilchowi i Majowi się podobała, bo ładna była i jak Maj wtedy mroczny 
był, śmiałem się. Śmiechem naiwnym i dziecinnym. Śmiechem poczciwym 
i prostodusznym. Kiedy jednak ta sama anegdota, w zmienionej nieco formie, 
lecz z tymi samymi, nieśmiertelnymi muszkieterami znów się przede mną 
zjawiła, oka mojego już tak bardzo nie uradowała, drzemką raczej zaczęła 
zalatywać. 
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Kiedy Pilcha w Dzienniku da się czytać? Da się czytać go fragmentami, 
kiedy na przykład pisze o tym, co zna najlepiej, czyli o Wiśle, miejscu swojego 
urodzenia. I kiedy przyznaje, że tylko przeszłość jest niezbita, przyznaję mu 
rację, ponieważ głównym orężem pisarza w walce z bezduszną kartką 
papieru jest oczywiście pamięć. I kiedy pisze o swojej babce Czyżowej 
w czuły, nieprzekłamany sposób, swoją rozlewną Pilchowską frazą, w której 
nie czuć ckliwości ani taniego sentymentu, ale autentyczny humor (trochę 
Hrabalowski), to mi się chce Pilcha czytać i czytam go z radością. Albo kiedy 
pisze o swoim ojcu (zestawiając go z oczywistym, Schulzowskim kontekstem 
i kontekstem Mannowskim), kiedy mityzuje swoją przeszłość i robi to 
dobrze, sprawnie, z pietyzmem, wiernością, oddaniem i precyzją, to ja mu 
ufam. Piękne są te powroty Pilcha do Wisły i naprawdę szkoda, że tak ich 
mało. Jeszcze po Marszu Polonia wpadła mi w ręce absolutnie piękna i czuła 
opowieść Pilcha o przeszłości Wiślańskiej pod tytułem Sobowtór zięcia Tołstoja. 
Przeczytałem ją i oddałem do biblioteki. Niestety skromnych rozmiarów 
książeczka ta przeszła bez echa. Nie chcę tutaj snuć teorii spiskowych, ale 
może właśnie takie: chamskie, trywialne i przez to kontrowersyjne pisanie, 
jakim nas uraczył Pilch tym razem w Dzienniku, sprzedaje się lepiej, niż 
uczciwe literacko, emocjonalnie i duchowo książki o tym, co naprawdę 
istotne. Tylko przeszłość istnieje, tylko ona jest niezbita, przyznaje pod datą 7 
listopada 2011 roku Pilch (na dwa tygodnie przed ostatnim wpisem). Zgadza 
się. Tylko przeszłość istnieje i tylko ona nas naprawdę określa. Bez pamięci nie 
ma myślenia i nie ma też pisania. Kiedy się o tym zapomina, pisarz przestaje 
być pisarzem. Zostaje płytkim publicystą na usługach Salonu. 

Warto tu jeszcze wspomnieć, że Dziennik Pilcha przy całej swojej 
„plugawej” treści, jest jednak pod względem artystycznym zamysłem dość 
precyzyjnym. Kolejne zapiski niejako dialogują ze sobą, rozmawiają, tworzą 
opowieść. Opowieść urwana jednego dnia, otrzymuje swój dalszy ciąg pod 
kolejną datą. To sprawia, że najnowszą książkę pisarza czyta się dobrze. 
Łatwiej też uchwycić kompozycyjny zamysł i ogarnąć całość, przez co dla 
przyszłych badaczy Pilcha zabieg ten będzie pewno ułatwieniem. 

Pilch zaczyna od wyznania, że utracił wiarę. Na ostatniej stronie 
przekornie dowodzi, że jednak tej wiary nie utracił, że bez Boga bądź 
przynajmniej pojęcia Boga trudno cokolwiek sensownego w literaturze 
zrobić. Bez najwyższego nie da się pisać literatury. Słowa „Bóg” i wszelkich 
jego odmian, imion, przypadków, konsekwencji, puent, metafor etc., etc. nie 



ominiesz [...] Wyznawszy przeto na pierwszej stronie utratę wiary w P. B., 
ergo stwierdziwszy – może nawet nie wprost, ale stwierdziwszy – że Jego 
nie ma, na ostatniej stronie prostuję tę przykrą pomyłkę i kategorycznie 
oznajmiam: On jest. 

Nie wiadomo do końca jak potraktować tego rodzaju wyznanie wiary. 
Kiedy jeszcze czytałem Pilcha za czasów jego pisania w „Polityce”, 
zapamiętałem frazę, która zdaje się często powracała w jego twórczości, 
mianowicie o literackim dowodzie na istnienie Boga. Jeżeli autor chciał 
w Dzienniku taki dowód przeprowadzić, najoględniej mówiąc, nie udał mu się 
on. Treść niestety nie dźwignęła rangi tematu. 

Przekonująco natomiast pisze Pilch o śmierci. Ten Dziennik pewnie mógłby 
być rozpatrywany jako swoiste przygotowanie do śmierci, oswajanie jej, 
gdyby nie zewsząd dobijająca się polityka, która śmierć zamienia w nieudany 
żart. Rozpacz, śmierć, nicość. Wokół tych tematów zgrabnie krąży narratorska 
fraza. Zwłaszcza pod koniec Dziennika, kiedy autor przytacza Sándora 
Máraia, Emila Ciorana i innych, i kiedy jakby pragnie uporać się z faktem 
znanej wszystkim nieuchronności w życiu. O śmierci i rozpaczy Pilch pisze 
dobrze i niebanalnie. Być może ten trop, trop rozpaczy, mógłby posłużyć za 
interpretacyjną linię Dziennika. 

Dziennik Jerzego Pilcha trudno nazwać dziennikiem duszy (św. Augustyn, 
Amiel, Koniński). Jest to raczej zapis codzienności, przede wszystkim naszej, 
polskiej codzienności. Przemyślenia lekturowe sąsiadują tutaj z okruchami 
codziennego dnia, wycieczek do domu rodzinnego w Wiśle, wspomnień 
o młodości i początkach dojrzałego życia w Krakowie, które układają 
się w swoistą metaforę życia, losu, przemijania. Język Pilcha nie dotyka 
bezpośrednio rzeczywistości; zarówno zewnętrzność, jak i wewnętrzność 
zostają zapośredniczone przez filtr metafory. Pilchowy język jest bowiem 
blisko poezji (zdaje się, że zauważył to kiedyś Marian Stala). Zamiast 
zwyczajnie opowiadać o rzeczywistości, sporządzać wierne notatki, zbliżać 
się do stylu przeźroczystego, autor opowiada w taki sposób, by być jak 
najdalej od uproszczonej jednoznaczności, komplikując rzeczywistość 
świata przedstawionego, czyniąc ją podatną na wiele interpretacji. To 
zaciemnienie porozumienia między autorem a czytelnikiem, skomplikowanie 
autobiograficznego paktu uwyraźnia jeszcze Pilchowską frazę, zbliżając 
prozę autora w rejony prozy poetyckiej albo prozy „upoetycznionej” 
charakterystycznej również dla ulubionych pisarzy Pilcha wymienionych 
w Dzienniku (Schulz, Kafka, Płatonow, Faulkner, Mann, Márai, Cioran, 
Zagajewski). 
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Nie czekam już z utęsknieniem na rozmowę z Pilchem jak „pisarz 
z pisarzem”. Wystarczająco długo sobie z nim ostatnimi dniami 
porozmawiałem. Czekam aż Pilch napisze coś o Wiśle, czekam kiedy znowu 
usiądę w mojej ulubionej kawiarni krakowskiej na Gołębiej 3 i z książką Pilcha 
na stole, kawą obok i ołówkiem w dłoni, będę podkreślał co smakowitsze 
frazy. Może znów znajdziemy wspólną drogę i wspólny język, może znów do 
siebie „powrócimy”? Kto wie? █
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W Pamiętniku Brzozowski pisze, aby jego ewolucji nie nazywać konwersją, 
czy nawróceniem, ponieważ on nigdy od Kościoła nie odszedł, nigdy go 
się nie wyrzekł, nigdy nie wykonał żadnego gestu zerwania z Kościołem. 
Niezwykłość, pewna skandaliczność „nawrócenia” Brzozowskiego 
była jakoś związana z radykalizmem rozmaitych faz drogi życiowej 
i intelektualnej Brzozowskiego, który jeżeli coś robił, to robił rzeczywiście 
do końca. I był też takim świętym lewicowym. On zdawał sobie sprawę, 
jakie konsekwencje pociągnie jego zwrot ku Kościołowi, że będzie 
nazywany reakcjonistą, że to będzie czerwona płachta dla postępowców.

Czy fakt, że Brzozowski stał się patronem środowisk 
młodej lewicy, ma swoje uzasadnienie, czy jest swego 
rodzaju zawłaszczeniem?

– To nie jest zawłaszczenie. Powiedziałbym, że to jest dość naturalne, 
ponieważ Brzozowski był patronem wielu wcześniejszych lewicowych 
środowisk i inicjatyw, np. w czasie II wojny socjalistycznych Płomieni. Jeśli 
jest lub było tu jakieś zaskoczenie, to dlatego, że po roku 1989 lewica do 
Brzozowskiego długo się nie odwoływała. Ostatnie takie wyraźne nawiązanie 
polskiej lewicy do tego autora to lata 60. i 70. XX wieku. Po 1989 roku 
to raczej młoda prawica, czy też patronujący tej prawicy intelektualiści, 
sięgali do Brzozowskiego. Myślę tu przede wszystkim o Tomaszu Burku, 
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który dopominał się o Brzozowskiego i nawoływał do lektury jego tekstów, 
szczególnie tych ostatnich, jak Książka o starej kobiecie. W dużej rozmowie 
publikowanej na łamach „Arcanów” w roku bodajże 1998 wyraźnie mówił, 
że te rzeczy trzeba jeszcze raz przeczytać. Pojawiały się też ciekawe 
artykuły o Brzozowskim na łamach „Frondy”, „Znaku” czy „Życia”. A potem 
nagle rzeczywiście Brzozowski zaistniał jako patron środowiska „Krytyki 
Politycznej”. Tak jak powiedziałem – z perspektywy pewnej tradycji jego 
obecność w takim kontekście mnie nie dziwi, ani nie gorszy. Przeciwnie – 
wydaje się uzasadniona. Początkowo zresztą ten gest tłumaczyłem sobie tym, 
że młoda lewica potrzebowała mocnego, wyrazistego, wybitnego patrona, 
który nie byłby skompromitowany kolaboracją z komunizmem.

Ale pojawił się też Jacek Kuroń, zostały wydane jego 
pisma. On wydaje się bardziej wygodny – jest bliższy 
naszym czasom, pod koniec życia nawiązuje też do 
różnych idei „nowej lewicy”.

– Myślę, że Brzozowski jest dla nich cenny jako ktoś, kto myśli o kulturze 
i literaturze w kategoriach krytycznych i rewizjonistycznych. Brzozowski 
jest też postacią bardziej dramatyczną, a więc może atrakcyjniejszą jako 
ikona myśli lewicowej. Ważna w kształtowaniu tego poglądu była chyba 
dla młodszej lewicy książka Andrzeja Mencwela Etos lewicy, w której 
rekonstruował on tradycję lewicowości niekomunistycznej, nietotalitarnej, 
której jednym z patronów byłby właśnie Brzozowski. Dzięki Brzozowskiemu 
otwiera się droga lewicowości nieskażonej „błędem luksemburgizmu”, 
czyli takiej, która nie odcina się od takich wartości, jak naród, polskość, 
niepodległość.

Wobec tego Brzozowski jest patronem dość 
problematycznym, jeśli spojrzymy na środowisko 
„Krytyki Politycznej”. Naród, polskość, to chyba nie ten 
adres?

– Dziś tak to widzimy, ale pierwsze dokonane przez nich wywieszenie 
na sztandarze Brzozowskiego sprawiało wrażenie, że oto powstaje 
lewica, która podkreśla łączność socjalizmu i polskości, i że zrodzi się jakiś 
socjalizm narodowy, w dobrym tego słowa znaczeniu. Tak zresztą trochę 
myślę o socjalizmie Brzozowskiego. Jeżeli był to socjalizm, to taki, który nie 
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odżegnuje się od metafizyczności, religijności, ale i polskości. W praktyce 
„nowa lewica” poszła jednak w inną stronę. Ciekawe zresztą, że „Krytyka 
Polityczna” wprowadzała Brzozowskiego do obiegu za pośrednictwem 
myślicieli raczej liberalnych, jakimi byli i są Michalski czy Agata Bielik-Robson. 
Oni z kolei w gruncie rzeczy wykorzystywali tego Brzozowskiego w walkach 
z establishmentem, a z drugiej strony pojawiał się on w kontekście ich 
krucjaty przeciwko polskości i katolicyzmowi, a najbardziej współczesnej 
prawicy. Brzozowski jako młot na PiS to oczywiście już Brzozowski 
spreparowany, uproszczony. We wstępie do książki z tekstami omawiającymi 
religijność Brzozowskiego, którą wydaje Fronda, wspominam zresztą, że ten 
Brzozowski dzisiejszej lewicy jest ad usum delphini, czyli trochę taki oswojony, 
pozbawiony miejsc z punktu widzenia lewicy groźnych.

To ciekawe, Sławomir Sierakowski twierdził nie tak 
dawno, że lewicy dziś już nic w Brzozowskim nie 
przeszkadza. Chodzi szczególnie o kwestię religijności. 
Czy to nie jest tylko pewnego rodzaju poza?

