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14 Piotr pozostaje Piotrem
Teologia nie jest dziedziną dla ludzi kreatywnych. Jakkolwiek to
obrazoburczo dla współczesnych uszu brzmi. W samej rzeczy nie mamy
pisać teologii, ale ją czytać, nie nadawać, ale odnajdywać jej kształt, nie
komponować, ale się wsłuchiwać. Łukasz Kubiak

18 Boży Wojownik Benedykt XVI
Ostatnie pontyfikaty – choć tak różne – są pełne wielkości i świętości.
W ten sposób Bóg przygotowuje nas do trudnych czasów, do
nowych prześladowań i do wielkiej walki z dyktaturą relatywizmu.
Tomasz P. Terlikowski

30 Tak prowadzi Go Pan
Ostatecznym powodem decyzji Benedykta XVI było rozpoznanie, czego
w tej konkretnej sytuacji chce od niego, człowieka i kapłana, Ten, który
go wezwał i powołał. Benedykt odchodzi, ponieważ tak go prowadzi Pan.
Piotr Kieniewicz MIC

34 Światu potrzeba jedności
Im trudniejsza jest sytuacja na świecie, tym ludzie szukają bardziej
wartościowych rzeczy, prawdziwego sensu życia. Ludzie wracają do Boga,
do Kościoła. Z wokalistą Luxtorpedy, Robertem „Litzą” Friedrichem,
rozmawia Jarosław Wróblewski

40 Gender, czyli wskrzeszanie Engelsa
Niszczenie małżeństwa to pierwszy krok na drodze do przyznania
państwu władzy nad zdolnością „produkowania” ludzi. W miejsce
kultury i etyki proponuje się, jako sztuczny sztafaż podtrzymujący całą
dekonstrukcyjną konstrukcję, współcześnie rozumiane tzw. „nowe
prawa człowieka”. Paweł Bortkiewicz TChr

52 „...z ziemi egipskiej, z domu niewoli”.
Drogi ucieczki
Niedługo o sprawach świata decydować będą pokolenia wychowane
w gimnazjach na serialu o Harrym Potterze. Może się wtedy okazać, że
błonka kultury i chrześcijańskich wartości, chroniąca naszego ducha przed
atakami Biesów, jest bardzo, bardzo cienka. Tomasz Bieszczad

F66.indb 2

2013-02-21 07:29:16

66

SPIS RZECZY

Błogosławieni ubodzy
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60 Rynek bez Boga, czyli o źródłach
kryzysu ekonomicznego w Europie
Nakaz usunięcia ze słowackiej wersji euro krzyża, a także aureoli nad
głowami św. Cyryla i Metodego – choć jest przede wszystkim dowodem
na postępującą laicyzację Europy – może być także doskonałym
symbolem istoty kryzysu ekonomicznego, jaki dopadł obecnie świat
zachodni. Tomasz P. Terlikowski

82 Państwo nie może deprawować
obywateli
To złudzenie, że politycznymi metodami można wprowadzić
dobrobyt. Trzeba rozwiązywać konkretne problemy, przede
wszystkim o charakterze awaryjnym. Natomiast źródła dobrobytu
to praca, przedsiębiorczość i oszczędność, na przykład w wydatkach
państwowych. Z Markiem Jurkiem rozmawia Tomasz Rowiński

94 Co mają wspólnego Wall Street
i papieski Rzym?
Istnieje dziś „laicki dogmat” mówiący o rozdziale Kościoła od rynku,
od społeczno-ekonomicznej treści i funkcjonowania wspólnot ludzkich.
W swojej najbardziej radykalnej postaci przekonuje on, że chciwość
jest cnotą i kształtuje takie modele obyczajowe i kulturowe, które
niemal całościowo wiążą ludzką wartość z użytecznością dla rynku,
czyli konsumpcją, siłą nabywczą jednostek i (pod)grup społecznych.
Krzysztof Wołodźko

106 Uzależnieni od bogactwa
Jedyną szansą na czas kryzysu jest moralna odnowa – ubóstwo
świadome, dobrowolne, znoszone w cichości, cierpliwości, a przede
wszystkim z wiarą. Tomasz Teluk
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116 Każde kolejne dziecko wyzwala
od poprzedniego
Są prawdziwym ewenementem. Wręcz egzotyką. Ale padają też mniej
sympatyczne określenia, np.: „patologia”. Rodzicom stawiane są zarzuty,
że nie umieją się właściwie zabezpieczać, lub że ich dzieci muszą
wychowywać się same i są zaniedbane. A jaka jest prawda o rodzinach
wielodzietnych? Marta Brzezińska

132 Franciszek z Asyżu – świadek
wartości ewangelicznego ubóstwa
W godzinie śmierci Franciszek, pragnąc jak najbardziej upodobnić się
do ubogiego Chrystusa, prosił, aby rozebrano go do naga, tak bowiem
umierał Chrystus na krzyżu. Wyzbycie się wszelkich zewnętrznych
znaków, które chronią nagość – jak pisze znany teolog duchowości
o. Jozafat Nowak – nie obniżyło poczucia jego osobistej wartości
i godności. Wiesław Block OFMCap

140 Czy franciszkanie są zakonem
żebraczym?
Gdyby zapytać o najprostsze i najczęściej powtarzające się skojarzenie
z franciszkanami, to niewątpliwie byłoby to stwierdzenie, że jesteśmy
zakonem żebraczym. Opinia ta utrwaliła się nie tylko wśród zwyczajnych
katolików, ale także wśród teologów czy historyków religii. Ale czy
rzeczywiście tak jest? Marcin Radomski OFMCap

146 Chesterton a nowa odsłona eugeniki
„Ewolucjonizm nauczył ludzi myśleć, że jeśli oddalają się coraz bardziej
od stadium małpy, to coraz bardziej zbliżają się do stadium anioła.
Można jednak przestać być małpą i zamiast stać się aniołem, całkiem
zwyczajnie pójść do diabła” – podkreślał Chesterton w Ortodoksji.
Sławomir Zatwardnicki
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162 Vini, Vidi, Vichy, czyli „collaboration
horizontale” świata kultury
4 maja 1940 r. Atak Wermachtu. Armie francuska i brytyjska fatalnie
zorganizowane i dowodzone uciekają. Niemcy wkraczają bez
jednego wystrzału do Paryża. Na „cześć” dowódcy wojsk alianckich
ukuty zostaje nowy, sarkastyczny termin: „Vini, Vidi, Vichy”.
Remigiusz Włast-Matuszak

172 Karolina, nadzieja
Fragment książki Jana Polkowskiego Ślady krwi

182 Księga Ostrzy
Opowiadanie. Arkady Saulski

196 Ksiądz Stanisław Trzeciak –
„antysemita”, który pomagał Żydom
„Jeden z czołowych katolickich propagatorów antysemityzmu w okresie
międzywojennym w Polsce” – można o nim przeczytać w Wikipedii.
Tymczasem, jak wskazuje reporterskie śledztwo, ks. Stanisław Trzeciak
nie był antysemitą. Ks. Stanisław Trzeciak Żydom pomagał! Tadeusz
M. Płużański

206 Nie stać nas na prowadzenie polityki
romantycznej
Jeżeli znowu będziemy się kierowali emocjami, prestiżem i honorem,
jeżeli znowu zaufamy jakimś egzotycznym sojusznikom, jeżeli będziemy
wierzyć w to, że gdy zaczną się kłopoty, przyleci do nas wróżka zza
oceanu z czarodziejską różdżką i uratuje nas przed Rosją lub Niemcami
– to poniesiemy kolejną straszliwą klęskę. Z Piotrem Zychowiczem
rozmawia Petar Petrović

Polska, Niemcy i Rosja – przewróć stronę po więcej!
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226 Między Moskwą, Berlinem a Rzymem
To nie Berlin i nie Moskwa da nam siłę do przetrwania w przyszłości.
Od kalkulacji geopolitycznych istotniejsza jest wierność temu, co sami
rozpoznajemy jako istotę polskości. Tomasz P. Terlikowski

238 Polska między młotem a młotem
Zarówno z powodów geograficznych, jak i etnicznych Polska była zawsze
dla Niemiec (a wcześniej Prus) i Rosji czymś w rodzaju „przeszkadzajki”.
Do dziś nic tak nie irytuje kremlowskich władców (Niemców w dużo
mniejszym stopniu), jak polski przywódca, który ośmiela się wyrażać
własne, krytyczne zdanie na temat dzisiejszej Rosji i jej zachowań.
Marek Magierowski

246 Niemieckie sny o Mitteleuropie
Federacyjna Europa, której projekt wysuwał minister Radosław Sikorski,
a w której siłą rzeczy dominowałyby Niemcy, to projekt ograniczający
naszą suwerenność. O pakcie fiskalnym i innych „nowych, wspaniałych
pomysłach”. Wojciech Polak

268 Katolicko-prawosławny spór
o św. Józefa
Według katolików św. Józef miał jedną żonę i jedno powierzone sobie
na wychowanie dziecko – Jezusa. Według prawosławnych Maryja była
drugą żoną św. Józefa, a Jezus miał rodzeństwo. Głos w sprawie zabierają
reprezentanci Kościoła katolickiego: bł. Pius IX, Leon XIII, a także
przedstawiciel strony prawosławnej Sergiusz Bułgakow

288 Słowo i sumienie
Krzysztofa Wołodźki recenzja książki Fenomen Sołżenicyna.
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TOMASZ BIESZCZAD (1953) polonista, publicysta, animator kultury, reżyser,
aktor. W latach: 1972-1987 członek Teatru 77; 1992-2000 redaktor naczelny
łódzkiego miesięcznika „Kalejdoskop”; 2003-2011 dyrektor Akademickiego
Ośrodka Inicjatyw Artystycznych; 1991-2011 dziennikarz i felietonista, satyryk
(„Dziennik Łódzki”, „Życie”, „Nowiny”, „Głos Szczeciński”, „Piotrkowska 104”,
„Aspekt Polski”, strona www KSD). Członek Katolickiego Stowarzyszenia
Dziennikarzy. Od 2008 w Radzie Etyki Mediów (rezygnacja 2010). Od 2012
w Obywatelskiej Komisji Etyki Mediów. Obecnie realizator widowisk teatralnych
i estradowych.

WIESŁAW BLOCK OFMCap (1968) kapucyn, teolog, specjalista teologii
duchowości i historii franciszkanizmu. Wykładowca Franciszkańskiego Instytutu
Duchowości przy Uniwersytecie „Antonianum” w Rzymie. Mieszka i pracuje
w Wiecznym Mieście.

PAWEŁ BORTKIEWICZ TChr (1958) profesor, teolog katolicki, kapłan
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, wykładowca Uniwersytetu
Adama Mickiewicza, autor kilkudziesięciu książek. Mieszka w Poznaniu.

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”, „Gazetą Polską”. Prowadziła audycję Bliżej
Nieba w Radiu WNET oraz Audycję Poświęconą w Radiu
Warszawa. Organizowała ogólnopolskie spotkanie Golgota Młodych.
Współautorka albumu Szczęściarze. Interesuje się wykorzystaniem
nowoczesnych środków masowego przekazu w komunikacji społecznej
Kościoła. Mieszka w Warszawie.
SERGIUSZ BUŁGAKOW (1871-1944) prawosławny kapłan i teolog. Autor
kilkudziesięciu książek z dziedziny filozofii, teologii i liturgiki. Po zwycięstwie
rewolucji wyemigrował i ostatnie lata życia spędził w Paryżu.