– Brzozowski dla każdego w pewnym momencie będzie jakoś niewygodny, 
obojętne z jakiego pochodzi obozu. Dla takiej lewicy, jaką jest „Krytyka 
Polityczna”, religijność Brzozowskiego nie jest, moim zdaniem, do oswojenia. 
Dobrze to widać, kiedy Brzozowskiego wciska się w przyciasny i wątły 
kubraczek postsekularyzmu. Podobnie jest z jego stosunkiem do kwestii 
narodu, którą to postawę on sam określał czasem mianem nacjonalizmu. 
„Jestem prawie narodowym demokratą” – pisał nawet w jednym z listów. 
Czyli horrendum z punktu widzenia lewicowego polskiego inteligenta. 
I wreszcie pozostaje temat etyki, płciowości, wizji małżeństwa jako związku 
mężczyzny z kobietą. W tych kwestiach Brzozowski był pod koniec życia 
bardzo daleki od emancypacyjnych i progresywistycznych wizji dzisiejszej 
lewicy.

Możemy powiedzieć, że Brzozowski był w tych 
sprawach tradycjonalistą?

– Tak, bez wątpienia. Gdy dziś na niego patrzymy, to on się nam wydaje 
takim dziwnym tworem, ale równocześnie jest tworem dość typowym 



dla swojego czasu. Możemy tu mówić o pewnego rodzaju rewolucyjnym 
konserwatyzmie, w którym łączą się bardzo różne elementy. Istnieje też 
pewnego rodzaju antynowoczesność Brzozowskiego, o której na przykładzie 
XX-wiecznych intelektualistów francuskich bardzo ciekawie pisze Antoine 
Compagnon. To było wyraźne w czasie, kiedy w całej Europie odrzucano 
socjalizm oparty na marksizmie, a raczej „engelsizmie”, socjalizm 
racjonalistyczny, materialistyczny, deterministyczny, ale też układający 
się jakoś na płaszczyźnie praktyki życiowej z liberalizmem i demokracją 
parlamentarną. Z drugiej strony odwoływano się do konserwatyzmu, nawet 
jakiegoś reakcjonizmu, który w takim kontekście okazywał się rebeliancki, 
rewolucyjny. 

Czy zatem dla tradycji lewicowej nie jest często 
ważniejsza postawa buntu Brzozowskiego wobec 
zastanego porządku i sprzeciwu, niż konkretna treść, 
jaką starał się przekazać?

– Istnieje, mająca pokrycie w rzeczywistości, legenda Brzozowskiego 
jako buntownika, nonkonformisty, radykała. Tutaj ważna, szczególnie 
dla lewicy chrześcijańskiej, jest książka Bohdana Cywińskiego Rodowody 
niepokornych, gdzie Brzozowski stał się takim właśnie emblematycznym 
niepokornym inteligentem polskim, który łączy z jednej strony postawę 
lewicowej wrażliwości i równocześnie odnajduje drogę do Kościoła. 
Brzozowski przez Cywińskiego był w tej książce pokazywany jako przykład 
możliwego sojuszu inteligencji lewicowej czy też radykalnej z Kościołem. 
Potem zresztą takie sojusze bywały rzeczywiście zawierane, zwykle na 
krótko. Natomiast kiedy dziś czytamy Brzozowskiego oczami „Krytyki 
Politycznej”, to on w takiej funkcji nie występuje, tylko raczej właśnie 
jako uzasadnienie i autogloryfikacja ich własnych rozmaitych projektów 
emancypacyjno-krytycznych skierowanych przeciwko Kościołowi i polskości.

Kiedy katolicki odbiorca czyta wstęp Brzozowskiego 
do Przyświadczeń wiary kardynała Johna H. Newmana, 
to myślę, że może doświadczyć pewnego rodzaju 
zachwytu nad sposobem, w jaki autor ten mówi 
o Kościele. Oczywiście jest tam też filozoficzna 
otoczka epoki w postaci witalizmu i afirmowanego 
irracjonalizmu, ale znajdziemy również zachwyt 
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odkrywania katolickiego uniwersum. Dziś trudno sobie 
wyobrazić tego typu emocje, zarówno u czytelnika, 
jak i autora tekstów postsekularnych. Brzozowski 
diagnozuje rzeczywistość bardzo przejrzyście i bez 
złudzeń: „Wielu autorów nie czyta się tylko dlatego, że 
są katolikami...”.

– Wstęp do Przyświadczeń wiary jest rzeczywiście niezwykły i niestety do 
dziś aktualny. Tekst ten pokazuje tendencje, które przetrwały Brzozowskiego. 
W tym względzie jego lekcja nie została przemyślana i odrobiona. Nie 
chodzi tutaj o jakiś tryumfalizm, bo też nawrócenie Brzozowskiego nie 
może napawać katolika łatwym tryumfalizmem, jednak w tym wstępie jest 
bardzo duża liczba bliskich nam, przenikliwych rozpoznań dotyczących 
słabości kultury nowoczesnej, wynikających z odrzucenia swego duchowego, 
religijnego fundamentu. Też bardzo ciekawe są jego myśli o polskiej 
literaturze. Na przykład Brzozowski twierdzi, że nie można mówić właściwie 
o polskiej literaturze, pomijając jej związki z katolicyzmem. Są tam też 
znakomite uwagi o Newmanie jako reakcjoniście i przeciwniku liberalizmu. 
Ciekawy, niepoprawny politycznie jest dystans Brzozowskiego wobec 
protestantyzmu. To są wątki dziś zaskakujące, ale też zwyczajnie pominięte 
i niedomyślane.

Brzozowski mówi wręcz, że nieznajomość katolicyzmu 
jest barbarzyństwem obecnej epoki. Jaka zatem była 
droga religijna autora Płomieni?

– Temat ten jest niezwykle szeroki, opisywany już szeroko, chociażby 
przez Teresę Landy czy Cywińskiego. Opisując drogę Brzozowskiego, nie 
znali oni jednak jego pierwszej powieści Pod ciężarem Boga. Została ona 
odrzucona przez cenzurę rosyjską i istnieje tylko w rękopisie. Niedługo ukaże 
się nakładem Wydawnictwa Literackiego. Ona jest ciekawa w tym kontekście, 
choć chyba zasadniczo nie zmienia wspomnianych ustaleń.

Będziemy mieli wobec tego prawdziwą nowość 
wydawniczą pod nazwiskiem Brzozowskiego.



– Tak można powiedzieć, chociaż jest to powieść z roku 1901. Pod ciężarem 
Boga pokazuje, że drogę Brzozowskiego trzeba opisać metaforą może nie 
koła, ale spirali. Wyszedł on ze środowiska zubożałej, trochę zdegenerowanej 
przez historyczne klęski szlachty i w tamtym kontekście obserwuje 

Kościół. Widzi go jako ograniczony do płytkich rytuałów, zdziecinniały 
i powierzchowny. Będzie to ośmieszał w Płomieniach, czy w Legendzie 
Młodej Polski. Oczywiście Brzozowski był ochrzczony, od Kościoła oddalał się 
w czasie nauki w gimnazjum, m.in. pod wpływem lektury Darwina, o czym 
wspomina w Pamiętniku. Pod ciężarem Boga jest w tym kontekście ciekawym 
świadectwem fascynacji Brzozowskiego katolicyzmem w początkach jego 
intelektualnej drogi. W powieści tej widzimy postać dekadenckiego poety, 
który chce popełnić samobójstwo, ale nawraca się pod wpływem miłości do 
kobiety. W scenie ślubu, a wcześniej jeszcze spowiedzi, pojawia się postać 
księdza emanującego energią i siłą, ma „prawdziwą twarz wodza”. On 
poniekąd ocala głównego bohatera, pod jego wpływem przeżywa konwersję. 
Przeciwstawiony temu w Pod ciężarem Boga jest wątek eksksiędza Konrada 
Czyńskiego, który odchodzi od Kościoła – i zakłada „Ogniwo”, takie postępowe 
pismo, antyklerykalne i ateistyczne. A przecież ten palikotopodobny Czyński 
przegra z własnym sumieniem, popełni samobójstwo pod wpływem 
szaleństwa, może strachu, może poczucia grzechu. Więc ta pierwsza powieść 
jest dość zaskakująca dla tych, którzy chcieliby widzieć w Brzozowskim 
patrona takich dzisiejszych „Ogniw”. Kościół jest tam opisany jako siła 
ocalająca bohaterów z upadku, z dekadencji. Oczywiście potem następuje 
etap, kiedy Brzozowski będzie krytykiem Kościoła, i to bardziej krytykiem 
Kościoła jako instytucji niż katolicyzmu, a jeszcze bardziej Kościoła 
polskiego czy też polskich katolików, zwłaszcza tych współczesnych sobie. 

 Niezwykłość, pewna skandaliczność 
„nawrócenia” Brzozowskiego była jakoś 
związana z radykalizmem rozmaitych faz drogi 
życiowej i intelektualnej Brzozowskiego, który 
jeżeli coś robił, to robił rzeczywiście do końca. 
I był też takim świętym lewicowym.
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Charakterystyczne są tu Płomienie, powieść z 1908 roku. Religijność rodziny 
Kaniowskiego jest płytka, sklerotyczna, potem jest ta słynna scena, gdy 
gdzieś we Francji tłum atakuje księży wykorzystujących seksualnie dzieci. Tę 
historię zresztą Brzozowski zaczerpnął z wydarzeń, które rozegrały się we 
współczesnych mu Włoszech, co jako anachronizm wytknął mu socjalista 
Emil Haecker, ostro zresztą potępiając całą powieść. Zatem Kościół, księża 
są tu malowani w ciemnych barwach, przeciwstawiona im zostaje czystość 
rewolucjonistów jako takich świętych laickich. Ale i w Płomieniach pojawia 
się ta niezwykła postać Seweryna Kaniowskiego, którego główny bohater 
spotyka na Syberii. Stryj Seweryn jest katolikiem i mesjanistą, budzi wielki 
szacunek swoją mądrością. On też pyta Michała, czy wierzy, że „Bóg nie 
będzie Bogiem bez Polaków, że oni są jak konieczny ton w jego piersi”. Potem 
Brzozowski, widać to w Legendzie Młodej Polski, zaczyna na nowo dochodzić 
od katolicyzmu, poprzez lekturę polskich pisarzy romantyzmu, szczególnie 
Norwida, ale także przez obcowanie z tym, co dzieje się we współczesnym 
mu katolicyzmie zachodnim, zwłaszcza francuskim i angielskim. Czyta 
modernistów katolickich, szczególnie Loisy’ego, ale też Chestertona, dociera 
wreszcie do Newmana. Intrygują go dogmaty katolickie, zaskakująco je 
interpretuje. Najpierw postrzega Kościół jako niezniszczalny twór ludzkiej 
kultury. W Pamiętniku jest ten słynny zapis, że „katolicyzm, jako droga do 
świata nadprzyrodzonego, jest dla niego zamknięty”. Ta wypowiedź często 
tworzyła pewien schemat interpretacyjny, wedle którego Brzozowski, trochę 
analogicznie do Maurrasa, widział w Kościele dzieło ludzkie, wspaniały twór 
kultury zachodniej, ale nie był w stanie, pomimo swojej życzliwości, przeżyć 
Kościoła czy katolicyzmu jako aktu wiary. 

Podobne wątki pojawiają się w literaturze pierwszej 
połowy wieku XX dość często, na przykład Józef Roth 
w jednej ze swoich powieści, w Krypcie kapucynów, 
wkłada w usta jednego z bohaterów takie słowa: 
„Kościół rzymski, jest w tym próchniejącym świecie 
jedynym twórcą i zachowawcą form. Co więcej: można 
powiedzieć, że Kościół obdarza nas formami”.

– Dlatego charakterystyczny był właśnie przykład Maurrasa, który dopiero 
wiele lat później został katolikiem nie tylko w sensie instytucjonalnym. 



W Pamiętniku Brzozowski pisze zresztą, aby jego ewolucji nie nazywać 
konwersją, czy nawróceniem, ponieważ on nigdy od Kościoła nie 
odszedł, nigdy go się nie wyrzekł, nigdy nie wykonał żadnego gestu 
zerwania z Kościołem. Niezwykłość, pewna skandaliczność „nawrócenia” 
Brzozowskiego była jakoś związana z radykalizmem rozmaitych faz drogi 
życiowej i intelektualnej Brzozowskiego, który jeżeli coś robił, to robił 
rzeczywiście do końca. I był też takim świętym lewicowym. On zdawał sobie 
sprawę, jakie konsekwencje pociągnie jego zwrot ku Kościołowi, że będzie 
nazywany reakcjonistą, że to będzie czerwona płachta dla postępowców. Tak 
pisał w listach. Dzisiaj znamy też listy Brzozowskiego z ostatnich lat jego 
życia, jest poruszająca relacja włoskiej szarytki, Teresy Tarchi-Sarcoli, która 
towarzyszyła mu w ostatnich momentach życia. Poprosił wtedy Brzozowski 
o obecność księdza, wyspowiadał się, przyjął ostatnie namaszczenie. 
Wspomniana szarytka pisała o śmierci człowieka świątobliwego. „Tam umiera 
święty” miał z kolei powiedzieć ksiądz przyjmujący spowiedź Brzozowskiego. 
Opisał to Czapski, relacjonując swoje spotkanie z jakąś krewną pisarza. 
Jest zatem tajemniczy i nieuchwytny moment, w którym Brzozowski 
doszedł do Kościoła jako doświadczenia duchowego, mistycznego. W takiej 
sytuacji otwiera się zawsze pole do spekulacji, co by było dalej. Na przykład 
w latach 30. – miałby wtedy ledwie pięćdziesiąt parę lat – czy zostałby przy 
katolicyzmie, jak bliski mu Papini, czy współpracowałby np. z „Verbum”, 
czy czytałby neotomistów, Maritaina na przykład? To wszystko pozostanie 
tajemnicą, ale bez wątpienia ta biograficzna puenta jest godna uwagi 
i przemyślenia. 

Z tego, co Pan mówi, można odnieść wrażenie, że 
dzieje religijności Brzozowskiego są w pewnym sensie 
typowe dla epoki. Wskazywał Pan na Maurrasa, ale 
sam mam zaraz skojarzenie z postacią z drugiej strony 
wewnątrzfrancuskich barykad czy z Charles’em Péguy, 
który wszedł w socjalizm razem z Jauresem, ale potem 
wysiadł na przystanku katolicyzm.

– Dobrze ten prąd pokazuje wydana przez Frondę książka Josepha Pearce’a 
Pisarze nawróceni, która zaczyna się od przykładu Oscara Wilde’a. Ten nurt 
„konwertytów” zapowiada jakoś Newman. W Młodej Polsce mamy przykład 
powracającego do Kościoła Kasprowicza. Dlatego faktycznie nawrócenie 
Brzozowskiego jest z jednej strony typowe dla epoki, ale z drugiej to sam 
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Brzozowski tworzył pewnego rodzaju model nawróceń, które będą się 
powtarzać w XX wieku szczególnie w środowiskach lewicy. Ciekawe też, 
że w Polsce międzywojennej jego świadectwo fascynowało konwertytów 
wywodzących się z żydowskich środowisk intelektualnych, jak Teresa Landy, 
czy Rafał Blüth. 

Jaka była wizja polskości Brzozowskiego? Wydaje 
się, że to temat wciąż kontrowersyjny. Dziś 
powiedzielibyśmy, że był nacjonalistą, były 
interpretacje, które jego myśl nazywały dopełnieniem 
projektu Romana Dmowskiego.

– Brzozowski był do pewnego momentu, zwłaszcza w okolicach rewolucji 
1905 roku, w gwałtownym sporze z narodową demokracją. Potem pisał, 
o czym już wspomnieliśmy, w jednym z listów owo „Je suis nationaliste et 
presque national-democrate. I to im dalej, tym bardziej”. Suchodolski w swojej 
dobrej książce o Brzozowskim pisze, że w pewnym momencie był on bliski 
czegoś, co nazwać można nacjonalizmem. Z całą pewnością kategoria narodu 
jest dla Brzozowskiego fundamentalna i w tym sensie można mówić o jego 
patriotyzmie czy nawet nacjonalizmie, który ma zresztą dwa oblicza. Tak 
zresztą było także w przypadku polskich narodowców, którzy nigdy nie 
byli gloryfikatorami polskości zastanej, a często jej krytykami i mieli wizję 
polskości pożądanej, postulowanej. W tym sensie zgadzam się z Michalskim, 
że Brzozowski był krytykiem polskości słabej, ale też marzyła mu się Polska 
silna, mocna, zwycięska. W listach pisał, że trzeba „czuć się spowinowaconym 
z całą energią polską od Chrobrego aż po Wielopolskiego – a nie znać, nie 
widzieć, zrąbać z ramienia zdechlactwo”... 

Nie był internacjonalistą...

– No nie, kpił z kosmopolityzmu, ale przecież równocześnie był bardzo 
europejskim myślicielem, intensywnie czytał współczesną mu literaturę 
zachodnią. Zresztą związany z endecją Zygmunt Wasilewski zarzucał mu, 
że do afirmacji narodu dochodził on za pośrednictwem „obcych”, czyli na 
przykład francuskich nacjonalistów. Ale Brzozowski czytał ich, bo zapewne 
przeczuwał, że Polska stanie wkrótce przed szansą odzyskania niepodległości, 



że sprawa narodów i ich samostanowienia jest zagadnieniem epokowym. 
Marzył więc o Polsce podmiotowej, ale też o silnej moralnie, duchowo, ale 
i cywilizacyjnie. Spotykał się tu z Dmowskim, Piłsudskim i Wyspiańskim jako 
autorem Wyzwolenia. Z tym wiązała się krytyka Polski słabej, dworkowej, 
ospałej, pijanej, leniwej, głupio rozchichotanej. Krytyka oparta na autopsji, ale 
przecież nie zawsze sprawiedliwa.

Takiej Polski, która popadła w rozbiory także ze swojej 
winy?

– W powieści Sam wśród ludzi mamy niesamowity obraz tej umierającej 
Polski, polskich karmazynów, trochę szalonych, trochę strasznych, 
Europejczyków, ludzi światowych, oderwanych od polskości, a może jeszcze 
w niej niezakorzenionych, żyjących przeszłością. Potem pojawiają się 
nowocześni Polacy, związani z Zachodem, którzy próbują wypracować nową 
formułę polskości. Ale ciekawe, że Brzozowski pod koniec życia projektował 
napisanie dramatu o królowej Jadwidze, czytał pisarzy polskiego renesansu, 
interesowała go chyba Polska, która była państwem i która była potężna.

Zatem Brzozowski poszukuje nowożytnej formuły 
polskości, stara się zasypać tę przepaść historycznej 
niekoherencji naszych dziejów i dziejów Zachodu 
przerwaną rozbiorami.

– Niewątpliwie dla Brzozowskiego wiek XIX jest okresem kluczowym. 
Jego powieści, a także późne teksty były próbą czytania na nowo wieku 
dziewiętnastego. Niezwykle ważne i ciekawe jest przemyślenie przez niego 
polskiego romantyzmu, polskiego mesjanizmu. Można powiedzieć, że 
Brzozowski był w trakcie budowania takiego projektu, który przywracałby 
Polakom tę część ich dziedzictwa, która miała uzasadnić polskie miejsce 
w budującej się nowoczesnej Europie, ale także przywrócić tę część naszej 
historii, która tworzyłaby świadomość polskości jako siły zwycięskiej.

Brzozowski we wstępie do tekstów Newmana pisze o tym, 
że moglibyśmy wyobrazić sobie Polskę bez Kościoła 
i katolicyzmu, może ona byłaby nawet mocniejsza 
i lepsza, ale równocześnie dodaje, że ta ścieżka myślenia 
jest pewnego rodzaju fantasmagorią, wyobrażeniem. Czy 
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refleksja Brzozowskiego doszła do momentu, w którym 
określona zostałaby rola Kościoła w przyszłym państwie 
polskim?

– Z tego, co pamiętam, nie ma u niego tego motywu. Ten poziom 
politologiczny czy instytucjonalny nie był dla niego tak interesujący, ani, 
można powiedzieć, żywotny. Natomiast sama teza o ścisłym związku 
katolicyzmu i polskości jest tutaj bardzo istotna. Ona wiąże się też z prostym, 
ale dla wielu trudnym, faktem akceptacji rzeczywistości przez Brzozowskiego. 
On się świadomie odwraca od lewicowego prometeizmu, głoszącego 
rewolucję w oderwaniu od rzeczywistości, bujającego czasem w obłokach, 
a czasem ignorującego nieludzko konkretne istnienia. Natomiast Brzozowski 
próbuje tę rzeczywistość zrozumieć i afirmować – szczególnie w ostatnich 
tekstach. Ta afirmacja dokonuje się w ostatnich niemal chwilach życia.

Z czego się często czyni zarzut.

– Czasem się tak kąsa Brzozowskiego, tak sugerował na przykład Andrzej 
Stawar, że ta przemiana dokonuje się w nim pod presją śmierci. Nie jest to 
zarzut trafny, w tekstach widać wyraźnie, że istnieje ciągłość rozwoju myśli 
u Brzozowskiego. Poza tym presja śmierci towarzyszyła Brzozowskiemu 
przez większość jego aktywnego życia. Gruźlica, przed którą uciekał z Polski 
w nadziei na wyleczenie, była skutkiem miesięcznego pobytu w carskim 
więzieniu w 1898 roku. Tłumaczenie psychologizujące ewolucję myśli 
Brzozowskiego jest też po prostu nieciekawe, nie tłumaczy intelektualnego 
kontekstu owej ewolucji, tak przecież oryginalnego i niezwykłego.

Jakie było znacznie Brzozowskiego jako krytyka 
literackiego? Jakie były jego najważniejsze spory 
o literaturę?

– Brzozowski jest najczęściej traktowany jako symbol krytyki 
zaangażowanej, nieufnej wobec różnych hierarchii literackich, kulturowych, 
politycznych, światopoglądowych, towarzyskich, salonowych. To wzór 
krytyka walczącego, który widzi w literaturze rodzaj pogłębionego odbicia 
procesów dziejących w danym czasie i w danym społeczeństwie, ale 



równocześnie który postrzega w literaturze narzędzie przekształcania 
świadomości, a więc i rzeczywistości. Najbardziej zapamiętano chyba dwie 
kampanie polemiczne Brzozowskiego. Pierwszą przeciwko Sienkiewiczowi, 
który był narodową świętością, a którego Brzozowski świetnie chwilami, 
także w sensie literackim, atakował. To w pewnym sensie wyrobiło mu markę, 
zwłaszcza wśród inteligencji postępowej. Potem jest druga słynna kampania 
przeciwko Miriamowi i środowisku „Chimery”, które było atakowane 
jako przeestetyzowane, oderwane od rzeczywistości i skupione na błahej, 
pustej literaturze. To także był wieki skandal, różni pisarze protestowali 
przeciwko tym atakom Brzozowskiego utrzymanym znowu w stylu bardzo 
ironicznym i prześmiewczym, bo był on świetnym pamflecistą. Widać to 
i w sławnej Legendzie Młodej Polski, która nicuje polskich modernistów, 
ale też projektuje jakąś nową literaturę polską a razem z nią polską 
„duszę”. Tego Brzozowskiego zresztą nie zawsze lubiano, zarzucano mu 
instrumentalny stosunek do literatury, redukowanie jej do kwestii ideowych 
czy filozoficznych. Ale – na co wskazywał m.in. Tomasz Burek, a wcześniej 
Wyka czy Irzykowski – Brzozowski był autorem subtelnych, świetnych 
rozważań o artyzmie współczesnych i dawnych pisarzy, choć chyba tak 
zwana literackość – jakkolwiek istotna – nie była dlań absolutem, a raczej 
punktem wyjścia, warunkiem ważnym, może nawet niezbędnym, ale 
niewystarczającym w obcowaniu z tekstem literackim. Na chwilę wróćmy do 
„Krytyki Politycznej”. Sierakowski we wstępie do Płomieni chciał powtórzyć 
ten gest Brzozowskiego jako krytyka antysalonowego, krytykującego 
samozadowolenie elit kulturalnych. 

Jaki projekt literatury wynikał z ataków Brzozowskiego 
przeciwko estetyzującej „Chimerze”?

– Brzozowski mówił, że „Chimera” propaguje literaturę, która nie dotyka 
ziemi. Miriam był pokazywany jako taka porcelanowa figurka, która boi się, 
że spadnie na ziemię i się potłucze. To jest zatem projekt, który dystansuje 
się i kpi z literatury nie mierzącej się z rzeczywistością, ze współczesnością, 
z nowoczesnością, zamykającą się w porcelanowych pałacach i porcelanowych 
konstrukcjach. Brzozowski tak postrzegał i „Chimerę” i samego Miriama, który 
nota bene był też przenikliwym i świetnym krytykiem nowoczesności, daleko 
mniej się nią entuzjazmując niż Brzozowski. Więc ta krytyka zdaje mi się zbyt 
surowa, kpiny Brzozowskiego trochę antycypują Piosenkę o porcelanie Miłosza.
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Czy porcelanowy pałac to nie jest stan, w którym 
znajdujemy się także dziś w naszej literaturze? 
Podrzucę dwa sztandarowe jak się zdaje przykłady 
Stasiuka i Tokarczuk, którzy opisywanie Polski 
zamienili na opisywanie Europy Środkowej lub 
regionalnej, lokalnej, ale bez dotykania rzeczywistych 
problemów, jakie dotyczą tego świata w jego 
konkretnych formach.

– Ciekawe, jak by o tym napisał Brzozowski! O tym polskim realizmie 
magicznym czy literaturze małych ojczyzn, która rozkwitła po 1989 roku. 
Widać w nim było rys ucieczki w światy oswojone, nierzeczywiste, nierealne, 
baśniowe, zdziecinniałe. Zresztą pojawiał się często w tej literaturze narrator 
dziecięcy. Ta maniera była bardzo modna, choć została dostrzeżona dużo 
wcześniej, bo w Świecie nie przedstawionym, gdzie Kornhauser i Zagajewski 
z pozycji „brzozowszczyków” znęcali się na Lemem, Kuśniewiczem, albo 
Herbertem. Co zresztą pokazuje, jak łatwo się zagalopować w takiej krytyce. 
Myślę zwłaszcza o Herbercie, ale też nie znaczy to, aby Tokarczuk była kimś 
do Herberta podobnym. Zresztą po 1989 mieliśmy literaturę mierzącą się 
z rzeczywistością, że wspomnę książki Marka Nowakowskiego czy Kazimierza 
Orłosia. W pewnej chwili chyba nastąpił przesyt tą literaturą bajeczną, 
dziecinną, opisującą utracone przedmioty, kontemplującą świecidełka sprzed 
lat. Stąd może zwrot do Brzozowskiego. Równocześnie pojawia się pytanie, 
czy literatura, którą lewica uważa za krytyczną, jest takim wzorem literatury 
krytycznej na miarę Brzozowskiego.

Czyli powieści nie tyle krytyczne co publicystyczne.

– Tak. Publicystyczne, powieści z tezą, powieści tendencyjne. Wydaje 
mi się, że to po prostu nie jest ciekawe. Zdaje mi się, że przywoływanie 
Brzozowskiego w kontekście literatury bywa gestem wyrażającym znużenie 
tym, co się dzieje w piśmiennictwie. Jest znakiem tęsknoty za jakąś 
inną literaturą. Ważniejszą, bardziej istotną, wywołującą ważne spory, 
fundamentalną.