PIOTR KIENIEWICZ MIC (1967) kapłan Zgromadzenia Księży Marianów,
doktor habilitowany teologii moralnej, bioetyk, wykładowca KUL, rzecznik
prasowy sanktuarium w Licheniu. Mieszka w Licheniu.

ŁUKASZ KUBIAK (1978) żonaty, ojciec trzech synów. Filozof, teolog ze szkoły
lubelskiej. Publikował we „Frondzie” oraz w Instytucie Edukacji Narodowej. Od
kilku lat właściciel firmy zajmującej się przeprowadzaniem degustacji, szkoleń
winiarskich oraz importem i sprzedażą win. Mieszka w Lublinie.
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MAREK MAGIEROWSKI (1971) były wicenaczelny „Rzeczpospolitej”, obecnie
dziennikarz tygodnika „Do Rzeczy”, iberysta, zajmuje się głównie tematyką
zagraniczną. Mieszka pod Warszawą.

TADEUSZ M. PŁUŻAŃSKI (1969) historyk, publicysta, szef działu Opinie
„Super Expressu”, autor książki Bestie o nierozliczonych zbrodniach komunistów
w Polsce.
WOJCIECH POLAK (1962) polski historyk, nauczyciel akademicki, polityk,
profesor nauk humanistycznych, autor wielu książek o opozycji antykomunistycznej
w czasach PRL-u oraz stosunkach polsko-rosyjskich w XVI i XVII w.

JAN POLKOWSKI (1953) poeta, dziennikarz, działacz NSZZ Solidarność.
Zadebiutował utworami opublikowanymi w 1978 w kwartalniku „Zapis”. Był
redaktorem naczelnym „Arki” i „Czasu Krakowskiego”. W 1992 pełnił funkcję
rzecznika prasowego rządu Jana Olszewskiego. Odznaczony przez Prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

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

MARCIN RADOMSKI OFMCap (1976) kapucyn, kapłan, członek redakcji
kwartalnika „Fronda” i portalu Fronda.pl, od 2012 roku proboszcz parafii Matki Bożej
Miłosierdzia w Olsztynie. Przez wiele lat pracował w Wielkiej Brytanii i Australii.
W 2010 r. zainicjował z Tomaszem P. Terlikowskim projekt „Kuźnia Wiary”.

TOMASZ ROWIŃSKI (1981) historyk idei, redaktor pisma „Christianitas”,
sekretarz redakcji kwartalnika „Fronda”, związany z katolicką Wspólnotą
Błogosławieństw, współpracownik Wydawnictwa M, tygodnika „Idziemy”,
portalu fronda.pl, w latach 2005-2008 współpracownik i redaktor kwartalnika
„Res Publica Nowa”; w latach 2006-2010 pracownik Centrum Myśli Jana Pawła II
w Warszawie. Ostatnio opublikował dwie książki z wywiadami Zawód: egzorcysta.
Rozmowy z polskimi egzorcystami (2011) oraz Aniołowie i kosmici. Kościół wobec
cywilizacji pozaziemskich (2011). Mieszka w Pruszkowie.
ARKADY SAULSKI (1987) urodzony w kraju bez ryngrafów i szabel, za to
pełnym „autorytetów moralnych”. Dziennikarz „Gazety Bankowej”, członek
zespołu redakcyjnego portalu wGospodarce.pl. Prozę publikował w „Nowej
Fantastyce”, „Frondzie”, „Pressjach”. Pisze dla wPolityce.pl, Stefczyk.info,
wNas.pl, Rebelya.pl.
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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.
TOMASZ TELUK (1974) doktor filozofii, politolog, komentator, twórca
Instytutu Globalizacji. Za wydanie książki Mitologia efektu cieplarnianego Instytut
Globalizacji otrzymał w 2009 nagrodę Templeton Freedom Award w dziedzinie
Etyka i Wartości przyznaną przez ATLAS Economic Foundation w Waszyngtonie,
a ufundowaną przez Fundację Templetona. Mieszka w Gliwicach.

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) redaktor „Nowego Obywatela”, członek
zespołu pisma „Pressje”. Publikuje m.in. w „Znaku”, „Kontakcie”, „Gazecie
Polskiej Codziennie”, portalu deon.pl.

JAROSŁAW WRÓBLEWSKI (1971) dziennikarz portalu Fronda.pl i programu
telewizyjnego Jan Pospieszalski: „Bliżej”, redaktor naczelny pisma Grupy
Historycznej Zgrupowanie „Radosław”, reżyser filmu dokumentalnego o powodzi
w Wilkowie Raport z zatopionego miejsca, żonaty, troje dzieci. Lubi rozmawiać
z ludźmi. Mieszka na warszawskim Żoliborzu.

SŁAWOMIR ZATWARDNICKI (1975) zamierza żyć wiecznie, mąż Olhy
z Ukrainy, tato Oksany, jeden z moderatorów wspólnoty „Szekinah” z Gliwic,
felietonista internetowego „Biuletynu Miłośników Dobrej Książki”, autor blogu
www.confessiones.salon24.pl. Publikował w „Przeglądzie Powszechnym”,
„Pastores” i „Przewodniku Katolickim”, zawodowo pracuje w branży ochrony
środowiska. Mieszka na Górnym Śląsku.

Mocny skład!
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DOBRA KSIĄŻKA
RoseMary, Aleksander Posacki SJ

Nie krocz za mną

Fronda 2013
Stron 352
Oprawa miękka ze
skrzydełkami
EAN 9788362268436
Cena detaliczna 34,90 zł

Podróż do Nowego Jorku jest dla RoseMary ostatnią szansą na spotkanie z ciężko chorym ojcem.
Dlaczego w pięknym domu elitarnej dzielnicy Upper East Side wszyscy nieznajomi są dla
niej tacy mili? Kim jest opiekująca się nią, dziwna starsza pani? I skąd się wziął czarny
demon w samym środku Central Parku?
Ta historia wydarzyła się naprawdę. RoseMary jest – czy raczej była – medium. Z dziada-pradziada odziedziczone zdolności przekazała jej mama. Grunt, to się nimi nie przejmować – radzono dziewczynie. Ale czy ignorowanie duchów jest możliwe?
Niniejsza historia, spisana na prośbę spowiednika, jest pierwszym na świecie tak obszernym świadectwem osoby egzorcyzmowanej z dziedzictwa okultyzmu. Znajdziesz w niej
niezwykłą opowieść dziewczyny o jej rodzie do trzech pokoleń wstecz, a także komentarz
eksperta, analizę kilku podobnych przypadków oraz posłowie salezjanina, który w swojej
codziennej pracy spotyka się ze skutkami okultyzmu.

www.xlm.pl *** info@xlm.pl
(22) 836 54 45
ZAMÓW JUŻ DZIŚ!
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Piotr pozostaje
PIOTREM
Utożsamiliśmy papieża z Piotrem, urząd Piotrowy
utożsamiliśmy z osobą, która go sprawuje.
28 lutego o 20.00
Benedykt XVI stał
się znów Josephem
Ratzingerem,
ale Piotr nie stał
się Szymonem.
Apostoł, o którym
konstytucja o Kościele
Chrystusowym Soboru
Watykańskiego I mówi,
że „żyje, przewodzi
i sprawuje sąd
w swoich następcach”,
pozostanie
fundamentem
Kościoła
powszechnego.
Łukasz Kubiak
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Rezygnacja Benedykta XVI to jedna z tych niezwykłych sytuacji,
których siła rażenia zwielokrotniona jest przez osadzenie jej
w codziennym biegu spraw. Podczas konsystorza, wpisanego w normalny
harmonogram pracy Stolicy Apostolskiej, konsystorza, którym zresztą nikt
się zbytnio nie interesował, papież spokojnym, cichym głosem, odczytał
oświadczenie o swojej rezygnacji, gdzie krótko, rzeczowo, a zrazem z głębi
serca, określił jej powody i warunki.
Dlaczego papież ustąpił? Nasze poznanie to w dużej mierze sztuka zadawania
dobrych pytań, a to pytanie, choć narzucające się naturalnie, nie jest pytaniem
najlepszym. Po pierwsze, dlatego że zdaje się poddawać w wątpliwość powody
wyłożone przez Benedykta. Po drugie, dlatego że próba wyjścia poza papieskie
oświadczenie, nawet po to, by uszczegółowić i zarysować szerszy kontekst,
pozostanie zawsze spekulacją. Chwytliwą, dobrze się sprzedającą, dla mediów
poniekąd obowiązkową, czasem ocierającą się o teorie spiskowe, uzależnioną od
osobistych sympatii. Decyzja Benedykta XVI pozostaje tajemnicą jego serca, którą
w Bożej obecności rozeznał, rozważył i przyjął. Duchowe rozeznanie dokonuje
się zwykle w ciszy, milczeniu, samotności, bo to w nich może wybrzmieć Boży
sens. To tajemnica nocy, w której Samuel słyszy – tylko on i nikt poza nim – że Bóg
woła. My, obok, musimy tę intymność i tę noc uszanować, nie próbować w nią
wchodzić i jej rozjaśniać.
Przechodząc nad pytaniem „dlaczego zrezygnował”, nie fiksując się na
nim, wciąż pozostajemy skonfudowani. To wydarzenie radykalnie niepasujące
do układanki; dokładnie wiemy, że tu zaszła zmiana w scenach naszego
widzenia. Chociaż wielu obserwatorów życia Kościoła rozważało taki
scenariusz, kościelny common sense był na niego zupełnie nieprzygotowany.
Do tego stopnia, że nie przewidziano jakichkolwiek procedur czy rozwiązań
praktycznych. Ustąpienie było teorią, a pytanie o tytulaturę, strój, miejsce
zamieszkania, relacje między „starym” a „nowym” papieżem pozostawały
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w sferze ecclesial-fiction. Bo co to właściwie znaczy, że Wikariusz Jezusa
Chrystusa, Następca Księcia Apostołów, Najwyższy Kapłan Kościoła
Powszechnego, Sługa Sług Bożych zrzeka się urzędu? Czy osoba nazywana
Ojcem Świętym, może ustąpić, czy od tego ojcostwa, niemal namacalnego,
można przejść na emeryturę? Jeśli Benedykt XVI to robi, to znaczy, że można.
Teologia nie jest dziedziną dla ludzi kreatywnych. Jakkolwiek to
obrazoburczo dla współczesnych uszu brzmi. W samej rzeczy nie mamy
pisać teologii, ale ją czytać, nie nadawać, ale odnajdywać jej kształt, nie
komponować, ale się wsłuchiwać. Nie warto podkolorowywać papieskiej
decyzji, rozładowywać napięcia, jakie ze sobą niesie, szukać łatwych
wytłumaczeń, nie konfrontować się z konsekwencjami.
Najpierw warto przypomnieć, że sama rezygnacja papieża jest aktem
przewidzianym w kościelnym prawie, które nie jest ciałem obcym, nie jest
sztucznie doklejone czy arbitralnie skonstruowane, ale swoje źródło ma
przede wszystkim w Ewangelii. Stanowiąc o Kościele, nie mówi nic poza
Objawieniem czy wbrew niemu, ale jest od niego bezpośrednio zależne.
Jest szczególnym, rozpisanym na kanony sposobem odczytania Dobrej
Nowiny. Dlatego może być źródłem teologicznych rozważań, tak samo jak
są nimi liturgia Kościoła, czy wydawane przezeń dokumenty. Jeśli tak jest, to
Benedykt XVI korzystając z prawa umożliwiającego rezygnację, nie redefiniuje
w żaden sposób papieskiej posługi, nie jest rewolucjonistą ani reformatorem.
Burzy natomiast nasz, ukształtowany przez lata, obraz tej posługi, jak się
okazuje obraz nieprawdziwy, a na pewno przeakcentowany.
Biskup Rzymu jest najpierw biskupem, to znaczy osobą, która naznaczona
niezatartym znamieniem sakramentu święceń, mocą Ducha Świętego
występuje dla powierzonego mu Kościoła w imieniu Chrystusa. Kto raz został
biskupem, nie przestanie nim być do śmierci, to w episkopat właśnie wpisane
jest nieodwołalne duchowe ojcostwo, troska o Boże dzieci. W swej istocie jest
to troska Chrystusowa, bo to Chrystus jest posłanym od Ojca dla zbawienia
świata. W Jego posłaniu uczestniczyli najpierw Apostołowie, a teraz, jako
ich następcy, biskupi. Katechizm Kościoła Katolickiego (860) zwraca jednak
uwagę na dwa aspekty apostolskiej misji, które są nieprzekazywalne dalej
– następcy Apostołów nie są świadkami Zmartwychwstania, nie są również
fundamentami Kościoła. Nie wolno zatem utożsamiać biskupa z Apostołem.
Misja biskupa zawiera się w misji Apostoła, nie jest jednak odwrotnie.
Biskup Rzymu jest dziedzicem tego wielkiego dialogu między Chrystusem
a Piotrem – czy miłujesz Mnie, czy miłujesz Mnie, czy miłujesz Mnie więcej?
Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham – Zmartwychwstały, z którego
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przebitego boku rodzi się Kościół, Ciało z Jego Ciała i Krew z Jego Krwi,
czyni Piotra punktem odniesienia, widzialnym fundamentem jedności.
Chrześcijaństwo jest religią zgorszenia – zgorszenie Wcielenia, zgorszenie
Krzyża, ma swoją kontynuację w zgorszeniu Kościoła. Bóg, który stał się
człowiekiem, jest konsekwentnie radykalny, obdarzając zwykłego człowieka
władzą zawiązywania i rozwiązywania. Bezlitośnie dla naszych manichejskich
zapędów. Każdy z następców Piotra uczestniczy w tym dziedzictwie –
niemniej wciąż jest to dziedzictwo Piotra. To dlatego następujący po sobie
papieże nie wstępują na tron poprzednika, ale na tron piotrowy.
Tak jak biskupi w Kościołach lokalnych sprawują urząd nauczania,
uświęcania i rządzenia, tak biskup Rzymu sprawuje go wobec całego Kościoła,
dysponując władzą pełną, najwyższą i bezpośrednią. Upraszczając, można
więc powiedzieć, że Biskup Rzymu to biskup, którego charyzmatem jest
jedność, a Kościołem jest cały Kościół Boży. Podobnie jak inni biskupi, papież
nie jest jednak Apostołem, nie jest fundamentem, na którym Kościół został
zbudowany. Jako biskup Rzymu uczestniczy w piotrowym powołaniu, misji
i władzy, ale w ścisłym sensie nie jest nowym Piotrem.
Utożsamiliśmy papieża z Piotrem, urząd Piotrowy utożsamiliśmy z osobą,
która go sprawuje. 28 lutego o 20.00 Benedykt XVI stał się znów Josephem
Ratzingerem, ale Piotr nie stał się Szymonem. Apostoł, o którym konstytucja
o Kościele Chrystusowym Soboru Watykańskiego I mówi, że „żyje, przewodzi
i sprawuje sąd w swoich następcach”, pozostanie fundamentem Kościoła
powszechnego. █
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Głęboka teologia i duchowość, jakie
pozostawił nam Benedykt XVI, pozwalają
określić jego pontyfikat wielkim. Kto
wie, czy nie na miarę pontyfikatu Piusa X. To
zresztą ogromny dar dla Kościoła, że ostatnie
pontyfikaty – choć tak różne – są tak pełne
wielkości i świętości. W ten sposób wyraźnie Bóg
przygotowuje nas do trudnych czasów, do nowych
prześladowań i do wielkiej walki z dyktaturą
relatywizmu, która nas czeka.