Jakiego typu postawę wobec literatury zajmowałby 
Brzozowski dzisiaj. Czy pisałby w duchu Polski do 
wymiany Czaplińskiego, czy szukałby sposobów 
zbudowania pozytywnej literatury, która też afirmuje 
w jakiś sposób polskość. Czapliński dowartościowuje 
utwory literackie skrajne ideowo, dekonstrucyjne, 
mniejszościowe, a wszystko, co nosi w sobie element 
afirmacji życia polskiego, religijnego, uznaje za 
schematyczne, odtwórcze, mimetyczne. Jaka by dziś 
była brzozowszczyzna?

– Trudno tu oczywiście mówić o jakiejś formule normatywnej. 
O dobrze, czy źle rozumianej brzozowszczyźnie. Zresztą samo określenie 
brzozowszczyna jest już nacechowane pejoratywnie i pogardliwie. Zapewne 
nie będzie nowego Brzozowskiego, Brzozowskiego drugiego czy trzeciego. 
Na pewno także Czapliński w jakiejś mierze nawiązuje do Brzozowskiego, 
chociaż on akcentuje tego Brzozowskiego postępowego, prometejskiego, 
„wymieniającego” Polskę na Polskę inną, „wyzwoloną” z ciężaru tradycji, 
religii, europejskiej. Co z tej wymiany nam zostanie? Obawiam się, że 
niewiele. Ale jest też na przykład wspominany już Tomasz Burek, który 
nawiązuje do Brzozowskiego późnego, już wyraźnie zdystansowanego 
wobec tego polskiego postępowiczostwa, tych nieszczęsnych Młodziaków 
czytających przy śniadaniu amerykańskie feministki i francuskich filozofów. 
Burek próbuje więc znaleźć taki nurt polskiej tradycji, który wychodząc od 
roku 1905, łączy tendencję rewolucyjną i narodową, polityczną i metafizyczną. 
Być może to jest alternatywą wobec brzozowszczyzny lewicowej i pokazuje, 
jak dzisiaj czytać literaturę i o jakiej polskości myśleć.

Ale poza Burkiem trudno szukać prawicowych 
interpretacji twórczości Brzozowskiego.

– Nie ma zgody! W tej antologii, o której wspominaliśmy, umieściłem część 
pokazującą ciekawe i liczne głosy o Brzozowskim z prawej strony naszego 
życia umysłowego, na przykład Dariusza Gawina, Marka Cichockiego, Michała 
Łuczewskiego. Interesujące są artykuły dzisiejszych dwudziestoparolatków, 
czyli wymiana ciosów pomiędzy Janem Maciejewskim a Jakubem Lubelskim. 
Na pewno pokazuje to, że Brzozowskiego czyta i czytała intensywnie także 
prawica. Czytała przed powrotem mody na Brzozowskiego, z pożytkiem, 



269 

Religijny i metafizyczny socjalista

zainteresowaniem, ale czasem przecież z dystansem. Oczywiście jest 
to Brzozowski trochę inaczej czytany, trochę inne jego teksty budzą tu 
zaciekawienie. Równocześnie jest i był zawsze na prawicy obecny odruch 
niechęci wobec Brzozowskiego. Dzisiaj wyraża ją otwarcie profesor 
Krasnodębski, który autora Płomieni uważa za myśliciela wtórnego, nawet 
trzeciorzędnego i przeciwstawia go Sienkiewiczowi, jako pisarzowi bardziej 
nowoczesnemu i zachodniemu.

Dlaczego Pan się nie zgadza z krytyką Sienkiewicza, 
jaką przedstawił Brzozowski?

– Odsyłam tu do rozmowy na ten temat, jaką przeprowadziłem 
w magazynie „44” z Martą Kwaśnicką. Tu powiem krótko, że Brzozowski, 
reagując na raczej płaskie oskarżenia Sienkiewicza wobec tej młodej literatury, 
nie dostrzegał, czy nie chciał dostrzec, być może także z taktycznych 
powodów, tego co zauważają dzisiaj badacze twórczości Sienkiewicza, czyli 
właśnie jego nowoczesności, tego, że znakomicie znał Zachód. Nie dostrzegał 
także punktów możliwego porozumienia z Sienkiewiczem. Obaj fascynowali 
się Anglią, obaj mieli naprawdę dobrą znajomość Rosji. Także katolicyzm 
u Sienkiewicza wydaje się bardziej skomplikowany, niż się wydawało 
Brzozowskiemu. Choć spór między nimi jest ważny, to równocześnie jest 
możliwe zobaczenie, że w niektórych sprawach byli sojusznikami. Gawin 
zresztą pokazał, jak ciekawe tu są Wiry Sienkiewicza. Mamy tam krytykę 
polskiego charakteru narodowego, pochwałę owych Polaków nowoczesnych, 
przedsiębiorczych, silnych, „zachodnich”. 

Czy Sienkiewicz nie jest przez swoją fascynację kulturą 
brytyjską pod wpływem cywilizacyjnej refleksji 
Kiplinga, a może i Conrada?

– Nie jestem pewien, czy Sienkiewicz znał tych pisarzy. Wiemy, że 
Kiplinga czytał i cenił Brzozowski, cenił też Conrada. Imperializm brytyjski 
mu się bardzo podobał. Gdy Krasnodębski pisze o wizji kultury i cywilizacji 
brytyjskiej afirmowanej mocno w Pustyni i w puszczy, to także widzimy, że 
Sienkiewicz i Brzozowski byli sobie w pewnej chwili bliscy właśnie z racji 
podobnej fascynacji kulturą Anglii imperialnej. 



To znaczy, że część różnic pomiędzy Sienkiewiczem 
a Brzozowskim miała charakter jedynie środowiskowy?

– Środowiskowy może nie, ale na pewno pokoleniowy. Starcie 
z Sienkiewiczem było dla Brzozowskiego ważnym gestem tożsamościowym, 
próbą pokoleniowego samookreślenia. Wiadomo, że polemiki 
międzypokoleniowe mają swoją specyfikę i ten aspekt na pewno decydował 
o ostrości tego starcia. Co nie zmienia faktu, że Brzozowski miał także wiele 
trafnych spostrzeżeń, może niekoniecznie dotyczących sztuki pisarskiej 
Sienkiewicza, czy rozmaitych jego rozpoznań, ale tam gdzie dekonstruował 
pewne postawy w społeczeństwie polskim, a zwłaszcza polskiej inteligencji. 
Wystarczy przeczytać to, co pisze on o jej „towarzyskości”. 

Można mieć wrażenie, że Brzozowski o palmę 
pierwszeństwa jako patron krytycznej publicystyki 
ściga się z Gombrowiczem. Czy pokusiłby się Pan 
o porównanie tych autorów?

– Zrobił to świetnie sam Gombrowicz w Dzienniku! Niepokoi się tam, że 
można mu zarzucić, że powiela gest Brzozowskiego „wyzwalania się z Polski”, 
twierdzi, że Brzozowskiego nie czytał i podejmuje próbę zarysowania różnic, 
jakie są pomiędzy nimi. Mówi na przykład, że bliska mu jest „staroszlachecka” 
nieufność wobec teorii, wobec zbytniego intelektualizmu. Sławne „im mądrzej 
tym głupiej”, a Brzozowski żądał, by brać myśl bardzo serio. Brzozowski 
walczył z polskością w imię polskości dojrzałej, silnej i twardej, wyrazistej, 
natomiast Gombrowicz walczy raczej o Polskę rozluźnioną, niedojrzałą, 
młodą, miękką. Pierwszy czuje się człowiekiem Zachodu, drugi prowadzi 
z Zachodem skomplikowaną, podszytą dystansem grę. 

Jednak wizje obu pisarzy jak gdyby się dzisiaj 
spotykają.

– Być może, choć pewnie każdy będzie poszukiwał tu innych miejsc 
wspólnych. Jedni pewnie będą u nich szukali wsparcia w ich walce 
o „wyzwolenie się z Polski”, inni z kolei tych, którzy uczyli Polaków 
niepodległości. Mnie na przykład ciekawi ich filozofia śmiechu. Obaj 
w pewnym momencie bardzo mocno podkreślają wyzwolicielską rolę 
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śmiechu, a zarazem gdzie indziej przestrzegają przed śmiechem, czy pewną 
jego odmianą. W zwulgaryzowanych odczytaniach będą więc patronami 
tego, co Legutko określił „kulturą jajcarską”, ale też mogą służyć jako ci, 
którzy w duchu Postmana przestrzegają przed tym, by nie zabawić siebie 
i nas na śmierć. Dla Brzozowskiego śmiech, który on znajdował w humorze 
angielskim, był śmiechem rodzącym się z poczucia siły, z panowania nad 
rzeczywistością. Chciał nawet – w Pamiętniku – bić śmiechem. Ale drażnili 
go zarazem Jowialscy i Papkinowie, którym „bajeczki i figliki najzupełniej 
wystarczają” jako strawa duchowa. 

Co do śmiechu, z Gombrowiczem by się raczej nie 
zgodzili. Chociaż śmiech Gombrowicza jest czasem 
jakby tragiczny, to jednak równie często jest po prostu 
kpiarski, genetowski, dążący do inwersji wszystkich 
wartości.

– Nie jestem pewien. Jest przecież ten straszliwy śmiech, który słyszymy 
w Iwonie, księżniczce Burgunda, ten rechot, który zabija ostatecznie bohaterkę 
tej dziwnej komedii. Powaga Iwony budzi nieprawdopodobną agresję, 
wyzwala coś okropnego w tych rozchichotanych salonowcach. Jest też 
dwuznaczny śmiech, którym kończy się Trans-Atlantyk – z jednej strony 
on wyzwala bohaterów od tej głupawej ostatecznie opozycji Synczyzna 
czy Ojczyzna, ale z drugiej strony jest formą uniku przed podjęciem 
j a k i e j ś  decyzji, wszystko rozpływa się w śmiechu, jakby w duchu jakiejś 
jowialszczyzny...

Wróćmy do Brzozowskiego. Z czego wynika jego 
nieustająca aktualność? Budzi wciąż wiele emocji 
przynajmniej wśród inteligencji i intelektualistów. 
A przecież moglibyśmy go wstawić do muzeum jak 
wielu innych.

– Trwa wciąż mit Brzozowskiego, jest jego legenda, należy on do pisarzy 
fascynujących ze względu na swoją biografię, tragiczną, sensacyjną, 
zwłaszcza tam, gdzie pojawia się i sprawa – niesłusznych – oskarżeń 
o współpracę z Ochraną. No i są przede wszystkim jego książki – fascynujące, 



trudne, przenikliwe, inspirujące i prowokujące do sporu, bo nie był pisarzem 
letnim, pisał o sprawach najważniejszych. 

Faktycznie, jest jedną z najwybitniejszych postaci 
polskiej kultury ostatnich dwustu lat?

– Tak, jego znaczenie w kulturze polskiej nie jest przesadą, ani 
przypadkiem. Brzozowski pozwalał samookreślać się kolejnym pokoleniom 
polskiej inteligencji, z rozmaitych zresztą „opcji” ideowych. On w tym 
sensie był postacią kluczową, takim kamieniem probierczym dla rozmaitych 
środowisk intelektualnych, czy poszczególnych myślicieli, którzy się często 
o Brzozowskiego spierali, czy określali, mówiąc o Brzozowskim. Powiedz 
mi, co myślisz o Brzozowskim, a powiem ci, kim jesteś, skąd jesteś, o jakiej 
kulturze myślisz, jakiej literaturze, krytyce... Dlatego też może przywoływano 
jego dzieła w momentach kryzysu tożsamości polskiej inteligencji, w chwili, 
gdy ogłaszano jej – kolejny – zgon. Odżegnywanie się od tej spuścizny 
przez polskiego inteligenta czującego się spadkobiercą tradycji prawicowej, 
konserwatywnej, chrześcijańskiej wydaje mi się dużym błędem. 

Pozbywanie się sojusznika?

– Tak, bez wątpienia. Sojusznika, który równocześnie jest znakomitym 
myślicielem wartym lektury. █
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Zapomniana encyklika o ewolucji
Autor Autorski

Przyszedł najwyższy czas dla katolików na wszystkich 
szczeblach, aby odkryli na nowo encyklikę Arcanum 
Leona XIII. Stanowi ona świadectwo, odzwierciedlenie 
i  potwierdzenie pewnego i  niezmiennego nauczania 
katolickiego, które obecnie popadło w  zapomnienie. 
Nauka ta mówi, że oboje – Adam i  Ewa, tak co 
do duszy, jak i  ciała, zawdzięczają swoje istnienie 
bezpośredniemu, nadprzyrodzonemu działaniu Boga. 
Nauka ta, tak jak została do dzisiaj sformułowana, nie 
wyklucza bezwzględnie ewolucji ciała Adama, gdyby 
miała ona zachodzić zgodnie z  hipotezą specjalnego 
transformizmu. 