Boży Wojownik
Benedykt XVI
Tomasz P. Terlikowski
Największy sekret ludzkości - Jezus Chrystus
Autor Autorski
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Niezależnie od pytań, które aż cisną się na usta, czy decyzja
Benedykta XVI o ustąpieniu wyznaczy nowy standard
postępowania, czy symbolicznie zmieni ona postrzeganie
i przeżywanie papiestwa przez miliard katolików na świecie czy
też pozostanie ona absolutnym wyjątkiem, na miarę tego sprzed
ponad pół tysiąclecia, jedno można powiedzieć już teraz, i to bez
najmniejszych wątpliwości: to był wielki pontyfikat. Pontyfikat,
w którym Benedykt XVI nie tylko wytyczył nowe szlaki teologiczne,
liturgiczne czy ekumeniczne, ale także naznaczył Kościół duchowo. Boży
Wojownik Benedykt XVI zawalczył też niezwykle mocno o duszę Europy.
A jednocześnie pozostał do głębi sobą, spokojnym, cichym, pokornym
człowiekiem, który nie chciał pełnić eksponowanych funkcji, marzył
o powrocie do uprawiania teologii, a jednocześnie wyrzekał się tych marzeń.
Ten ludzki aspekt posługi Benedykta XVI był najbardziej widoczny
w ostatnich dniach jego pontyfikatu, gdy papież żegnał się z wiernymi,
a jednocześnie wciąż na nowo powracał do kwestii całkowitego zaufania
Chrystusowi. Ten Boży Siłacz, Wojownik Pański pokładał zaufanie jedynie
w łasce Pana, w modlitwie wiernych, i sam siebie uważał za słabego,
zwyczajnego człowieka, który niesiony jest tylko modlitwą wiernych
i zaufaniem do Pana. Ale – jeśli ponownie wczytać się w przemówienia,
apele, prośby papieża – to okaże się, że ten element zaufania i oparcia się nie
na własnej ludzkiej słabości, ale na łasce Pana, był tam obecny od samego
początku pontyfikatu. Od pierwszych wypowiedzi, o miotanej falami „łodzi
Kościoła”, która potrzebuje sternika, czy od gorącej prośby o modlitwę, by
pasterz nie uląkł się wilków. – Módlcie się za mnie, żebym nie bał się wilków,
które przychodzą do owczarni Chrystusowej – mówił na początku pontyfikatu
Ojciec Święty. I przez dziewięć lat brał się za bary z wilkami, które wtargnęły
do owczarni, często w przebraniu owiec. Z tej perspektywy dopiero widać, jak
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szczere było jedno z pierwszych wyznań Benedykta XVI, który mówił o sobie,
tylko jako o „skromnym robotniku winnicy Pańskiej”, który przyszedł po
wielkich papieżach.
I być może właśnie ten „znak” całkowitego zaufania, a także tak otwartego
mówienia o własnej, czysto ludzkiej słabości, jest najmocniejszym darem,
jaki pozostawia nam Benedykt XVI. On swoją rezygnacją przypomina nam, że
papież ma być przede wszystkim pokornym następcą św. Piotra, a nie idolem,
światowym autorytetem czy guru miliarda katolików. I choć jego posługa
jest ważna w Kościele, i nie sposób jej przecenić, to jednocześnie swoim
odsunięciem wskazuje na Tego, którego jest Namiestnikiem. Biskup Rzymu ma
być przecież Wikariuszem Jezusa Chrystusa, a jego osoba, charyzmat, wielkość
nie mogą przesłaniać Zbawiciela. Masowość wydarzeń, umiejscowienie
papieża w przestrzeni medialnej, ale także – co nie bez znaczenie nasze,
katolików symboliczne postrzeganie roli papieża niekoniecznie muszą
sprzyjać pełnieniu tej fundamentalnej funkcji. Rezygnacja może być
więc wielką próbą przypomnienia, że to nie Joseph Ratzinger i nie Karol
Wojtyła są ważni w papiestwie, ale Chrystus, który im powierzył swój
Kościół, aby prowadzili go w Jego, a nie swoim imieniu. Jeśli spojrzeć na to
z takiej pespektywy, to nie ma sprzeczności między decyzją Jana Pawła II
i Benedykta XVI. Ten pierwszy pokazał, że od słów (wspaniałych i głębokich)
ważniejsze jest promieniowanie Ducha, który objawił się w cierpieniu. Można
powiedzieć, że błogosławiony Jan Paweł II stał się – szczególnie w czasie
odchodzenia – żywą ikoną Ducha Świętego. Benedykt XVI pokazał zaś, że
od posługi słowa (też niezwykłej, choć innej) ważniejsze jest świadectwo
Chrystusa, i umiejętność wycofania się, żeby własna osoba nie przesłaniała
Tego, który jest najważniejszy: Wcielonego Boga. Obie te postawy są dla nas
darem na nadchodzące trudne dla chrześcijan czasy. Czasy, w których będzie
nam przewodził nowy biskup Rzymu. Następca Piotra, a nie Ratzingera czy
Wojtyły.

WYPĘDZIĆ WILKI Z OWCZARNI
Ale świadectwo życia, choć niezwykle ważne, nie wyczerpuje darów
papieża Benedykta XVI dla Kościoła. Jego rezygnacja – wbrew opinii
złośliwych liberalnych komentatorów – nie jest wcale najważniejszym
elementem jego pontyfikatu. Ostatnich dziewięć lat życia papieża wypełniała
walka na rozmaitych polach. Walka o duszę Europy, o przywrócenie jej
zakorzenienia w klasycznej kulturze i wreszcie o umocnienie Kościoła.
Ale pierwszą linią frontu (włoskie media wciąż spekulują, że taką, która
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spowodowała najsilniejsze ataki na Benedykta XVI i mogła przyczynić się
do jego rezygnacji), na którą wszedł już na samym początku, była walka
o oczyszczenie Kościoła i wyjaśnienie do końca skandali seksualnych.
W ostatnich latach pontyfikatu błogosławionego Jana Pawła II, gdy on
sam nie był już w stanie w pełni zarządzać Kościołem, namnożyło się
wiele nierozwiązanych spraw, w tym – chyba najbardziej nabrzmiała afera
związana z założycielem Legionistów Chrystusa ks. Marcialem Macielem,
który przez lata molestował dzieci (także własne), kleryków, prowadził
podwójne życie (miał kilkoro dzieci z różnymi kobietami), uwodził kobiety dla
pieniędzy. Benedykt XVI błyskawicznie załatwił tę sprawę i nie tylko odwołał
zakonnika z funkcji, ale też zakazał mu sprawowania posługi kapłańskiej.
Benedykt XVI szybko reagował także na kolejne skandale seksualne
i wprowadził jasne procedury, wedle których miano załatwiać wszystkie
problemy związane z molestowaniem seksualnym przez duchownych. Później
zaś czuwał, by zasady te były respektowane, i by winni ich łamania ponosili
konsekwencje. Ze stanu kapłańskiego usuwani więc byli nie tylko pedofile, ale
także duchowni (a nawet biskup), których władze cywilne skazały jedynie na
kary w zawieszeniu za posiadanie pornografii dziecięcej.
Oczyszczanie Kościoła z deprawatorów nie ograniczyło się jednak wyłącznie
do pedofilów, ale stało się częścią ofensywy przeciwko gorszycielom w ogóle.
Benedykt XVI poszedł na wojnę także z gejowskim lobby, które w Kościele –
by posłużyć się celnym określeniem ks. prof. Dariusza Oko – przyjęło postać
„homoherezji”. Benedykt XVI najpierw wprowadził jasne dekrety zakazujące
wyświęcania osób homoseksualnych na duchownych, a później czuwał, by
były one respektowane. A wyegzekwowanie tych decyzji wcale nie było łatwe.
Kościół na Zachodzie przyjął decyzję Stolicy Apostolskiej (której uchwalenie
też zajęło wiele lat) z ogromną rezerwą, a część hierarchów czy rektorów
seminariów zajęła się nie tyle jej wcieleniem w życie, ile... rozmywaniem czy
wręcz kwestionowaniem. „Najbardziej otwarcie rewoltę przeciw papieżowi
i Kościołowi przewodzą niektórzy jezuici ze Stanów Zjednoczonych, którzy
jawnie się im sprzeciwiają i ogłaszają, że wbrew powyższym postanowieniom
nadal będą przyjmować kleryków o skłonnościach homoseksualnych, a nawet
specjalnie ich do siebie zapraszają”1 – pisał ks. Dariusz Oko. Nie brakowało
też biskupów, którzy – już bez ostentacji – ignorowali instrukcję. Część z nich
została już jednak odwołana, i to z osobistej interwencji Benedykta XVI, który
1 D. Oko, Z papieżem przeciw homoherezji, „Fronda” 63/2012, s. 144-145.
Boży Wojownik Benedykt XVI
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miał pełną świadomość, że homositwa czy krycie pedofili zaciemnia obraz
pięknego Kościoła.
Walka ta – choć za pontyfikatu Benedykta XVI wydano najważniejsze
dokumenty jej dotyczące (chodzi tu szczególnie o „Instrukcję dotyczącą
kryteriów rozeznawania powołania w stosunku do osób z tendencjami
homoseksualnymi w kontekście przyjmowania ich do seminariów
i dopuszczania do święceń” z roku 2005) – wcale nie została jeszcze
zakończona. „Homoideologia czy genderideologia, której ta pierwsza jest
częścią, oczywiście prędzej czy później się skompromitują, załamią i zostaną
odrzucone – podobnie jak to było z innymi absurdalnymi ideologiami (...)
Kościół będzie musiał posprzątać po homoideologii i homoherezji, podobnie
jak musiał posprzątać po nazizmie i komunizmie, jak musiał po ich upadku
odbudować społeczną przestrzeń wartości i sensu. Chodzi tylko o to, żeby,
zanim do tego wreszcie dojdzie, było jak najmniej ofiar”2 – wskazywał ks.
Oko. A Benedykt XVI, czasem po cichu usuwając sprzeniewierzających się tym
zasadom biskupów, troszczył się właśnie o to, by zminimalizować liczbę ofiar.