Brian W. Harrison
Tłumaczył Michał Chaberek OP

ZAPOMNIANA 
encyklika o ewolucji



Większość katolickich naukowców pragnących dokonać przeglądu 
orzeczeń Kościoła na temat pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju, 
nauki, stworzenia, ewolucji itp. prawdopodobnie będzie miało 
wrażenie, że temat jest już dość dobrze znany i dobrze opisany. 
Pytając się, jaki jest najbardziej znaczący dokument Magisterium w tej 
dziedzinie, szybko przywołają encyklikę papieża Piusa XII Humani generis 
z 1950 roku, fragmenty z innych znanych encyklik, które mówią o naukach 
przyrodniczych w odniesieniu do hermeneutyki, a także przypomną naukę 
Soboru Watykańskiego II o względnej autonomii ziemskich spraw, włączając 
w to badania naukowe (por. Gaudium et spes, nr 36). Wśród dokumentów 
o mniejszym znaczeniu badacze ci zapewne zwrócą uwagę na obecnie 
powszechnie ignorowane, ale ciągle dość dobrze pamiętane odpowiedzi 
Papieskiej Komisji Biblijnej dotyczące tego, jak powinno się interpretować 
początkowe rozdziały Księgi Rodzaju. Zapewne przypomną także trzy 
lub cztery papieskie przemówienia lub dokumenty o względnie małym 
autorytecie kościelnym, zwłaszcza najbardziej współczesne przemówienie 
Jana Pawła II do Papieskiej Akademii Nauk z 1996 roku. Badacz chcący 
wniknąć głębiej w te zagadnienia zapewne zacznie przeszukiwać indeksy 
papieskich orzeczeń, szukając czegoś, co mogłoby dotyczyć ogólnych 
obszarów nauki i badań nad Starym Testamentem.

To, co najprawdopodobniej nie przyjdzie mu na myśl, gdy zastanawia 
się nad ewolucją, to żeby zajrzeć do papieskich wypowiedzi na temat... 
małżeństwa. Przyznam, że nigdy nie przydarzyło mi się, abym szukając 
wyjaśnień na temat historyczności opowiadania o stworzeniu, zajrzał 
do orzeczeń Magisterium Kościoła w tej kwestii. I, sądząc po większości 
literatury napotkanej przeze mnie w tej dziedzinie, pomysł badania 
tak nieprawdopodobnych bocznych dróg nie przyszedł do głowy nawet 

Poniższy tekst stanowi streszczenie dłuższego artykułu 
pt. Did the Human Body Evolved Naturally? A Forgotten Papal 
Doclaration, cyt. za: „Living Tradition” nr 73-74 (1998).



najbardziej uznanym katolickim ekspertom w tej dziedzinie. Gdyby tak nie 
było, można przypuszczać, że dość często byłoby przytaczane pełne wigoru 
stwierdzenie, które „odkryłem” ostatnio całkiem przypadkowo, kartkując 
jeden z tych starych zapomnianych papieskich dokumentów. I nie jest to 
w żadnym razie jakiś niski rangą dokument na tle papieskich orzeczeń. Nie 
mamy tu do czynienia zaledwie z alokucją, motu proprio, brewe, adhortacją 
apostolską czy przesłaniem1, lecz z pełnym wykładem doktrynalnym o nie 
mniejszym autorytecie formalnym (wewnętrznym) niż Humani generis 
czy Providentissimus Deus. Chodzi o encyklikę papieża Leona XIII na temat 
małżeństwa chrześcijańskiego Arcanum divinae sapientiae datowaną na 10 
lutego 1880 roku. 

EWOLUCJA I MAŁŻEŃSTWO
Arcanum (łac. tajemnica) brzmi dzisiaj raczej tajemniczo, nie tylko ze 
względu na swój tytuł. W czasach, gdy większość badaczy poszukując 
katolickiego stanowiska na temat życia, małżeństwa i seksualności, 
zasadniczo skupia się na obszernym nauczaniu Jana Pawła II i Pawła VI 
(Humanae vitae, Familiaris consortio, Evangelium vitae, Katechizm Kościoła 
Katolickiego itp.) nawet encyklika Piusa XI Casti conubii, osiemdziesiąt lat po 
jej publikacji (1930), uderza niektórych czytelników swoją staroświeckością 
przynajmniej w tonie i wyrazie. Czy zatem encyklika o małżeństwie, 
napisana w epoce królowej Wiktorii, nie powinna być postrzegana jako 
jeszcze mniej znacząca obecnie, gdy Kościół musi zmagać się z takimi 
zagrożeniami małżeństwa chrześcijańskiego i rodziny, których Leon XIII nie 
mógłby sobie wyobrazić nawet w najgorszych koszmarach? Pomyśl o tym, 
co nas otacza u progu trzeciego tysiąclecia: zaawansowana technicznie 
antykoncepcja, zastępcze łona, dzieci „z probówki”, „małżeństwa” sodomitów 
i lesbijek, domy atakowane przez „żywą” pornografię w postaci filmów 
i Internetu, wprost niemoralne zajęcia z „edukacji seksualnej”, moda na 
stroje zbliżające się do zupełnej nagości, legalna rzeź nienarodzonych (a 
nawet częściowo narodzonych), społeczeństwa i prawa w coraz większym 
stopniu przesiąknięte ideologią radykalnego feminizmu i walczącego 
homoseksualizmu i (co najgorsze) duża liczba księży, sióstr, a nawet 
biskupów, którzy milczą, układają się, lub spoglądają zachęcająco, czy nawet 
błogosławią i promują niejeden z tych trendów.

1  Przesłanie (łac. Nuntium) to oficjalna watykańska nazwa określająca typ spisanej wypowiedzi papieskiej. 
Przykład przesłania stanowi przemówienie Jana Pawła II na temat ewolucji skierowane do Papieskiej Akademii 
Nauk w 1996 roku. Przemówienie to jeden z najniższych rangą dokumentów papieskich ogłaszanych w oficjal-
nym zbiorze dokumentów Stolicy Apostolskiej.
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Jest pewne, że papież Leon pisał w Arcanum o pewnych problemach 
swojego wieku, które nas już nie dotyczą. (...) Niemniej, o ile wiele z tego, 
co mówi ten dokument nie odnosi się do współczesnych problemów 
małżeństwa, to jednak to, co Najwyższy Pasterz stwierdza o pochodzeniu 
tej instytucji od Boga, nie może być zignorowane przez wiernych katolików 
szukających światła w kwestii interpretacji opisu stworzenia z Księgi 
Rodzaju. Moim celem jest udowodnić, że w świetle encykliki Arcanum, 
wziętej w kontekście historycznym, a także w kontekście innych świadectw 
tradycji, można uznać, że do czasu Leona XIII zwyczajne nauczanie Kościoła, 
mówiące, że Bóg uformował ciała obu naszych pierwszych rodziców poprzez 
bezpośrednie i ponadnaturalne interwencje było już zasadniczo ustalone. 
Wyrażając się jeszcze precyzyjniej, moja teza jest taka, że przynajmniej do 
roku 1880 zwyczajne magisterium Kościoła (oparte na Księdze Rodzaju 1-2) 
spełniło warunki nieomylności przedstawione przez Sobór Watykański II. 
Nauczanie to wykluczało implicite, jako wprost lub pośrednio przeciwne 
prawdom objawionym dwie tezy: (a) jakiekolwiek wyłącznie naturalne 
ewolucyjne wyjaśnienie uformowania ciała Adama oraz (b) jakiekolwiek 
ewolucyjne wyjaśnienie uformowania ciała Ewy.

Użycie sformułowania „wyłącznie naturalna ewolucja” może się 
wydawać zbyteczne, gdyż praktycznie wszyscy współcześni biologowie 
i paleontologowie, gdy mówią o ewolucji, mają na myśli teorię naukową, 
która z definicji odnosi się do „czysto naturalnego” procesu. Oznacza to, że 
wyłącznie naturalne przyczyny – reprodukcja, mutacje, naturalna selekcja itp. 
ukształtowały wszystkie fizyczne cechy każdego żywego organizmu, włączając 
człowieka, bez potrzeby jakichkolwiek ponadnaturalnych interwencji, 
przynajmniej po ukazaniu się pierwszego życia na ziemi. Ja ewolucję definiuję 
tu szerzej, jako wszelką teorię „wspólnego pochodzenia” i rozwoju życia, 
która obejmuje także pogląd, jakoby pierwsze ludzkie życie zaczęło się w łonie 
zwierzęcia. Taka szersza definicja jest konieczna w dyskusji teologicznej. 
Niektórzy teologowie2 włączyli do teoretycznie możliwych odmian ewolucji 

2  Uznanie prawdziwie historycznego charakteru Rdz 1-3 nie prowadzi do – jak to się nieraz twierdzi – cał-
kowicie niewolniczego „literalnego” lub „literalistycznego” czytania Księgi Rodzaju. Proza historyczna, podobnie 
jak każda inna proza, może używać popularnych porównań i metafor (jest to zgodne z odpowiedziami Papieskiej 
Komisji Biblijnej na temat historycznego charakteru Rdz 1-3 z 1909 roku). Kto byłby tak dokładny, żeby oskarżać 
historyka o odejście od jego właściwego stylu, gdyby ten napisał na przykład: „6 sierpnia 1945 roku, wielki kosz-
marny grzyb zasłonił niebo nad Hiroszimą”? Podobnie, pierwsze trzy rozdziały Genesis zawierają określone an-
tropomorficzne metafory (które zawsze były dostrzegane przez Ojców Kościoła i klasycznych żydowskich i chrze-
ścijańskich komentatorów). Należą do nich określenia takie jak Bóg, który „odpoczywa” siódmego dnia, „tchnie” 
w nozdrza Adama i „przechadza się” po ogrodzie. Ale tego typu wyrażenia w żaden sposób nie usprawiedliwia-



hipotezę „specjalnego transformizmu” (w odróżnieniu od transformizmu 
naturalnego). Zgodnie z tą hipotezą ewolucja od prymitywnych form 
komórkowych aż do poziomu stworzeń człekokształtnych mogła odbywać się 
na mocy wyłącznie praw i procesów fizycznych, ale to nie wystarczyłoby, aby 
wytworzyć wyższy wytwór genetyczny, taki, który byłby zdolny, a tym samym 
wymagałby przyjęcia duszy rozumnej. W tym kontekście mówi się, że ostatnia 
maleńka ponadnaturalna interwencja byłaby konieczna w momencie poczęcia 
Adama, po to, aby dać embrionowi budowę genetyczną i cechy fizyczne 
prawdziwego ludzkiego bytu. Specjalny transformizm, ograniczony do ciała 
Adama, jest prawdopodobnie jedynym „ewolucyjnym” wyjaśnieniem powstania 
ciała człowieka, które mogłoby być zgodne z nauką katolicką w tej kwestii. 
Nauka ta jest wprawdzie obecnie albo zapomniana, albo pomijana milczeniem, 
ale już w 1880 roku, jeśli nie wcześniej, otrzymała status nieomylnej.

Po wyjaśnieniu naszego rozumienia pojęć przyjrzyjmy się teraz tekstowi 
encykliki Arcanum. Podkreślając, że małżeństwo jest fundamentem całego 
ludzkiego społeczeństwa, Leon XIII pisał do biskupów całego świata: 
„Prawdziwy początek małżeń stwa, czcigodni Bracia, jest dobrze znany 
wszystkim. Jakkolwiek nieprzyjaciele wiary chrześcijańskiej nie chcą uznać 
niezmiennej nauki Kościoła w tej kwestii i od dawna usiłują zniszczyć historię 
wszystkich narodów i wszystkich czasów, niemniej nie tylko nie zdołali zgasić 
pełnego mocy światła prawdy, ale nawet go umniejszyć. Przypominamy tutaj to, 
co jest wszystkim wiadome i nikt w to nie wątpi: Bóg szóstego dnia stworzenia, 
gdy uczynił już człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie 
życia, dał mu towarzyszkę, którą w sposób cu downy wydobył z boku Adama, 
kiedy był on pogrążony we śnie. Tym sposobem postanowił najroztropniejszy 
Bóg, że ta para małżonków stanie się naturalnym początkiem wszystkich ludzi. 
Od niej miał rodzaj ludzki pochodzić i przez nie przerwane rodzenie potomstwa 
utrzymywanym być po wszystkie czasy”.

Warto teraz postawić dwa pytania: Czego dokładnie naucza tutaj papież? Jaki 
autorytet lub moc wiążąca przysługuje temu nauczaniu?

CZEGO NAUCZA ENCYKLIKA ARCANUM O FIZYCZNYM 
POCZĄTKU CZŁOWIEKA?
Zasadniczo są trzy prawdy katolickie wprost potwierdzone przez papieża 
w przytoczonym fragmencie. Wynikają one z pierwszego punktu na poniższej 
liście, stanowiącego założenie, na którym oparł swoje twierdzenia papież:

ją odmowy uznania historycznego charakteru Rdz 1-3 w celu łatwego pogodzenia tej natchnionej kosmogonii ze 
współczesnymi danymi naukowymi.
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1. Historyczny charakter Księgi Rodzaju 1-3.
2. Stworzenie Adama i Ewy szóstego dnia, włączając uformowanie ciała 

Adama z prochu ziemi.
3. Uformowanie ciała Ewy z boku Adama.
4. Monogenizm – doktryna mówiąca, że cały rodzaj ludzki wywodzi się 

jedynie od tej pierwszej pary.
W odniesieniu do pierwszego z punktów, jest jasne, że Leon XIII nie tylko 

uznaje, ale nawet podkreśla prawdziwie historyczny3 charakter opowiadania 
z Księgi Rodzaju. Na początku czyni uwagę, że owi „nieprzyjaciele wiary 
chrześcijańskiej”, których poglądy zamierza potępić, usiłują „zniszczyć 
historię” narodów. Następnie, bezpośrednio po tej uwadze, umieszcza boskie 
stworzenie Adama i Ewy – ciała i duszy – w ich dokładnym przedziale 
czasowym w obrębie historii biblijnej: „szóstego dnia stworzenia”4. Wniosek 
nie może być inny: Leon XIII stwierdza tutaj, że jedną z pierwszych prawd 
historycznych, których blasku nieprzyjaciele wiary „nie mogą ani zgasić, ani 
umniejszyć” jest ta opowiedziana w pierwszym i drugim rozdziale Księgi 
Rodzaju – stworzenie świata przez Boga w ciągu sześciu dni, włączając w to 
stworzenie Adama i Ewy.

Dalej należy zauważyć polemiczny ton papieskiej wypowiedzi – papież 
świadomie i celowo ogłasza naukę, przeciwstawiając się osobom, które ją 
odrzucają. Współcześni czytelnicy encykliki – spadkobiercy kultury uznającej 
ewolucję za „powszechną wiedzę ludzi wykształconych”, zazwyczaj reagują 
pewnego rodzaju szokiem, dowiadując się, że następca Piotra otwarcie 
uznaje za historię opis z Księgi Rodzaju mówiący o tym, jak powstały ciała 
pierwszego mężczyzny i pierwszej kobiety. Czytelnicy ci doznają pokusy, aby 
złagodzić lub jakoś umniejszyć te „skandaliczne” słowa, mówiąc na przykład, 
że nie przekazują one prawdziwego doktrynalnego sformułowania, lecz 
raczej są zaledwie „domniemaniem”, „nieświadomym” lub „prostodusznym” 
powtórzeniem przypadkowych historycznych założeń, które dominowały 
w kulturze przednaukowej. Obecnie te bardzo „fizykalne” stwierdzenia, 

3  Aż do dzisiaj teologowie spierają się, bez dookreślenia ze strony Magisterium, czy hebrajskie słowo yom 
(dzień) w kontekście Księgi Rodzaju r. 1 musi oznaczać 24-godzinny odcinek czasu, czy może, tak jak w innych 
miejscach Starego Testamentu, dłuższy, nieokreślony czas. Leon XIII nie zamierzał odpowiedzieć na to zagadnie-
nie w Arcanum. Ale historyczny charakter opowiadania, przy którym obstaje papież, nie zależy w żadnym przy-
padku od długości czasu określanego przez wyraz yom. Zresztą dyskusja wokół tego pytania ma jakiekolwiek zna-
czenie tylko dla tych, którzy uznają, że opis stworzenia jest historyczny, to znaczy, że jest rzeczywistą „kosmogo-
nią” lub „kosmogenezą” opowiadającą nam serię prawdziwych zdarzeń, które miały miejsce u początków świata.

4  Acta et decreta Concilii Provinciae Coloniensis, Coloniae 1862, s. 30.



podobnie jak sama Biblia, wymagają „demitologizacji” oraz „duchowej”, lub 
„głębszej” interpretacji, jeżeli mają być nadal w jakimś sensie prawdziwe.

Zdaje mi się, że twardogłowi niewierzący mają rację, gdy oceniają tego 
rodzaju „wyrafinowane teologizowanie” jako, w najlepszym razie, słabą 
sofistykę. W końcu dlaczego jakikolwiek nauczyciel miałby być oskarżany 
o formalne nauczanie błędów tylko dlatego, że był nieświadomy kilku 
faktów, które ostatecznie podważyły jego nauczanie? Tego typu kulawa 
obrona papieża Leona XIII, prowadzona przez tych, którzy czują potrzebę 
uchronienia go przed oskarżeniem o „fundamentalizm”, nie ma tu po prostu 
prawa bytu. Ten wielkiej kultury Pasterz nie wypowiadał się bowiem w duchu 
jakiejś prostodusznej nieznajomości nowoczesnych badań, lecz z pełną 
świadomością faktu, że uczeni przez wiele lat pisali opasłe tomy, przytaczając 
naukowe argumenty przeciwko temu, co on obecnie potwierdza.

Dodatkowe światło rzuca historyczny kontekst papieskich słów. Przez cały 
wiek lub dłużej, zanim Leon XIII napisał swoją encyklikę, wielu wierzących 
i niewierzących badaczy wyrażało coraz większe wątpliwości co do 
historycznego charakteru opisu z Księgi Rodzaju, ale publikacja O pochodzeniu 
gatunków Darwina w 1859 roku, dwadzieścia lat przed Arcanum, dodała 
znacznej powagi tym spekulacjom. Rzym nie zareagował natychmiastowo 
wydaniem własnego formalnego oświadczenia, lecz udzielił mocnego 
choć cichego poparcia biskupom niemieckim, którzy na synodzie lokalnym 
w Kolonii (1860) w sposób jednoznaczny potępili ideę naturalnej ewolucji 
człowieka: „Nasi pierwsi rodzice zostali utworzeni bezpośrednio przez Boga. 
Dlatego orzekamy, że opinia tych, którzy nie boją się twierdzić, iż ten ludzki 
byt, człowiek co do ciała, pojawił się w końcu na drodze samoczynnej ciągłej 
przemiany natury mniej doskonałej ku doskonalszej, sprzeciwia się wprost 
Pismu Świętemu i wierze”5.

 W następnych latach orędownicy Darwina, tacy jak Thomas H. Huxley, 
zyskali wielką sławę na całym świecie jako propagatorzy nowych idei. 
Huxley doskonale rozumiał stanowisko Kościoła katolickiego w tym czasie. 
W 1873 roku stwierdził, że teoria (naturalnej) ewolucji jest zupełnie nie do 
pogodzenia z teologią katolicką, ponieważ ta ostatnia, jak to ujął „oparta 
jest na założeniu prawdziwości opisu początków rzeczy tak jak przedstawia 
je Księga Rodzaju”6. Książka O pochodzeniu człowieka Darwina ukazała 

5  T.H. Huxley, Mr. Darwin’s Critics, w: Critiques and Addresses, New York 1873, s. 239.
6  Ojcowie Synodu w Kolonii najprawdopodobniej mieli na myśli raczej nieożywioną niż żywą materię jako 

przedmiot bezpośredniego działania Boga. Niestety nie wypowiedzieli tego jasno. Ściśle rzecz biorąc orzeczenie 
Synodu w Kolonii nie wyklucza w sposób absolutny wszelkich koncepcji ewolucyjnych dotyczących ciała Adama. 
Wyklucza naturalny transformizm (spontaniczne powstanie ciała Adama z niższych form), ale niekoniecznie spe-
cjalny transformizm.
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się w 1871 roku, umacniając międzynarodowe znaczenie teorii ewolucji 
odniesionej konkretnie do pytania o początek człowieka. Jest więc oczywiste, 
że ci myśliciele i pisarze, a także inni im podobni, są dokładnie tymi, których 
Leon XIII ma na myśli, pisząc o nich w 1880 roku, że stoją w pierwszej linii 
„nieprzyjaciół wiary chrześcijańskiej”, którzy od dawna usiłują wymazać 
lub zniszczyć (łac. delere) powszechnie przyjmowaną historię ludzkich 
początków. W pełnej zgodności z Huxleyem co do zawartości treściowej wiary 
katolickiej, a jednocześnie w całkowitej opozycji co do jej prawdziwości, 
Najwyższy Pasterz przedstawia tutaj nie jakieś naiwne przypuszczenie, ale 
ostrożnie przemyślane stwierdzenie potwierdzające, że katolicy rzeczywiście 
muszą przyjąć (zgodnie ze słowami Huxleya) „prawdę opisu początku 
rzeczy przedstawioną w Księdze Rodzaju”. W kontekście ewidentnie 
antydarwinistycznego nauczania encykliki Arcanum jakiekolwiek próby 
interpretacji doktrynalnych tez papieża w taki sposób, aby pozostawiały 
otwarte drzwi czysto naturalnemu przejściu od małpy do człowieka muszą 
koniecznie zniekształcać znaczenie słów Leona XIII. Przyjrzyjmy się temu 
zagadnieniu bliżej.

POWSTANIE CIAŁA ADAMA
Próba pojednania powstania człowieka na drodze naturalnej ewolucji 
z treścią encykliki Leona XIII musiałaby zapewne wyglądać mniej więcej 

Przez cały wiek lub dłużej, zanim Leon XIII 
napisał swoją encyklikę, wielu wierzących 
i niewierzących badaczy wyrażało coraz większe 
wątpliwości co do historycznego charakteru 
opisu z Księgi Rodzaju, ale publikacja 
O pochodzeniu gatunków Darwina w 1859 
roku, dwadzieścia lat przed Arcanum, dodała 
znacznej powagi tym spekulacjom. 



tak: „Tak, to jest oczywiście prawdą, że papież wymaga tutaj od katolików 
wiary w historyczną prawdę stwierdzenia, że Bóg «ukształtował człowieka 
z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życie». Ale encyklika nie 
mówi nam jak dokładnie te dobrze znane i święte słowa należy rozumieć. 
Z góry wiadomo, że papież (podobnie jak Ojcowie Kościoła, święci Doktorzy 
i klasyczni teologowie) uznałby jakiś element metaforyczny w tych słowach, 
ponieważ Bóg nie jest bytem fizycznym, który dosłownie «dmucha» w ludzkie 
oblicza. Można więc nieco rozciągnąć tę metaforyczną lekturę i uznać 
określenie «ukształtować z prochu ziemi» jako odnoszące się do trwającego 
wiele milionów lat procesu ewolucji zgodnie z prawami natury. Proces ten 
zaczął się od materii nieorganicznej (prochu) i zakończył zaawansowanym 
hominidem gotowym do otrzymania duszy rozumnej”.

Wielu ewolucjonistów chrześcijańskich i żydowskich oczywiście 
próbowało interpretować słowa z Księgi Rodzaju w ten sposób. Ale jest jasne, 
że nie mogą być w ten sposób interpretowane słowa papieża z Arcanum, 
zarówno ze względu na to, co tekst mówi, jak i ze względu na to, czego nie 
mówi.

Po pierwsze, gdyby intencją papieża było pozostawić otwartą możliwość 
gruntownie metaforycznej interpretacji Rdz 2,7 (jak ta przedstawiona) 
z pewnością musiałby jasno wyrazić tę nowatorską ideę. W przeciwnym 
razie zdecydowanie konserwatywni odbiorcy jego listu, tj. biskupi całego 
świata w 1880 roku, w sposób naturalny interpretowaliby cytowany przez 
papieża wers w klasyczny sposób. Była to interpretacja uświęcona tradycją 
i niewiele wcześniej potwierdzona przez Synod w Kolonii. Zgodnie z nią Bóg 
zadziałał w sposób bezpośredni i nadprzyrodzony na preegzystującą materię 
w celu ukształtowania ciała Adama. Jest to tym bardziej jasne, gdy weźmiemy 
pod uwagę, że papież poprzedził swój cytat z Księgi Rodzaju uwagą, że 
zamierza jedynie potwierdzić prawdy, które już są „wszystkim znane” (łac. 
nota omnibus). Bez dwóch zdań egzegeza Rdz 2,7 zakładająca, że wers ten 
ma tak nieokreślone znaczenie, że może być pogodzony z darwinizmem, 
w żadnym razie nie mogłaby być uznana w kręgach katolickich w roku 1880 
za „wszystkim znaną”. To, że papież nie zgłosił chęci wprowadzenia żadnej 
nowości w tej kwestii, jest przekonujące. Ale jeszcze bardziej przekonujące 
jest to, co wprost powiedział – że jego ponowne potwierdzenie znaczenia 
tekstu Księgi Rodzaju należy widzieć w opozycji do określonych błędów 
dotyczących ludzkiej historii, które ostatnio zaczęły pojawiać się wśród 
„wrogów wiary chrześcijańskiej”.

Jakie dokładnie tezy domagające się nagany mógł mieć Leon XIII na myśli? 
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Oczywiście miał na myśli jakąś wersję lub wersje scenariusza ewolucyjnego, 
które w ostatnich latach przedstawiali naukowcy. Przyjrzyjmy się różnym 
hipotezom, zaczynając od najbardziej radykalnych, a kończąc na najbardziej 
ostrożnych:

a) Ateistyczna, agnostyczna lub panteistyczna wersja ewolucji, zgodna 
z tym, co mówili Darwin i Huxley, którzy postulowali naturalny początek 
wszystkich aspektów, fizycznych i psychologicznych człowieka oraz byli 
otwarci na poligenizm.

b) Wersja teistyczna dopuszczająca zarówno poligenizm, jak i czysto 
naturalną ewolucję ludzkiej duszy i ciała.

c) Wersje teistyczne dopuszczające tylko jedną z dwóch tez 
przedstawionych w poprzednim punkcie, ale dopuszczające w obu 
przypadkach czysto naturalną ewolucję ludzkiego ciała.

d) Wersje teistyczne utrzymujące monogenizm i bezpośrednie stworzenie 
duszy ludzkiej, ale dopuszczające, że ciało zarówno Ewy, jak i Adama mogło 
być uformowane przez czysto naturalny proces.

e) Wersje teistyczne i monogenistyczne utrzymujące, że uformowanie 
ciała Ewy wymagało bezpośredniej i nadprzyrodzonej interwencji, ale 
dopuszczające czysto naturalne, ewolucyjne pochodzenie ciała Adama 
(naturalny transformizm).

f) Wersje teistyczne i monogenistyczne utrzymujące, że uformowanie 
ciała Adama, tak samo jak Ewy, wymagało nadprzyrodzonej interwencji, to 
znaczy, że czysto naturalny, fizyczny proces nigdy nie mógłby wytworzyć 
ciała dostosowanego i w związku z tym wymagającego duszy rozumnej. To 
stanowisko (specjalny transformizm) przyznałby ewolucjonistom tylko tyle, 
że naturalny proces, od momentu ukazania się pierwszego życia na ziemi 
zdołał doprowadzić do wytworzenia komórek rozrodczych „hominida”, 
czyli „uprzedniej żywej materii”. Następnie Bóg zadziałałby na tę „materię” 
w sposób ponadnaturalny w momencie połączenia w łonie samicy, w taki 
sposób, aby podnieść zygotę do poziomu zarodkowego ciała Adama.

Mamy więc przegląd różnych koncepcji tworzących całe spektrum 
możliwych teorii ewolucji człowieka. Pytanie dotyczy tego, które z nich 
wprost lub pośrednio zostały potępione przez Leona XIII. 