GŁÓWNY WRÓG, CZYLI RELATYWIZM
Antropologiczny (a nie prawny, jak to się niekiedy sugeruje) spór
o kapłaństwo i dostęp do niego osób homoseksualnych wpisywał się
od samego początku w szerszą debatę nad poznawalnością świata czy
istnieniem obiektywnej prawdy (także prawdy o męskości, kapłaństwie czy
homoseksualizmie). I to właśnie ta debata, a konkretniej spór z relatywizmem
to najważniejszy bój Benedykta XVI od czasów, gdy był jeszcze tylko
wykładowcą teologii. Jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary i papież rozpoczął
zaś niezwykle odważną walkę z dyktaturą relatywizmu, która jest próbą
zniszczenia wolności sumienia i wyznania, i zastąpienia tradycyjnych religii
nową religią globalnego relatywizmu. „Szerzy się na nowo nietolerancja – to
całkiem wyraźne. Istnieją ustalone normy myślenia, które mają być narzucone
wszystkim. Są one ogłaszane w formie tak zwanej negatywnej tolerancji.
Dobrym przykładem jest stwierdzenie, że z powodu negatywnej tolerancji
nie może być znaku krzyża w budynkach publicznych. W gruncie rzeczy
przeżywamy w ten sposób zniesienie tolerancji, gdyż oznacza to, że religia,
że wiara chrześcijańska nie może wyrażać się w sposób widzialny. Gdy na
przykład w imię tolerancji chce zmusić się do tego, by zmienił swoje poglądy
na temat homoseksualizmu czy święceń kobiet, to znaczy, że Kościół nie może
już zachować swojej tożsamości, i że jakaś abstrakcyjna negatywna religia,
2 D. Oko, Częściowe zwycięstwo prawdy, „Fronda” 65/2012, s. 40.
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staje się tyrańską normą, za którą musi podążać każdy. (...) W rzeczywistości
jednak rozwój ten coraz wyraźniej prowadzi do nietolerancyjnego roszczenia
nowej religii, która ogłasza pretensje do powszechnej obowiązywalności” –
przestrzegał Benedykt XVI w wywiadzie-rzece Światłość świata3.
Wielką polemiką z relatywizmem i agnostycyzmem pozostaje także
encyklika Spe salvi. Benedykt XVI wskazuje w niej, że bez przyjęcia istnienia
prawdy, którą jest Bóg objawiony w zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie,
nie ma mowy nie tylko o moralności, ale przede wszystkim o sprawiedliwości.
„Świat, który sam musi sobie stworzyć własną sprawiedliwość, jest światem
bez nadziei. Nikt i nic nie bierze odpowiedzialności za cierpienie wieków.
Nikt i nic nie gwarantuje, że cynizm władzy – pod jakąkolwiek ponętną
otoczką ideologiczną się ukazuje – nie będzie nadal panoszył się w świecie”4
– wskazuje papież. Jeśli nie istnieje ostateczna prawda – mocno przypominał
Jan Paweł II, ale Benedykt XVI także nawiązywał do tych słów – to rację
mają zawsze ci, którzy są silniejsi. „... w sytuacji, w której nie istnieje żadna
ostateczna prawda, będąca przewodnikiem dla działalności politycznej
i nadająca jej kierunek, łatwo o instrumentalizację idei i przekonań dla
celów, jakie stawia sobie władza. Historia uczy, że demokracja bez wartości
łatwo przekształca się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”5 – pisał
Jan Paweł II w encyklice Centesimus annus. W słynnym wywiadzie-rzece
Sól ziemi myśl tę rozwijał kard. Ratzinger. „Narasta groźba dyktatury
opinii – kto nie trzyma z innymi, zostaje odizolowany, dlatego nawet zacni
ludzie nie śmią już się przyznać do takich nonkonformistów. Ewentualna
dyktatura antychrześcijańska byłaby prawdopodobnie znacznie subtelniejsza
niż wszystko, co dotychczas znaliśmy. Byłaby na pozór przyjazna religii,
pod warunkiem jednak, że religia nie tykałaby jej wzorców zachowania
i myślenia”6 – podkreślał kard. Ratzinger.
Rozważania te nie były jednak tylko refleksją intelektualisty, ale także
mocnym wezwaniem do walki, jakie kierował papież do chrześcijan. Naszym
zadaniem nie jest bierne przyglądanie się triumfom relatywizmu, ale
zdecydowane głoszenie Jezusa Chrystusa i Prawdy Jego Ewangelii, a także
odważne przeciwstawianie się antyludzkim i antyreligijnym trendom
3 Benedykt XVI w rozmowie z Peterem Seewaldem. Światłość świata, tłum. P. Napiwodzki, Kraków 2011, s. 63.
4 Benedykt XVI, Spe salvi, Kraków 2008, par. 42, s. 69.
5 Jan Paweł II, Centesimus annus, par. 46, cyt. za: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. I, Kraków 2006, s. 434.
6 Sól ziemi. Z kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald, tłum. G. Sowiński, Kraków 2005,
s. 132.
Boży Wojownik Benedykt XVI
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współczesności. Sam Benedykt XVI dał przykład tego, jak to robić, odważnie
pokazując, że jednym z największych zagrożeń dla współczesności pozostaje
ideologia gender, kwestionująca różnicę między kobiecością a męskością i tym
samym niszcząca rodzinę. „Płeć, zgodnie z tą filozofią, nie jest już pierwotnym
faktem natury, który człowiek musi przyjąć i osobiście wypełnić sensem, ale
rolą społeczną, o której decyduje się autonomicznie, podczas gdy dotychczas
decydowało o tym społeczeństwo. Oczywisty jest głęboki błąd tej teorii
i podporządkowanej jej rewolucji antropologicznej. Człowiek kwestionuje, że
ma uprzednio ukonstytuowaną naturę swojej cielesności, charakteryzującą
istotę ludzką. Zaprzecza swojej własnej naturze i postanawia, że nie została
ona jemu dana jako fakt uprzedni, ale to on sam ma ją sobie stworzyć. Według
biblijnego opisu stworzenia, do istoty człowieka należy bycie stworzonym
przez Boga jako mężczyzna i jako kobieta. Ten dualizm jest istotny dla istoty
ludzkiej, tak jak ją Bóg nam dał. Dochodzi do zakwestionowania właśnie tej
dwoistości, jako danej wyjściowej. Nie jest już ważne to, co czytamy w opisie
stworzenia: «Stworzył mężczyznę i niewiastę» (Rdz 1,27). Nie, teraz uważa się,
że to nie On stworzył ich mężczyzną i kobietą, ale że dotychczas określało to
społeczeństwo, a teraz my sami o tym mamy decydować. Mężczyzna i kobieta
jako rzeczywistości stworzenia, jako natura osoby ludzkiej już nie istnieją.
Człowiek kwestionuje swoją naturę. Jest on teraz jedynie duchem i wolą.
Manipulowanie naturą, potępiane dziś w odniesieniu do środowiska, staje
się tutaj wyborem podstawowym człowieka wobec samego siebie. Istnieje
teraz tylko człowiek w sposób abstrakcyjny, który następnie autonomicznie
coś sobie wybiera jako swoją naturę. Dochodzi do zakwestionowania
mężczyzny i kobiety w ich wynikającej ze stworzenia konieczności postaci
osoby ludzkiej, które nawzajem się dopełniają. Jeżeli jednak nie istnieje
dwoistość mężczyzny i kobiety jako dana wynikająca ze stworzenia, to nie
ma już także rodziny, jako czegoś określonego na początku przez stworzenie.
Ale w takim przypadku również potomstwo utraciło miejsce, jakie do tej pory
jemu się należało i szczególną, właściwą sobie godność. Bernheim pokazuje,
jak obecnie musi się ono stać w miejsce samoistnego podmiotu prawnego,
przedmiotem, do którego ma się prawo i o który, jako przedmiot, do którego
ma się prawo, można sobie sprokurować. Tam, gdzie wolność czynienia
staje się wolnością czynienia siebie samego, nieuchronnie dochodzi się do
zanegowania samego Stwórcy, a wraz z tym ostatecznie dochodzi także do
poniżenia człowieka w samej istocie jego bytu, jako stworzonego przez Boga,
jako obrazu Boga” – mówił Benedykt XVI do pracowników Kurii Rzymskiej 21
grudnia 2012 roku.
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Sprzeciw wobec tej ideologii, ale także wobec aborcji, eutanazji, jest
wyrazem bycia chrześcijaninem. „Rzeczywiście współczesne społeczeństwo
poddaje chrześcijanina wielu próbom, i dotykają one życia osobistego
i społecznego. Nie łatwo jest podjąć decyzję bycia wiernym w chrześcijańskim
małżeństwie, praktykować miłosierdzie w życiu codziennym, pozostawić
miejsce na modlitwę i ciszę wewnętrzną. Nie jest łatwo publicznie
przeciwstawić się wyborom, które wielu uważa za oczywiste, jak aborcja
w przypadku „niepożądanej ciąży”, eutanazja w przypadku poważnych
chorób, lub selekcji embrionów w celu zapobiegania chorobom dziedzicznym.
Nieustannie obecna jest pokusa, by pomijać swoją wiarę, a nawrócenie
staje się odpowiedzią Bogu, która zawsze musi być potwierdzona wiele
razy w życiu” – powiedział Benedykt XVI podczas audiencji generalnej
w Watykanie, która odbyła się 13 lutego 2013 roku, już po ogłoszeniu decyzji
o rezygnacji z urzędu papieskiego. Te mocne słowa są niejako testamentem,
jaki pozostawia nam Ojciec Święty.

PRAWDZIWY DUCH SOBORU I JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA
I wreszcie sprawa ostatnia (choć listę bojów Ojca Świętego można by ciągnąć
jeszcze długo), to niezwykłe zaangażowanie – często wbrew opinii Kurii
Rzymskiej i niemałej części teologów – na rzecz autentycznego, a nie tylko
deklaratywnego ekumenizmu. Benedykt XVI, choć często określany mianem
konserwatywnego, zrobił dla prawdziwego dialogu i budowania jedności
o wiele więcej, niż wielu z tych, którzy chodzą obecnie w glorii ekumenistów.
W odróżnieniu od nich, on bowiem wskazywał na realne problemy (tak
było w przypadku Wspólnej Deklaracji o Usprawiedliwieniu, gdzie uwagi
kard. Ratzingera realnie wskazywały źródła problemów i pozostających
rozbieżności) i pokazywał, jak je rozwiązać.
Benedykt XVI, i to jest także jego ogromna zasługa, mocno przypomniał
katolickim ekumenistom, że celem ich działania nie ma być dialog dla
samego dialogu czy zawieranie wyznaniowych kompromisów, ale powrót
braci odłączonych do jedności z biskupem Rzymu. I tak się stało – za sprawą
konstytucji apostolskiej Anglicanorum ceotibus7 – w przypadku wielu wierzących
anglikanów, którzy teraz mogą cieszyć się pełnią życia Kościoła, a jednocześnie
zachowywać własne tradycje liturgiczne czy – częściowo – teologiczne.
7 Więcej na jej temat w: Wspólnota anglikańska a ekumenia. Wokół konstytucji apostolskiej Anglicanorum coetibus Benedykta XVI, red. T. Kałużny SCJ, Z. Kijas OFMConv, Kraków 2010.
Boży Wojownik Benedykt XVI
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Wprowadzenie tego dokumentu w życie oznacza prawdziwy ekumenizm, który
nie jest tylko apelem o rozmowy, ale dla Kościoła był zawsze wezwaniem do
budowania prawdziwej i pełnej jedności chrześcijan, zjednoczonych wokół
następcy św. Piotra. Decyzja Benedykta XVI jest ważnym krokiem na tej drodze.
Obecny prefekt Kongregacji Nauki Wiary już teraz sugeruje, że podobną
propozycję można skierować do luteranów, którzy chcieliby odzyskać jedność
z biskupem Rzymu i trwać już w pełni w Kościele Chrystusowym.
Ale budowaniem (odbudowywaniem) jedności były również trudne
rozmowy papieża z biskupami Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X
(poprzedzone zdjęciem z nich ekskomunik). Rozmowy te miały zatrzymać
proces instytucjonalizacji podziału. Na razie – w znacznym stopniu na
skutek decyzji biskupów bractwa, a także braku porozumienia między nimi
– do pełnego pojednania nie doszło, ale... rozmowy te pokazały, że jedność
jest możliwa, jeśli tylko obie strony zachowają maksimum dobrej woli.
Papieskie zaangażowanie w budowanie jedności uświadamia także, na czym
polega realna i prawdziwa katolickość. Powszechność Kościoła pozwala na
rozmaite interpretacje teologiczne (w granicach doktryny), na odmienne
odczytywanie pewnych dokumentów czy decyzji, czy wreszcie na rozmaitość
rytów liturgicznych. Rozwój Kościoła, pogłębianie jego wiary, dokonuje
się, gdy w ramach jednego Kościoła panuje możliwość dyskusji, debaty
i sporów, a nie gdy prawno-administracyjnymi decyzjami (jak to się niestety
działo po Soborze Watykańskim II, gdy w imię promowania różnorodności
i pluralizmu zakazywano sprawowania liturgii trydenckiej) zamyka się usta
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części uczestników debaty. I to w sytuacji, gdy nie głoszą oni herezji czy nie
postulują odrzucenia części nauczania Kościoła, a jedynie kwestionują część
decyzji watykańskiej biurokracji.
Odzyskanie ekumenizmu w katolickim sensie tego słowa jest zresztą
częścią szerszego procesu budowania poprawnej hermeneutyki Soboru
Watykańskiego II. Źródłem tego głębokiego kryzysu, jaki dotyka Kościół,
jest – co od wielu lat podkreślał kard. Joseph Ratzinger – pomylenie Soboru
z duchem Soboru. „... już podczas trwania soboru – mówił w wywiadzie
z Vittorio Messorim kard. Ratzinger – ujawnił się jego rzekomy duch, który
był niczym innym jak anty-duchem. Za jego sprawą zaczęto uważać, że
wszystko, co nowe lub rzekomo nowe (ileż to bowiem dawnych herezji
odżyło w ostatnich latach jako absolutna nowość!), jest o wiele lepsze od
tego, co było lub jest. To za sprawą tego anty-ducha zaczęto uważać, że
historia Kościoła zaczyna się od Soboru Watykańskiego II jako swoistego
punktu zerowego”8. Z taką interpretacją Soboru Benedykt XVI zdecydowanie
walczył. W przemówieniu bożonarodzeniowym do pracowników Kurii
Rzymskiej w roku 2005 ujął rzecz całkowicie wprost, mówiąc o zgubnych
skutkach, jakie miała dla Kościoła „hermeneutyka nieciągłości”, czyli
właśnie konsekwencja myślenia o Soborze w kategoriach „ducha Soboru”.
8 Raport o stanie wiary. Rozmowa Vittorio Messoriego przeprowadzona w 1984 roku z ks. kardynałem Josephem
Ratzingerem – prefektem Kongregacji Nauki Wiary – obecnym papieżem Benedyktem XVI, Marki 2005, s. 31.
Boży Wojownik Benedykt XVI
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„Hermeneutyka nieciągłości może doprowadzić do rozłamu na Kościół
przedsoborowy i Kościół posoborowy. Głosi ona, że teksty Soboru jako
takie nie są jeszcze prawdziwym wyrazem ducha Soboru, ale rezultatem
kompromisów, które trzeba było zawierać w celu osiągnięcia jednomyślności,
cofając się do przeszłości i zachowując wiele elementów przestarzałych
i dziś już bezużytecznych. Jednak nie w tych kompromisach miałby się
objawiać prawdziwy duch Soboru, ale w dążeniach do tego, co nowe, które
są u podstaw tych dokumentów: rzekomo tylko owe dążenia wyrażają
prawdziwego ducha Soboru, a zatem to one powinny stanowić punkt
wyjścia i wzorzec dla dalszych działań. Właśnie dlatego, że dokumenty są
rzekomo jedynie niedoskonałym odzwierciedleniem ducha Soboru i jego
nowości, należy śmiało wychodzić poza nie, stwarzając przestrzeń dla
nowości, w której wyraża się ponoć najgłębszy, chociaż nadal jeszcze nie do
końca określony, zamysł Soboru. Jednym słowem: należy iść nie za tekstami
Soboru, ale za jego duchem. W tym wypadku pozostaje oczywiście szeroki
margines niepewności co do tego, jak mianowicie należy zdefiniować tego
ducha, i w konsekwencji pozostawia się miejsce wszelkiej dowolności”9
– opisuje papież istotę takiego myślenia i wyjaśnia, że Sobór wcale nie
chciał jednak zrywać ciągłości, ale przeciwnie – chciał wyrazić pełnię wiary
katolickiej. „Sobór «pragnie przekazać czystą i nienaruszoną doktrynę,
niczego nie łagodząc ani nie przeinaczając», a dalej, że «naszą powinnością
jest nie tylko strzec tego cennego skarbu, jakbyśmy troszczyli się wyłącznie
o pamiątki przeszłości, ale oddawać się ochoczo i bez lęku tej pracy, jakiej
wymaga nasza epoka. (...) Konieczne jest, aby ta niezawodna i niezmienna
nauka, którą należy wiernie zachowywać, była pogłębiana i przedstawiana
w sposób odpowiadający potrzebom naszych czasów. Czym innym bowiem
jest depozyt wiary, to znaczy prawdy zawarte w naszej czcigodnej doktrynie,
a czym innym sposób ich przekazywania, przy zachowaniu wszakże ich
nie zmienionego znaczenia i doniosłości»”10 – cytuje Benedykt XVI słowa
Jana XXIII.
Niestety głęboka rewolucja, jaka dokonała się w Kościele, doprowadziła
do sytuacji, w której w umysłach większości katolików za prawdziwą
i godną polecenia została uznana „hermeneutyka zerwania”. A za soborowe
uchodzi coraz częściej to, co z Soborem nie ma wiele wspólnego. I dlatego
Benedykt XVI mocno przypomina, że jego nauczanie trzeba włączyć w całość
9 Benedykt XVI, Wydarzenia, które zachowamy w pamięci i sercu. Spotkanie z kardynałami, biskupami i pracownikami Kurii Rzymskiej, 22 grudnia 2005. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/
kuriarz_22122005.html (dostęp11.01.2011).
10 Tamże.
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tradycji Kościoła, a nie spoglądać na nie, jak na jakąś rewolucję. Kościół przed
Soborem i po jego zakończeniu, to ten sam Kościół, jeden święty, powszechny
i apostolski. Ten sam i taki sam, choć otwierający się na nowe wyzwania
i problemy. Hermeneutyka taka umożliwiła – niezakończone sukcesem z winy
Bractwa – rozmowy z Bractwem Kapłańskim św. Piusa X i przywrócenie
równych praw staremu obrządkowi w Kościele.