Jasne jest, że papieska dezaprobata nie może być ograniczona tylko do 
pierwszej teorii – nieteistycznej jako pozostającej w opozycji do teistycznej. 
Pomijając fakt, że papież nawet nie wspomina ateizmu, agnostycyzmu lub 



panteizmu (żaden z tych poglądów nie jest wyłącznym warunkiem odbiegania 
od nauki chrześcijańskiej), trzeba ponadto zauważyć, że tak naprawdę 
nie ma żadnej historycznej różnicy między koncepcją nieteistyczną (a) 
a najbardziej skrajną koncepcją teistyczną (b). Zachodzi między nimi jedynie 
różnica metafizyczna. Jest oczywiste, że hipoteza (c) również zostałaby 
odrzucona przez Leona XIII, jako że fragment encykliki Arcanum otwarcie 
popiera pochodzenie całego ludzkiego rodu od jednej pary (monogenizm). 
Z kolei kwestia powstania duszy nie została tutaj określona wprost. Zatem 
byłby zupełnie nieuzasadniony postulat, że Leon XIII, w przeciwieństwie 
do wszystkich swoich poprzedników i następców, zostawił to zagadnienie 
otwartym debatom wśród katolików.

Na drugim krańcu naszego spektrum znajduje się hipoteza (f), czyli 
specjalny transformizm, który całkiem prawdopodobnie podpadałby pod 
potępienie Leona XIII, przynajmniej nie wprost. W końcu nawet ten bardzo 
ostrożny ewolucjonizm bez wątpienia wprowadza znaczącą zmianę do tego, 
w co „wszyscy dotąd wierzyli”, czyli przekonania, że ciało Adama nie wyszło 
z łona żadnego stworzenia, ludzkiego lub niższego od człowieka. Niemniej, 
z dwóch powodów nie ma pewności, czy papież Leon XIII traktował ten 
wariant ewolucji jako niemożliwy do przyjęcia. Po pierwsze dlatego, że 
cytując słowa „i ukształtował człowieka z prochu ziemi”, nie dodał żadnego 
określenia w rodzaju „wprost” lub „bezpośrednio”, aby określić czasownik. 
Takie dopowiedzenie jasno oznaczało by, że ponadnaturalne działanie 
Boga miało za przedmiot nieożywioną, nieorganiczną materię. Po drugie, 
ponieważ specjalny transformizm przyjmuje przynajmniej bezpośrednie 
i ponadnaturalne pochodzenie ciała mężczyzny i kobiety (nawet jeżeli w tym 
przypadku „bezpośrednie” działanie Boga oznaczałoby operację nie na prochu 
czy glinie, lecz na jednoczących się komórkach rozrodczych zwierząt).

Wynika stąd, że granicę potępienia papieskiego wyznacza teza (d) lub (e). 
Jest jasne, że papież uznaje tezę (d) za naganną, ponieważ jego słowa wprost 
wykluczają jakiekolwiek naturalne wyjaśnienie powstania ciała Ewy. Ale 
uważna lektura papieskiego orzeczenia, w jego historycznym i dosłownym 
kontekście, nie pozostawia wątpliwości, że wykluczał on także koncepcję 
(e), jako że zawiera ona czysto naturalne wyjaśnienie dla powstania ciała 
Adama. W ten sposób koncepcja ta przyjmuje istotny, najbardziej nowatorski 
i najsłynniejszy element nowo powstałej teorii Darwina.

Musimy pamiętać, że w tym czasie w Kościele katolickim królował pogląd 
wyrażony przez Synod w Kolonii w 1860 roku. Pogląd ten był nauczany 
we wszystkich seminariach i wydziałach teologicznych przez co najmniej 
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dwadzieścia lat jako pogląd prawowierny i dobrze potwierdzony. Synod 
w Kolonii potępił koncepcję naturalnego transformizmu (samoczynnej, 
nieustannej zmiany od niższych form aż do człowieka) jako wprost przeciwną 
wierze i Pismu Świętemu! Tradycyjne stanowisko przeciwne transformizmowi 
opierało się na wierze w jakieś bezpośrednie i nadprzyrodzone działanie 
Boga stanowiące przyczynę sprawczą ciała Adama. I to był dokładnie ten 
„fakt wszystkim wiadomy, w który nikt nie wątpi”, a o którym powszechnie 
sądzono, że został objawiony przez Boga w Księdze Rodzaju 2,7. Gdyby 
Leon XIII nie zamierzał włączyć naturalnego transformizmu do błędów, 
które odrzucał jako przeciwne „nieustannemu nauczaniu Kościoła”, to 
jego encyklika nie zawierałaby takich sformułowań, jakie zawiera. Papież 
podkreśla, że zamierza tylko przypomnieć „to, co jest wszystkim wiadome 
i nikt w to nie wątpi”. Są to prawdy, które wymagają obrony wobec 
współczesnych teorii nastawionych na „zniszczenie historii” i „umniejszenie 
światła prawdy”. Następujący zaraz po tym niemal dosłowny cytat z Rdz 
2,7 mógł być rozumiany jedynie jako dobitne potwierdzenie istniejącego 
konsensusu pośród katolików, że ten wers objawia nam jakiś rodzaj 
ponadnaturalnego działania ze strony Boga będącego bliższą przyczyną 
ciała Adama. Innymi słowy, gdyby intencją Leona XIII było dopuszczenie 
naturalnego transformizmu w przypadku ciała Adama, a podtrzymanie 
ponadnaturalnej interwencji tylko w przypadku ciała Ewy, to papież nie 
cytowałby biblijnej relacji na temat sposobu, w jaki powstało ciało Adama. 
Zwłaszcza że to zagadnienie ma niewiele wspólnego z nauczaniem na temat 
małżeństwa, które stanowi główny temat encykliki. Oczekiwalibyśmy raczej 
jakiegoś bardzo ogólnego sformułowania stwierdzającego, że po utworzeniu 
(stworzeniu lub pojawieniu się) Adama „Bóg zechciał dać mu towarzyszkę, 
którą wydobył z boku Adama itd.”.

Taką interpretację wzmacnia fakt, że papież przywołał nie tylko sposób, 
w jaki Bóg utworzył Adama, lecz także czas, kiedy to zrobił – „szóstego dnia 
stworzenia”. To dopowiedzenie jeszcze bardziej ogranicza jakąś sztuczną 
lekturę tekstu Arcanum, w myśl której encyklika pozostawia otwartą 
możliwość ewolucji człowieka w oparciu o naturalny transformizm. Istotny 
problem nie polega tutaj na tym, że kilka 24-godzinnych dni trwałoby za 
krótko, aby taka ewolucja mogła mieć miejsce. Jest bowiem pewne, że papież 
chciał pozostawić otwartą kwestię, czy „dzień” z Rdz 1 oznacza 24-godzinny 
odcinek czasu, czy inny okres o nieokreślonej długości trwania. Argument, 



który mam na myśli, w żaden sposób nie zależy od tego, jak długi był „dzień” 
w opisie stworzenia. Argument ten opiera się raczej na następujących 
twierdzeniach (które zakładają to, co na pewno zakładał Leon XIII, a co 
potwierdziła trzydzieści lat później Papieska Komisja Biblijna), mianowicie, że 
„wydarzenia te miały miejsce naprawdę, a ich opis odnosi się do obiektywnej 
i historycznej prawdy”7:

(1) Słowa Księgi Rodzaju 2,7: „Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi 
(...)” wyraźnie mówią o jakimś rodzaju działania Bożego wobec materii 
będącego przyczyną sprawczą (odległą lub bliższą) ciała Adama.

(2) Jeżeli transformizm naturalny jest prawdziwy, to bezpośrednie 
działanie Boże stanowiące tutaj przedmiot rozważań nie mogło by mieć 
miejsca później niż dopiero trzeciego dnia, ponieważ wtedy dopiero pojawiło 
się życie na ziemi8.

(3) Powiązanie przez Leona XIII Rdz 1,31 i Rdz 2,7, które to wersety razem 
wzięte mówią, że Bóg ukształtował człowieka szóstego dnia stworzenia, 
prowadzi do wniosku, że transformizm naturalny jest nie do pogodzenia 
z tym, co mówi papież.

Należy pamiętać, że naturalny transformizm w jego teistycznej wersji 
jest teorią, w myśl której, przynajmniej od pojawienia się pierwszego 
życia, Bóg już nie ingerował i nie działał w sposób bezpośredni w procesie 
ewolucyjnym. W związku z tym pierwsze ciało człowieka, nie inaczej niż ciała 
roślin i zwierząt, jest rezultatem wyłącznie naturalnych przyczyn wtórnych. 
Zgodnie z tą teorią, bezpośrednie oddziaływanie Boga na materię ograniczyło 
się do nadania jej od samego początku, lub ewentualnie od momentu 
stworzenia pierwszego życia, wewnętrznej siły do przekształcania się w coraz 
bardziej złożone organizmy, włączając w to pierwsze ciało człowieka.

Można więc teraz podsumować stanowisko Leona XIII na temat 
pochodzenia ciała Adama. Wzięliśmy pod uwagę, po pierwsze, jego 
historyczny kontekst. Był to czas, kiedy teza o naturalnym pochodzeniu ciała 
ludzkiego od małpopodobnych przodków była szokującą nowością, potępioną 
już od dwudziestu lat przez lokalny synod kościelny (Synod w Kolonii). 
Po drugie, uwzględniliśmy bliższy kontekst słów papieskich, którym było 
przypomnienie kilku prawd „dobrze znanych”, które zostały zaatakowane 
przez niektórych współczesnych, próbujących zniszczyć historię wszystkich 
ludzi. W końcu uwzględniliśmy wewnętrzną zawartość papieskich słów, które 
opisują sprawczą interwencję Boga w odniesieniu do ciała Adama mającą 

7  Odpowiedź Papieskiej Komisji Biblijnej z 30 czerwca 1909, DS 3513.
8  Autor słusznie zakłada tutaj, że jeżeli transformizm naturalny jest prawdziwy wobec ciała Adama, to tym 

bardziej wobec wszystkich innych istot żyjących (przyp. red.).
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miejsce tego samego dnia (lub w tej samej epoce) stworzenia, kiedy Adam 
faktycznie zaczął istnieć. Uwzględniając te trzy punkty, a zwłaszcza ich łączne 
znaczenie, uznaliśmy, że papieskie słowa z pewnością wykluczają naturalny 
transformizm. Wynika stąd dalej, że pośrednio papież odrzucił pogląd 
przedstawiony jako teza (e) na ewolucyjnym spektrum poglądów oraz tezy 
poprzedzające od (a) do (d) jako bardziej radykalne.

Podobny tok rozumowania odnosi się do uformowania ciała Ewy. Papież 
cytując Księgę Rodzaju (Rdz 2,21-22), potwierdza ponadnaturalny początek 
pierwszej kobiety. (...) Leon XIII dodaje nawet słowo mirabiliter oznaczające 
„cudownie”, „w cudowny sposób”, aby określić sposób ukształtowania Ewy 
z boku śpiącego Adama. Istotnie, jedno z podstawowych znaczeń tego słowa 
w łacinie kościelnej oznacza taki rodzaj zdarzenia, które z definicji przekracza 
prawa natury. (...) Nie ma więc wątpliwości, że papieskie nauczanie zawarte 
w Arcanum wyklucza ewolucję wszelkiego rodzaju, to znaczy wszelki 
transformizm, czy to naturalny, czy specjalny, który miałby stanowić 
drogę powstania ciała Ewy. Według Leona XIII i jednomyślnego nauczania 
wszystkich papieży, Ojców Kościoła i świętych Doktorów przed nim, Ewa 
była ukształtowana z ciała ludzkiego osobnika płci męskiej posługującego się 
rozumem. To samo z siebie wyklucza tezę, jakoby urodziła się ze zwierzęcej 
samicy, choćby nawet jako bliźniaczka Adama.

JAKIE ZNACZENIE MA NAUCZANIE LEONA XIII?
Choć struktura i użyte słowa w Arcanum nie noszą znamion definicji ex 
cathedra (to znaczy nieomylnej per se), to jednak to, co papież mówi wprost 

To raczej naukowcy przekraczają granice 
własnych kompetencji, gdy zaczynają dyktować 
teologii, co ma sądzić na temat unikalnych, 
historycznych zdarzeń należących do porządku 
nadprzyrodzonego.



w tym fragmencie, nie pozostawia wątpliwości, że składa tu świadectwo, 
jako następca Piotra, że wszystkie te prawdy były nauczane nieustannie 
i z całkowitą pewnością przez papieży i biskupów całego świata. Ponieważ 
stan ten trwał aż do jego własnej wypowiedzi, nie mogło być mowy, aby 
nauczanie to kiedykolwiek miałoby być zmienione. Zatem papież uznał 
te prawdy za nauczane nieomylnie przez Kościół zgodnie z kryteriami 
nieomylności przedstawionymi w XX wieku przez Sobór Watykański II9.