PONTYFIKAT NA MIARĘ ŚW. PIUSA X
Wszystkie te elementy, zaangażowania, a przede wszystkim głęboka teologia
i duchowość, jaką pozostawił nam Benedykt XVI, pozwalają określić jego
pontyfikat wielkim. Kto wie, czy nie na miarę Piusa X. To zresztą ogromny
dar dla Kościoła, że ostatnie pontyfikaty – choć tak różne – są pełne wielkości
i świętości. W ten sposób wyraźnie Bóg przygotowuje nas do trudnych
czasów, do nowych prześladowań i do wielkiej walki z dyktaturą relatywizmu,
która nas czeka. Jan Paweł II dał nam na tę wojnę dynamizm świadectwa,
ewangelizacyjne zaangażowanie i niesamowitą teologię małżeństwa,
Benedykt XVI zaopatrzył nas w intelektualną broń, która pozwala podjąć
polemikę z najbardziej rozpowszechnionymi błędami współczesności, a także
pokazał, jak odzyskać wielką tradycję liturgiczną Kościoła. I aż chciałoby
się wiedzieć, co Duch Święty szykuje nam za pośrednictwem kolejnego
pontyfikatu. Jedno pozostaje niewątpliwe: żyjemy w ciekawych czasach, wiele
nam – choćby za sprawą ostatnich pontyfikatów – dano, i dlatego wiele się
będzie od nas wymagać. █

F66.indb 29

2013-02-21 07:29:26

Tak
prowadzi
Go Pan
Piotr Kieniewicz MIC

Zapewne Benedykt XVI jest schorowany i brakuje
mu sił, ale nie sądzę, by był to zasadniczy powód
abdykacji. Mimo iż czynniki te odegrały znaczącą
rolę w procesie rozeznawania, ostatecznym
powodem decyzji było w moim przekonaniu
rozpoznanie, czego w tej konkretnej sytuacji
chce od niego, człowieka i kapłana, Ten, który go
wezwał i powołał. Benedykt odchodzi, ponieważ
tak go prowadzi Pan. Mogę tej decyzji nie
rozumieć, mogę się z nią nie zgadzać, mogę
uważać, że jest to błąd... Ale w kontekście
całego życia Papieża trudno mi uwierzyć, by
podjął decyzję tak kluczową, nie mając całkowitej
pewności, że właśnie tego chce od niego
Chrystus.
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Wiadomość o decyzji Ojca Świętego otrzymałem w Łomiankach,
podczas Mszy św., gdy wraz z uczestnikami szkolenia z zakresu
NaProTECHNOLOGY i Modelu Creighton modliliśmy się po
Komunii św. Tłumaczyłem tekst komunikatu na angielski. Trudno było
opanować wzruszenie, bo działy się rzeczy ważne. I trudno było nie być
zaskoczonym. Pomijając dwa wydarzenia sprzed wielu setek lat, abdykacja
następcy św. Piotra z urzędu jest wydarzeniem bez precedensu. Nie wierzę,
by znalazł się ktokolwiek, kto by uczciwie mógł powiedzieć, że nie był
zaskoczony takim rozwojem wydarzeń. Nawet tych, którzy dowiedzieli się
wcześniej, musiała decyzja Benedykta XVI zaskoczyć i poruszyć. Bo po ludzku,
wbrew pozorom, jest niezrozumiała i niespodziewana. Papieże, choć prawo
taką możliwość przewiduje, nie rezygnują z urzędu. Do dziś.
Świat tę wydawałoby się nienaruszalną zasadę rozumie doskonale,
choć z nieco odmiennej perspektywy. Dla polityków i dziennikarzy, dla
komentatorów i innych tzw. „specjalistów”, papież jest jeszcze jedną figurą
publiczną, jest politykiem i naczelnym ideologiem o potężnych wpływach.
Ma ogromną władzę, a z władzy się nie rezygnuje, jeśli to tylko możliwe. Nie
do pomyślenia jest pozbawić się możliwości decydowania o losach świata...
chyba że się jest do tego przymuszonym. Rzeczą znamienną jest, że znaczna
część komentarzy wskazywała właśnie ten kierunek interpretacji papieskiej
abdykacji: przymus ze strony niechętnych Benedyktowi XVI hierarchów.
Inni podkreślali, wspomniane przezeń skądinąd w oświadczeniu, poważne
pogorszenie stanu zdrowia i osłabienie sił duchowych.
Równie znamiennym jest, że mało kto pokusił się o odczytanie tego tekstu
w kontekście całego nauczania Ojca Świętego, zwłaszcza jego wypowiedzi
na temat wiary i nadziei. To swoisty znak czasu, że nie słyszymy głosu
teologa i kapłana, który mówi o swoim rozeznaniu i wynikającej stąd decyzji,
a jedynie wypowiedź schorowanego starca. Z drugiej strony, trudno się temu
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dziwić, skoro mało kto o rozeznawaniu woli Bożej mówi. Z unii fides et ratio
zgubiona została wiara, więc i rozum chodzi opłotkami...
Zapewne Benedykt XVI jest schorowany i brakuje mu sił, ale nie sądzę, by
był to zasadniczy powód abdykacji. Mimo iż czynniki te odegrały znaczącą
rolę w procesie rozeznawania, ostatecznym powodem decyzji było w moim
przekonaniu rozpoznanie, czego w tej konkretnej sytuacji chce od niego,
człowieka i kapłana, Ten, który go wezwał i powołał. Benedykt odchodzi,
ponieważ tak go prowadzi Pan. Mogę tej decyzji nie rozumieć, mogę się
z nią nie zgadzać, mogę uważać, że jest to błąd... Ale w kontekście całego
życia Papieża trudno mi uwierzyć, by podjął decyzję tak kluczową, nie mając
całkowitej pewności, że właśnie tego chce od niego Chrystus.
Jeśli zatem w całej tej historii szukać jakiegoś znaku czasu, a więc sygnału,
który powinniśmy odczytywać w kategoriach wiary jako wezwanie, to
jest nim niemal całkowite niezrozumienie postawy posłuszeństwa wobec
woli Bożej, jaką od początku do końca okazywał w swoim posługiwaniu
Benedykt XVI. Wpisuje się ów znak w coraz bardziej powszechną tendencję
marginalizacji chrześcijaństwa w jego teologicznym, stricte religijnym
wymiarze i będące tego skutkiem coraz częstsze próby wykluczenia
chrześcijan – ludzi wiary – z życia społecznego. Na wiarę chrześcijańską nie
ma w nowoczesnej Europie miejsca. Na Papieża, który jest człowiekiem wiary
– również. Żywię jednak głęboką nadzieję, że jak Bóg prowadził Kościół do
tej pory, tak będzie prowadził go nadal, i da swemu ludowi pasterzy wedle
swojej woli. █
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ŚWIATU
POTRZEBA
JEDNOŚCI
Rozmowa z Robertem „Litzą” Friedrichem

Na jednym z koncertów poleciał tekst z naszej strony, że matki, które
oddają część życia, aby urodzić ciebie czy mnie, są męczennicami.
Zrobiliśmy wtedy ciszę na koncercie w hołdzie dla odważnych matek.
Bo wiele kobiet boi się dziś urodzić. Oddać życie dla drugiego to poważna
sprawa.

Rozmawia Jarosław Wróblewski

– Zagrałem w zeszłym roku ponad 140 koncertów z różnymi zespołami.
Nagraliśmy drugą płytę z Luxtorpedą i wersję instrumentalną dla 2Tm2,3,
teraz zaczynamy pracować nad wokalami. Udało się wydać trzy płyty DVD,
dwie nagrane na Przystanku Woodstock, a jedną w klubie Stodoła. Dla
mnie jednak najważniejsze jest to, że zostałem dziadkiem. Wnuczek ma na
imię Jeremiasz. Planuję więc trochę więcej posiedzieć w domu, ale to nie
oznacza, że spuszczam nogę z gazu. W październiku będzie nowa płyta
Luxtorpedy.

Foto: foto4check.flog.pl

Litza, co u Ciebie słychać?

Pluralizm w Rosji? Putin nie był do tego szkolony
Autor Autorski
F66.indb 34

2013-02-21 07:29:27

Robert „Litza” Friedrich (1968) muzyk, kompozytor, wokalista
i autor tekstów, gitarzysta, a także realizator dźwięku i producent
muzyczny. Znany jest przede wszystkim z występów w grupie
muzycznej Acid Drinkers, grał też w zespołach Turbo i Creation of
Death. W 1996 roku m.in. wraz z muzykami zespołów Armia i Houk
powołał formację 2Tm2,3. Był pomysłodawcą zespołu dziecięcego
Arka Noego. Od 2010 roku tworzy formację Luxtorpeda.
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Na czym polega fenomen tego zespołu?
– Nie wiem, nie mam pojęcia. Robię to, co zawsze. W Luxtorpedzie
widoczna jest jednak gołym okiem jedność. Widocznie dziś światu potrzeba
jedności i jak ona jest, to i każdy przekaz ma inną wartość.
Uważasz siebie za muzyka spełnionego?
– Nie. Tak naprawdę spełniam się tylko w wymiarze mojej wspólnoty
(neokatechumenalnej). Mam ją, mam rodzinę – to jest dla mnie najważniejsze.
Muzycznie natomiast zawsze miałem ADHD i lubię tworzyć, ale nigdy nie
myślałem, że tylko to mnie napełni jako człowieka. Na nową płytę Luxów
mam już kilkanaście nowych tekstów. Jest dużo ważnych rzeczy jeszcze
nieporuszonych, a są one ważne, aby rozliczyć się ze swoimi zmaganiami.
Pomysłów twórczych jest dużo, a wiatru w żagle dodaje to, że jest to
akceptowane i rozumiane przez słuchaczy.
Dziś w Polsce żyje się coraz ciężej...
– Im trudniejsza jest sytuacja na świecie, tym ludzie szukają bardziej
wartościowych rzeczy, prawdziwego sensu życia, więc tak bardzo bym się tym
nie przejmował. Ludzie wracają do Boga, do Kościoła.
Jakie widzisz skutki grania Luxtorpedy – po owocach ją
poznacie?
– Dostajemy bardzo dużo listów, poruszających, mocnych i bardzo
osobistych. Ludzie piszą w nich, że mają nadzieję. Dla mnie to jest ogromnie
ważne. Ktoś, kto nagle słuchał jakiegoś utworu, słuchał płyty czy był na
koncercie, odkrywa, że ma nadzieję, że warto się uczyć, warto pracować,
być nawet na bezrobociu, że to ma jakiś sens, że nie jest złe. Może to wynika
też z tego, że zrobiliśmy muzykę, taki interpersonalny rock... człowiek
człowiekowi. O człowieku i dla człowieka.
Wasz śpiew „wchodzi” w ludzi? Czujesz ten przekaz?
– To jest zadziwiające, że ludzie słuchają. Bo dziś przeważnie ludzie siebie
nie słuchają. A na naszych koncertach, czy jest 200 osób czy 4 tysiące, czy – jak
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37
na Przystanku Woodstock – pół miliona, to jak coś mówimy między utworami,
to w ciszy słuchają. Ich to interesuje, co mamy im do powiedzenia. Koncert
w warszawskiej Proximie to było piękne spotkanie człowieka z człowiekiem
i my też wracamy do domów tym naładowani. Jest sens tego wszystkiego.
W stosunku do tego, kupno nowej gitary, skomponowanie nowej piosenki czy
radość z nowego brzmienia to jest wszystko bardzo płytkie, ale jak widzisz,
że ktoś w utworze znalazł odpowiedź na swoje wątpliwości i pytania, jak jest
to skuteczne, gdy wspólnie znaleźliśmy odpowiedź czy rozwiązanie na nasze
dzisiejsze problemy, to czujemy, że warto grać i tworzyć.
Powiedz mi o jedności w zespole.
– Jesteśmy w Luxach przyjaciółmi. Jest jednomyślność tego, co robimy.
Muzycznie się razem wychowywaliśmy. „Krzyżyk” jest fanem mojej
twórczości od wielu lat. Poznałem go na koncercie w Pile, gdy miał
kilkanaście lat. Przypomniał mi, że powiedziałem mu kiedyś, że będziemy
razem grali. I tak po latach założyliśmy Luxtorpedę, aby sobie pograć. Teraz
wiemy, że to był dobry pomysł. Ostatnio graliśmy w radiowej „Czwórce”
50-minutowy koncert o pierwszej w nocy w Warszawie. Z całej Polski
zjechali się nasi forumowicze. Przecież byli już na tylu naszych koncertach,
znają na pamięć nasze teksty i zapowiedzi. Chcą jednak doświadczyć
spotkania. Gdy na co dzień każdy sobie rzepkę skrobie, oni chcą być razem.
Wtedy możemy więcej.
Luxtorpedowa rodzina?
– Duże słowo, ale coś w tym jest.
Podobało mi się, że jak graliście w strefie kibica
podczas Euro 2012 w Poznaniu, to podczas koncertu
chwilą ciszy oddaliście cześć uczestnikom Powstania
Wielkopolskiego.
– Walka o wolność dla drugiej osoby i oddanie dla niej życia ma często
szerszy kontekst. Mówimy o każdej barykadzie w życiu człowieka. Na
jednym z koncertów poleciał tekst z naszej strony, że matki, które oddają
Światu potrzeba jedności
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część życia, aby urodzić ciebie czy mnie, są męczennicami. Zrobiliśmy wtedy
ciszę na koncercie w hołdzie dla odważnych matek. Bo wiele kobiet dziś
boi się urodzić. Oddać życie dla drugiego to poważna sprawa. Dlatego ta
kilkudziesięciosekundowa cisza przed wykonaniem utworu Za wolność jest dla
nas ważnym znakiem.
Ludzie wiedzą, że mówicie do nich na serio?
– I jesteśmy przez nich serio traktowani. Dużo pracy i pieniędzy
włożyliśmy, aby na koncertach mieć bardzo dobre własne nagłośnienie.
Dzięki temu ten dźwięk jest perfekcyjny, choć za te pieniądze można było
postawić dom. Jak coś robić na stare lata, to ważne, aby było to najlepszej
jakości. Ludzie, idąc na nasz koncert, wiedzą, że nie będzie on przypadkowy,
ale dobrze przygotowany, i to doceniają. Dbamy o szczegóły, bo człowiek
nie wychodzi z koncertu ogłuszony hałasem, ale słyszy treść i chce mu się
żyć i podejmować trudy życia. Jedni zapraszają innych, nawet tych, którzy
w ogóle nie słuchają takiej muzyki. █
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DOBRA KSIĄŻKA
Agnieszka Lewandowska-Kąkol