Z wielkim szacunkiem dla wszystkich twierdzę więc, że przyszedł 
najwyższy czas dla katolików na wszystkich szczeblach, aby odkryli na nowo 
encyklikę Arcanum Leona XIII. Stanowi ona świadectwo, odzwierciedlenie 
i potwierdzenie pewnego i niezmiennego nauczania katolickiego, które 
obecnie popadło w zapomnienie. Nauka ta mówi, że oboje – Adam i Ewa, 
tak co do duszy, jak i ciała, zawdzięczają swoje istnienie bezpośredniemu, 
nadprzyrodzonemu działaniu Boga. Nauka ta, tak jak została do dzisiaj 
sformułowana, nie wyklucza bezwzględnie ewolucji ciała Adama, gdyby miała 
ona zachodzić zgodnie z hipotezą specjalnego transformizmu. Nie wynika 
stąd jednak, że hipoteza specjalnego transformizmu rzuca jakiekolwiek 
światło na historyczną prawdę o sposobie ukształtowania ciała Adama. 
Pytanie, które należałoby rozważyć osobno, dotyczy tego, czy istnieją solidne 
naukowe, egzegetyczne i teologiczne podstawy, żaby utrzymywać tę hipotezę, 
czy raczej jest to tylko słaba i nieuzasadniona próba pojednania dwóch 
fundamentalnie niezgodnych systemów przekonań i światopoglądów. Tak 
czy inaczej, ważny wniosek wynikający z nieomylnego charakteru nauczania 
przedstawionego przez Leona XIII jest taki, że nauki przyrodnicze nigdy nie 
zdołają tego nauczania obalić. Prawda przychodząca do nas przez słowo Boże 
nie może nigdy sprzeciwiać się prawdom odkrywanym w Jego dziełach – 
stworzonym świecie. Prawdziwa wiedza naukowa nigdy nie sprzeciwia się 
wierze. Istotnie, chwila refleksji powinna wystarczyć, aby uświadomić nam, 
że, abstrahując nawet od faktu nieomylności omawianej doktryny, w żadnym 
przypadku nauki przyrodnicze nie mogłyby, pozostając w swoich granicach 
udowodnić, że żaden wyjątkowy akt Boga nie miał miejsca przy formowaniu 
ciała pierwszego Adama. Tak samo nauki przyrodnicze, trzymając się swoich 
granic, nie mogą twierdzić, że żadne nadprzyrodzone i wyjątkowe działanie 
nie miało miejsca przy formowaniu ciała drugiego Adama, czyli w trakcie 

9  Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium w punkcie 25, stwierdza: „Choć poszczególni biskupi 
nie posiadają przywileju nieomylności, to jednak głoszą oni nieomylnie naukę Chrystusową wówczas, gdy nawet 
rozproszeni po świecie, ale z zachowaniem więzów łączności między sobą i z Następcą Piotra, nauczając auten-
tycznie o rzeczach wiary i obyczajów, jednomyślnie zgadzają się na jakieś zdanie, jako mające być definitywnie 
uznane” [przyp. red.].



289 

dziewiczego poczęcia Jezusa w łonie Maryi, drugiej Ewy.
W tym kontekście porównanie między początkiem ciała pierwszego 

i drugiego Adama jest trafne. Ogromna liczba dowodów naukowych za 
tym, że dziewice nie zachodzą w ciążę, nie obala, ani nawet nie czyni 
niemożliwą tradycyjnej nauki chrześcijańskiej mówiącej, że jeden wyjątek 
miał miejsce, mianowicie Wcielenie. Podobnie, gdyby nawet nauka pewnego 
dnia zgromadziła dużą liczbę porządnych dowodów za tym, że niższe formy 
życia wyewoluowały w sposób naturalny aż do poziomu „hominidów” (a 
osobiście nie jestem przekonany, że tego dokonano albo, że kiedykolwiek 
to się uda) nadal nie unieważniałoby to, ani nie czyniło niemożliwym 
tradycyjnego stanowiska chrześcijańskiego. Stanowisko to stwierdza bowiem, 
że w jednym przypadku pierwszego prawdziwego człowieka Stwórca 
zadziałał bezpośrednio i wyjątkowo zarówno przy formowaniu jego ciała, jak 
i duszy. Wynika stąd dalej, że teza broniona w tym artykule nie sprzeciwia 
się temu, czego naucza Sobór Watykański II o uprawnionej autonomii badań 
naukowych zgodnie z ich metodami10. To raczej naukowcy przekraczają 
granice własnych kompetencji, gdy zaczynają dyktować teologii, co ma 
sądzić na temat unikalnych, historycznych zdarzeń należących do porządku 
nadprzyrodzonego. █

10  Por. Konstytucja dogmatyczna o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes, nr 36.



Korczak bez retuszów

Krzysztof Wołodźko

„Dzieci? Nie tylko dzieci, bo i bydlęta, i padlina, 
i gnój. Przychwyciłem siebie na nadużyciu: daję 
takim niepełne łyżki tranu. – Sądzę, że na ich 
grobie wyrosną pokrzywy, łopuch i blekot, nie 
pożywne jarzyny, nie kwiaty, skąd znowu. (...) ”. 
Te słowa gorszą? Pokazują, że Korczak 
traktował dzieci serio, bardzo serio i oceniał 
według dobra i zła.

J. Korczak, Pamiętnik i inne pisma z getta, Wydawnictwo W.A.B., 

Wydanie I w tej edycji, Warszawa 2012. 



Pamiętnik z getta Janusza Korczaka i inne jego pisma z tamtego 
czasu pozwalają lepiej poznać i głębiej uchwycić fenomen życia 
i poglądów pedagoga. Tym bardziej że jest to dokument pisany „bez 
znieczulenia”, chyba bez jakiejkolwiek autocenzury – bezwzględnie szczery, 
gwałtowny, choć bywa liryczny i refleksyjny. 

Jeśli w naszej głowie tkwi „niewinny” obraz Korczaka – uśmiechniętego 
wychowawcy, także w drodze na warszawski Umschlagplatz (plac 
załadunkowy ku Zagładzie), tu zobaczymy niemal nagą w swoich 
uczuciach i przeżyciach postać. Ujrzymy człowieka steranego życiem, 
żebrzącego o chleb, ziemniaki, opał dla dzieci, notującego śmierć z lekarską 
skrupulatnością, drażliwego i zagniewanego; człowieka ratującego się wódką, 
z wodą w płucach, z mocno opuchniętymi nogami. A przecież wciąż jest to 
wychowawca, lekarz, pisarz i społecznik, który w zgodzie ze sobą pozostał 
z dziećmi w getcie, choć niejednokrotnie proponowano mu, by ukrył się 
w „aryjskiej” części Warszawy.

Pamiętnik... datowany jest na czas między majem a 4 sierpnia 1942 roku 
(najprawdopodobniej dzień później ruszył transport do Treblinki, w którym 
był także Korczak). Pozostałe pisma powstały w latach 1940-1942. „Stary 
Doktor” w tym czasie kierował Domem Sierot przy Krochmalnej, pracował 
także przez jakiś czas jako wychowawca w Głównym Domu Schronienia 
przy Dzielnej 39 (z werystyczną szczegółowością opisanym przez niego jako 
umieralnia). W gruncie rzeczy żądano od niego niemożliwego. I on żądał 
tego od innych – zatrzymać śmierć u progu dziecięcego życia, śmierć z głodu, 
wycieńczenia, od chorób, strzałów. Zatrzymać upodlenie, starość (Pamiętnik... 
daje obraz kilku-, kilkunastoletnich dzieci jako starców o oczach zmętniałych 
goryczą i apatią). A przecież jednym z pierwszych zdań, jakie otwiera 
wspomnienia, jest to: „Człowiek, który bez miary obsypany Twymi dary, 



coś go stworzył i ocalił”... – cytat z Pieśni porannej (Kiedy ranne wstają zorze) 
Franciszka Karpińskiego.

Oto próbka opowieści Korczaka, rzeczy trudne: „Nie ma we mnie zdrowego 
kawałka. Zrosty, bóle, przepukliny, blizna, rozłażę się, skwierczę, pruję, żyję. 
I to jak jeszcze. Wiedzą coś o tym ci, co mi włażą w drogę. Kopniaki moje 
są wcale i owszem. Bywa i teraz, że cała banda chyłkiem przede mną”. Te 
kopniaki Korczak rozdzielał sprawiedliwie i niesprawiedliwie wszystkim, 
których uznał za wrogów dzieci, wszystkim, którzy jego zdaniem robili za 
mało, źle, z krzywdą dla jego podopiecznych. O sobie: „Czuję się zasmolonym, 
zakrwawionym, cuchnącym. Przebiegły, skoro żyję – śpię, jem, z rzadka nawet 
żartuję”. Bez ceregieli z przedstawicielami własnego narodu (aż dziwne, bo 
to getto i wokół cierpienie bijące w niebo swoją niesprawiedliwością): „Trzy 
Żydówki z Walicowa – to te typy, które drogą gładkich słówek, ba – nawet 
chrztu, wciskały się przemocą, bezwstydnie do polskiego towarzystwa, 
do domów i rodzin, by tam reprezentować Żydów. (...) Być nie może i nie 
powinno ani porozumienia, ani luźnego nawet kontaktu między kanalią 
żydowską i elitą duchową, moralną Polaków”. 

Ostre słowa „Starego Doktora” pod adresem dziecka: „Dzieci? Nie tylko 
dzieci, bo i bydlęta, i padlina, i gnój. Przychwyciłem siebie na nadużyciu: 
daję takim niepełne łyżki tranu. – Sądzę, że na ich grobie wyrosną 
pokrzywy, łopuch i blekot, nie pożywne jarzyny, nie kwiaty, skąd znowu. (...) 
Wydalony z Domu Sierot niedorozwinięty, złośliwy drapieżnik znalazł się 
tu. – Kiedy w jego sprawie interweniował ostatecznie żołnierz niemiecki 
też, powiedziałem policjantowi, że gotów jestem wziąć karabin i stanąć na 
warcie, a on – niech będzie kierownikiem Domu Sierot, jeżeli Fula ma wrócić”. 
Te słowa gorszą? Pokazują, że Korczak traktował dzieci serio, bardzo serio 
i oceniał według dobra i zła.

Ale ten sam Korczak, który nie szczędzi słów bolesnych, wciąż służy, 
wciąż dostrzega dobro i człowieczeństwo w otaczającym go świecie. 
Trudno te myśli, spostrzeżenia „odpisywać” z jego pamiętnika, bo wtedy 
brzmią płasko jako okolicznościowe bon moty, wpisywane do sztambucha, 
zdobiące wydawane na kredowym papierze książeczki ilustrowane kwiatami, 
zachodami słońca, irytującą sielanką życia, które chce ukryć cierpienie. 
Traktować szlachetne słowa zapisane wtedy jako błyskotkę – byłoby 
nieprzyzwoitością. Czytelnik sam będzie musiał je odkryć, zmierzyć się z nimi. 

Pośród pism, które składają się na Pamiętnik..., dwa zrobiły na mnie 
ogromne wrażenie. To opowieść Pani Wosia i Dwie trumny (na Smoczej i na 
Śliskiej). Pani Wosia – pani Wolańska – polska praczka w żydowskim Domu 
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Sierot: „Mieszkaliśmy w niespokojnej dzielnicy. (...) Pani Wosia zawsze 
wychodziła przed bramę, ujadała się i broniła, choć mogła dostać w głowę 
cegłą lub kamieniem, choć wiedziała, że krzyczeć będą: praczka żydowska, 
szabesgojka. (...) Miała własne dwoje dzieci: słabą Irenkę i niedźwiadka 
Władka. Była wojna [I Wojna Światowa – K.W.] i głód. Nie robiła różnicy 
między własnymi i obcymi dziećmi. A kiedy przyszła zaraza, sama nosiła 
chore na tyfus do szpitala. Nie bała się wszów [tak oryginalnie – K.W.] 
i choroby. (...) Praca była zawsze ciężka a zapłata mała. (...) Nie wiem, jaki 
napis ma na swoim grobie. Powinien być taki: «Z czcią ręce twoje całują ci 
liczni, na których wdzięczność zasłużyłaś życiem pracowitym i dostojnym»”. 
A Dwie trumny? Historia macierzyństwa i śmierci dziecka na miarę 
wizerunków piety.

Pamiętnik... to mozaika wspomnień – sięgają wspomnień Korczaka 
o jego przodkach („pradziadek był szklarzem. Rad jestem: szkło daje ciepło 
i światło”), czasów dzieciństwa i młodości, służby w wojsku w czasie wojny, 
tułaczki lekarza-wojaka. W historii tej znajdziemy ślady naszych rodzinnych 
wspomnień, ślady niemal doszczętnie unicestwionego świata. Jest to 
także opowieść filozoficzna i egzystencjalna, także w ciemnych barwach: 
Korczak rozważa kwestię eutanazji, możliwej kary śmierci, wspomina 
swoje samobójcze myśli, rozmyśla nad wychowaniem dzieci, obowiązkami 
dorosłych w „czasach pogardy”. I nie ustaje w pracy. Było to bowiem życie 
poznaczone bliznami i miłością. █

 



TOP 10 - BESTSELLERY 
(WRZESIEŃ-LISTOPAD 2012)

1
Miesięcznik
„Egzorcysta” 
z książką

3
Pakiet
powieści
z krzyżykiem

5
Kiedy serce 
nas oskarża

2
Katolicki 
Pomocnik 
Towarzyski

4
Niepokorny

Debiutujący we wrześniu miesięcznik to kolorowe, 
pełne prawdziwych historii i świadectw czasopismo 
wydawane przez Polskie Wydawnictwo Encyklope-
dyczne. Każdy numer Egzorcysty dostępny w Księgar-
ni Ludzi Myślących można nabyć w wyjątkowej pro-
mocji z książką Czarny sakrament za 19,99 zł.

15% RABATU W XLM.PL SPECJALNIE DLA CZYTELNIKÓW FRONDY



8

76

9

Masoneria
przeciw
Kościołowi
katolickiemu

Zmanipuluję 
Cię, 
kochanie

Myśli
nowoczesnego
endeka

Strachy
i Lachy

10
Obrona wiary

ZRÓB ZAKUPY I WYKORZYSTAJ KOD PROMOCYJNY: FRONDA65
szczegóły promocji na xlm.pl/fronda65

www.xlm.pl

Piękne wydanie, idealne 
na prezent