Dźwięki, szepty, zgrzyty

Fronda 2012
Stron 301
Oprawa miękka ze
skrzydełkami
EAN 9788362268078
Cena detaliczna 34,90 zł

Książka dotowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Płacisz tylko 50%
ceny.
Polscy kompozytorzy to ścisła światowa czołówka. Skąd się bierze ich talent? Jaki charakter
wyróżnia kompozytora? Ile w nim powołania?
Panderecki to odludek uwielbiający drzewa, Maksymiuk jest próżny i kocha oklaski, Krauze
lubi Chińczyków ale najlepiej czuje się w Paryżu, Dębski w stanie wojennym założył zespół,
żeby życie było mniej szare, Mykietyn przepada za Beatlesami… łączy ich jedno – bezapelacyjne przekonanie o słuszności tego, co robią. Ich marzenia, postawy, cele, niekiedy
zaskakujące, z wielką mocą oddziałują na każdego, kto się z nimi zetknie. Ta książka to
potężny zastrzyk entuzjazmu. Przeczytaj ją, a inaczej spojrzysz na własne życie, nie tylko
zawodowe.
Zbiór wywiadów z szesnastoma najwybitniejszymi polskimi kompozytorami.

www.xlm.pl *** info@xlm.pl
(22) 836 54 45
ZAMÓW JUŻ DZIŚ!
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Człowiek nie jest mężczyzną czy kobietą,
człowiek się którymś z nich staje poprzez wpływ
środowiska, poprzez własną akceptację. To zaś
oznacza totalne zniszczenie tożsamości ludzkiej
(człowieczeństwa człowieka!). Owa destrukcja
dokonuje się przez wzajemne przeciwstawienia
i rozdzielenie elementów małżeństwa
i rodziny: miłości i płodności. Miłość, która
w „naturalnym” wydaniu jest otwarta na
płodność, w wydaniu ideologii gender staje
się przelotną rozrywką, w dodatku towarem
poddanym prawom rynku, określanym
przez politykę i sterowaną odgórnie
ekonomię. W takiej zaś perspektywie płodność
jest niepotrzebnym dodatkiem i przeszkodą
w realizacji hedonistycznych planów.

Gender, czyli
wskrzeszanie Engelsa

Paweł Bortkiewicz TChr
Największy sekret ludzkości - Jezus Chrystus
Autor Autorski
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Media zarówno laickie, jak i katolickie zgodnie informowały, że
podczas spotkania w Watykanie z uczestnikami sesji plenarnej
Papieskiej Rady Cor Unum Benedykt XVI powiedział: „Kościół
powtarza swoje wielkie «tak» dla godności i piękna małżeństwa
jako wiernego i płodnego wyrazu sojuszu między mężczyzną
a kobietą, zaś «nie» dla takich filozofii, jak gender, wynika z faktu,
że wzajemność między kobiecością a męskością jest wyrazem
piękna natury, jakiej pragnął Stwórca”. W ten sposób Ojciec Święty
– kolejny już raz – wyraził zdecydowany sprzeciw wobec filozofii gender,
według której, jak wyjaśniał już w przemówieniu do Kurii Rzymskiej
(21 grudnia 2012 roku), „płeć nie jest już pierwotnym faktem natury, który
człowiek musi przyjąć i osobiście wypełnić sensem, ale rolą społeczną,
o której decyduje się autonomicznie, podczas gdy dotychczas decydowało
o tym społeczeństwo”. Benedykt XVI podkreślał, że zło tej ideologii wyrasta
z aberracji antropologicznej – człowiek kwestionuje, że ma uprzednio
ukonstytuowaną naturę swojej cielesności, charakteryzującą istotę ludzką.
Zaprzecza swojej własnej naturze i postanawia, że nie została ona mu dana
jako fakt uprzedni, ale to on sam ma ją sobie stworzyć.
Papieskie zdecydowane i jednoznaczne „nie” wobec genderyzmu, mimo że
zostało zauważone, oceniane było bardzo różnie. W charakterystyczny dla
siebie sposób „Gazeta Wyborcza” zasugerowała, że stanowisko wobec nowego
feminizmu i gender jest w Kościele zróżnicowane. Są wszak w nim twory
osobowe, zwane „teolożkami”, które opowiadają się przeciw dualizmom
płciowym. Jedna z najbardziej znanych, Elisabeth Johnson, stwierdza:
„Doprawdy, kim jest kobieta i kto ma o tym decydować? Sugeruję, że męskość
i kobiecość należą do pojęć, które są najbardziej stereotypowe kulturowo,
stworzone przez społeczeństwo seksistowskie, rasowe, klasowe”. Wniosek
„Gazety” jest prosty – „nie” wobec genderyzmu jest „nie” wypowiedzianym
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wewnątrz samego Kościoła. Jest sporem frakcyjnym seksistów i feministek,
sporem, w którym z jednej strony mamy głosy papieży, a z drugiej „profesor
renomowanej jezuickiej uczelni Fordham University w Nowym Jorku,
członkini kongregacji sióstr józefitek”. Waga tych głosów tak dalece się
równoważy, że ... być może potrzebne jest sięgnięcie najpierw do pewnych
istotnych kontekstów.

KONTEKST WALKI O RODZINĘ
Rodzina, w klasycznym ujęciu, wedle koncepcji Arystotelesa, Biblii,
św. Tomasza z Akwinu, współczesnej filozofii dialogu i personalizmu
chrześcijańskiego, wyrastała z pojęcia natury ludzkiej. Elementem tej
racjonalnej struktury człowieka była więź społeczna, skłaniająca do
wzajemnych relacji opartych na miłości – kobiety i mężczyzny, rodziców
i dziecka, dziecka i rodziców. Ta racjonalna i oczywista wizja została
podważona w nowożytności. Najpierw Thomas Hobbes podporządkował
człowieka jako istotę zastraszoną, człowieka, który drugiemu jest wilkiem,
Lewiatanowi, czyli w praktyce państwu. O życiu społecznym, o więzach
rodzinnych nie miała decydować miłość jako skłonność naturalna, ale
zasada dominacji. Nawet pisząc o relacjach matki do dziecka, Hobbes pisał
o prawie do dominacji. To zburzyło porządek prawa naturalnego i wymusiło
poszukiwanie nowego ładu.
Takim poszukiwaczem nowego ładu okazał się Malthus, który
w osławionym eseju o teorii ludnościowej z 1798 r. ukazał dysproporcje
między przyrostem ludnościowym a wzrostem żywności. Jego zdaniem
groziło to katastrofą demograficzną, a jej rozwiązaniem było uznanie wysokiej
śmiertelności środowisk ubogich za stan pobłogosławiony przez Boga.
Ateista Jeremy Bentham poszedł o krok dalej. Nie wystarczy uznać naturalnej
śmiertelności za pomoc w rozwiązaniu problemu demograficznego – trzeba
procesom demograficznym czynnie pomóc! To Bentham zaczął promować
antykoncepcję i dzieciobójstwo, w rękopisach wychwalał też związki
homoseksualne (dają przyjemność, a nie szkodzą w zakresie prokreacji).
Refleksje Malthusa i Benthama wsparł Darwin, który zresztą od Malthusa
zapożyczył pojęcie walki o byt. Skoro walka o byt jest prawem powszechnym
w świecie przyrody, to tym bardziej obowiązuje w mikroświecie człowieka! Na
dodatek to już nie jest kwestia (wątpliwych) teologicznie dywagacji Malthusa,
ale to jest kwestia nauki!
Kuzyn Darwina T. Galton wprowadził pojęcie „eugeniki”, czyli sztuki
dobrego płodzenia. Jak ta sztuka wyglądała, świadczą o tym bodaj najlepiej
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dzieła Edwina Blacka Wojna przeciw słabym czy Magdaleny Gawin Rasa
i nowoczesność. Trzeba też koniecznie zobaczyć film Grzegorza Brauna
pod tym tytułem. Eugenika to wojna przeciw słabym – upośledzonym,
niepełnosprawnym, dalej idąc wykluczonym społecznie czy cywilizacyjnie.
To wojna, która przetoczyła się w okresie II wojny światowej w sposób
bezpardonowy, ale zarazem bardzo czytelny, niezakamuflowany. Po 1945 r.
wojna przeciw słabym nie została zaniechana. Przybrała nowe postacie.
Zyskała nowych liderów, a wśród nich Margaret Sanger, która ukuła
„genialnie perwersyjne” określenie „kontrola urodzin”. A kontrola urodzin
to antykoncepcja, sterylizacja, aborcja czy selekcja embrionów drogą in
vitro. W 2012 r. czytaliśmy też o „nowatorskich pomysłach etycznych
doktorantów z Oxfordu postulujących aborcję postnatalną”. To propozycja
dla tych, którym udało się przejść sito selekcji w wyniku diagnostyki
prenatalnej. To propozycja dla tych, którzy przychodząc na nasz lepszy,
wspaniały świat, szpecą go.
Od kilku wieków nie zależy nam na przyszłości świata, nie myślimy
w kategoriach dobra i celu. Myślimy w kategoriach przyjemności i konsumpcji
dóbr. Zamiast świata racjonalnego pielgrzymowania mamy świat cwanych
konsumentów żyjących w rytmie „słodkiego, miłego życia”. Niepełnosprawni
są w tym świecie zdecydowanie niepotrzebni. Są odpadem tego świata.
Są słabymi w świecie silnych. Na tyle słabymi, że można ich bezkarnie
wyeliminować. W tej perspektywie walki silnych egoistów przeciw słabym
wierzącym w miłość trzeba szukać szerokiego tła dla zrozumienia gender.

WALKA PRZED SOLIDARNOŚCIĄ I KOMUNIĄ
Skoro pojawia się słowo „walka”, to wybrzmiewa wraz z nim słowo
„marksizm”. Warto przypomnieć, że dla Marksa punktem wyjścia była
analiza sytuacji Niemiec w XIX wieku. Konkluzje stąd wynikające były jednak
o wiele ogólniejsze, gdyż jak zapewniał Autor: „emancypacja Niemca jest
emancypacją człowieka”. W opisie tej sytuacji zwracała uwagę rola religii
traktowanej jako „samowiedza i poczucie samego siebie u człowieka, który
siebie bądź jeszcze nie odnalazł, bądź już znowu zagubił”. Krytyka religii
powinna zatem prowadzić do ukazania korzeni zła i ich usunięcia. Wiąże się
to z problemem samorozumienia człowieka, czyli z problemem antropologii.
Skoro nie ma Boga, to człowiek nie jest od Niego zależny. Atrybuty
przypisywane Bogu są atrybutami człowieka. Pierwszym z nich jest atrybut
stwórcy. Pochodzenie człowieka da się wytłumaczyć dialektyką i teorią
ewolucji. Człowiek stwarza zatem sam siebie.
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„Wprost przeciwnie niż w filozofii niemieckiej, zstępującej z nieba na ziemię
– my wstępujemy tu z ziemi do nieba. To znaczy, bierzemy za punkt wyjścia
nie to, co ludzie mówią, imaginują sobie czy wyobrażają, (...); bierzemy tu za
punkt wyjścia ludzi rzeczywiście działających i z ich rzeczywistego procesu
życiowego wyprowadzamy też rozwój ideologicznych refleksów i cech tego
procesu życiowego.(...) Moralność, religia, metafizyka i wszystkie inne rodzaje
ideologii oraz odpowiadające im formy świadomości tracą już przeto pozory
samodzielności” (K. Marks, F. Engels, Ideologia niemiecka).
Problemem pozostaje jednak natura człowieka. Marks stwierdzał, że
feuerbachowska krytyka religii usunęła Boga, ale nie usunęła konsekwencji
religijnego obrazu świata i człowieka, traktując nadal człowieka
w kategoriach abstrakcyjnych i ahistorycznych. Zrozumienie ziemskiej
podstawy „świata religijnego” uwolni od złudzenia stałej i normatywnej
natury człowieka. Elementem walki z naturą stała się destrukcja natury
społecznej i rodzinnej człowieka. Nie sposób nie oddać w tym momencie
głosu jednemu z klasyków: „Tak więc małżeństwo pojedynczej pary
bynajmniej nie wkracza do historii jako pojednanie między mężczyzną
i kobietą, a tym mniej jako najwyższa forma małżeństwa. Przeciwnie.
Zjawia się ono jako ujarzmienie jednej płci przez drugą, jako proklamowanie
nie znanej dotychczas w dziejach pierwotnych wrogości płci. W starym
niedrukowanym rękopisie, napisanym przez Marksa i przeze mnie w roku
1846, znajduję, co następuje: «Pierwszy podział pracy to podział pracy między
kobietą i mężczyzną w dziele płodzenia dzieci»1. Dzisiaj mogę dodać: pierwsze
przeciwieństwo klasowe, jakie występuje w historii, zbiega się z rozwojem
antagonizmu między kobietą a mężczyzną w małżeństwie pojedynczej pary,
a pierwszy ucisk klasowy – z uciskiem żeńskiej płci przez męską. Małżeństwo
pojedynczej pary było w historii wielkim krokiem naprzód, ale jednocześnie
zapoczątkowuje ono obok niewolnictwa i własności prywatnej tę po dziś
dzień trwającą epokę, w której każdy postęp jest równocześnie względnym
cofnięciem cię, gdy pomyślność i rozwój jednego człowieka zostają osiągnięte
poprzez cierpienia i ucisk innych. Jest ono formą komoda cywilizowanego
społeczeństwa, w której możemy już badać charakter przeciwieństw
i sprzeczności rozwijających się w tym społeczeństwie w całej pełni. Dawna

1 K. Marks, F. Engels, Ideologia niemiecka, w: Dzieła, Warszawa 1975, wyd. 2., s. 33.
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względna swoboda obcowania płciowego nie znikła bynajmniej wraz ze
zwycięstwem małżeństwa parzystego, a nawet pojedynczego”2.
I jeszcze jeden fragment tego samego dzieła Fryderyka Engelsa:
„A więc pojedyncza rodzina, w tych wypadkach, kiedy pozostaje ona
wierna swemu historycznemu pochodzeniu, kiedy wyraża jasno konflikt
pomiędzy mężczyzną a kobietą wywołany przez wyłączne panowanie
mężczyzny, stanowi miniaturowy obraz tych samych przeciwieństw
i sprzeczności, w których od powstania cywilizacji obraca się rozdzielone
na klasy społeczeństwo nie mogąc przeciwieństw tych ani rozwiązać, ani
przezwyciężyć. Mówię tu oczywiście tylko o tych wypadkach małżeństwa
pojedynczej pary, w których życie małżeńskie rzeczywiście kształtuje się
według przepisów ustalonych zgodnie z pierwotnym charakterem tej
instytucji, ale w których żona buntuje się przeciwko władzy męża. Że nie we
wszystkich małżeństwach tak się dzieje, wie o tym najlepiej niemiecki filister,
który tak samo nie umie utrzymać swego panowania w domu jak w państwie
i któremu żona zupełnie słusznie zabiera ster rządów, do których nie dorósł.
Za to wydaje mu się, że może on spoglądać z góry na swego francuskiego
towarzysza niedoli, któremu częściej niż jemu przytrafiają się rzeczy o wiele
gorsze”3.

GENDER W POCIĄGU REWOLUCJI
Marksistowski opis rzeczywistości małżeństwa i rodziny stał się znakomitym
narzędziem w radykalnym feminizmie, który zawiązał się mniej więcej
w latach 70. XX wieku. Do ruchu feministycznego radykałowie wnieśli
stereotyp kobiety jako prototypu „klasy uciskanej”, a za narzędzia ucisku
uznali małżeństwo i „obowiązkowy heteroseksualizm”.
Celem rewolucji feministycznej w tym okresie stało się już nie tylko
usunięcie przywilejów mężczyzn, ale wyeliminowanie różnicy między
płciami. Dlatego, w równym stopniu nowy feminizm godził zarówno
w mężczyzn, jak i w kobiety podejmujące macierzyństwo. Wtedy też
pojawiła się mocna artykulacja marksowskiej tezy, iż role, jakie odgrywają
kobieta i mężczyzna, zależą od kultury i historii. Istotnie, trzeba pamiętać,
że w antropologii marksowskiej, człowiek jest pochodną materii i jej
ruchu, jak również pochodną stosunków społeczno-ekonomicznych. Stąd
jednak konsekwentny wniosek, że efektem tych dogmatów materializmu
dialektycznego i materializmu historycznego jest nie tylko kwestia ról i zadań
2 F. Engels, Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa. W związku z badaniami Lewisa H. Morgana,
http://www.marxists.org/polski/marks-engels/1884/pochodzenie/10.htm#071
3 Tamże.

F66.indb 46

2013-02-21 07:29:38

47
społecznych. Jest to kwestia produkcji tego, co tradycyjnie nazywane było
„naturą społeczną” człowieka. Dlatego też radykalny feminizm, a za nim
ideologia gender podkreślają, że np. w sercu kobiety nie ma naturalnych uczuć
macierzyńskich, pojawiają się one dopiero na pewnym etapie historii. Skoro
zaś się pojawiają, mogą też zanikać.
To właśnie w tym miejscu rodzi się postulat nowej rewolucji kulturalnej,
która zniesie wszelką odmienność, wszelkie różnice konstytuujące rodzinę.
Rodzina bowiem w tradycyjnym swoim ujęciu opiera się na instytucji
heteroseksualnego małżeństwa. To zaś wyznacza sztywny gorset ról i funkcji
społecznych. Wyznacza zarazem kierunki ucisku kobiety. Istotą ucisku
kobiet jest w tej perspektywie macierzyństwo i wychowywanie dzieci.
Dziecko staje się ostatecznym potwierdzeniem podrzędnego statusu kobiety.
Wszystko to, co godzi w dziecko, w samo jego istnienie, nabiera charakteru
wyzwoleńczego.
Z czym zatem należy wiązać gender od strony programowej? Aborcja
na żądanie, antykoncepcja, całkowita wolność seksualna, zatrudnienie
kobiet i przetrzymywanie dzieci we wspomaganych przez państwo
żłobkach są warunkami koniecznymi do wyzwolenia kobiet. Jedna
z czołowych propagatorek ideologii, Nancy Chodorow, w swojej książce The
Reproduction of Mothering4 zauważa, że dopóki kobiety będą pełnić funkcje
wychowawczo-opiekuńcze, dzieci będą rosnąć, postrzegając ludzkość
podzieloną na dwie różne i – według niej – oczywiście nierówne klasy. Dlatego
też radykalny feminizm i genderyzm domagają się tego, by dzieci żyły bez
rodziny. Absolutnie zakazana staje się w tej perspektywie rodzina biologiczna.
Jej odrzucenie, czy wręcz unicestwienie sprawi, że ludzkość będzie mogła
wreszcie powrócić do swej naturalnej, wielopostaciowej i perwersyjnej seksualności.
Można w tym miejscu zarzucić, że powyższe uwagi odnoszą się
głównie do radykalnego feminizmu, a zatem czy nie jest nadużyciem
podciąganie pod te poglądy ideologii gender? Można jednak dostrzec
naturalną i logiczną konsekwencję obu nurtów. Radykalny feminizm
proklamuje rewolucję przeciwko rodzinie. Staje jednak przed pytaniem,
jak w sposób zgodny z ideologią marksowską, a zarazem w sposób nie
kojarzący się ze „szczytnymi” zdobyczami totalitaryzmu marksistowskiego
wyeliminować „klasy płciowe” (sex classes)? Wszak są one uwarunkowane
biologicznymi różnicami między kobietą i mężczyzną. To właśnie
4 The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the Sociology of Gender, Berkeley 1978.
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w tym miejscu w pociąg rewolucji feministycznej wsiada gender. Do
lat 50. ubiegłego wieku słowo gender było terminem gramatycznym
i wskazywało, czy wyraz jest rodzaju męskiego, żeńskiego, czy też
nijakiego. Dopiero niejaki dr John Moneya z Hopkins University
w Baltimore (USA) zaczął go używać w nowym kontekście, wprowadzając
termin gender identity. Termin ten miał służyć określeniu nie tego, jakiej
płci jest dana osoba, ale temu, czy dana osoba czuje się mężczyzną, czy
kobietą. A owo samopoczucie płciowe miało wynikać i zależeć od tego, jak
dziecko było wychowywane. Kate Millet w opublikowanej w 1969 r. Sexual
Politics (Polityka seksualna) stwierdziła dobitnie, iż „... nie ma różnicy
między płciami w chwili urodzin. Osobowość psychoseksualna jest więc
czymś wyuczonym po narodzeniu”5.
Tak konstruowana idea płci kulturowej i społecznej stała się bardzo
wygodnym narzędziem walki. Już nie chodziło tutaj o walkę z polityką,
instytucjami państwowymi, a o walkę z ideami, które ukazywały
różnice między kobietą i mężczyzną. Tę zmianę widać w dokumentach
międzynarodowych. O ile do 1990 r. w dokumentach ONZ kładziono nacisk
na wyeliminowanie wszelkich form dyskryminacji kobiet, o tyle od lat 90.
XX wieku problem gender zajął główne miejsce. Charakterystycznym stał się
fakt samego redefiniowania pojęcia gender jako „systemu ról i stosunków
między kobietą i mężczyzną, który nie jest zdeterminowany biologicznie, lecz
zależy od kontekstu społecznego, politycznego i gospodarczego. Tak jak płeć
biologiczna jest dana, tak gender jest wytworem”6.
Podobna marksowska nowomowa stosowana jest w dokumentach
Światowej Konferencji ONZ poświęconej kobiecie, która odbyła się w Pekinie
w 1995 r. (por. dokument końcowy pt. Platform for Action). Zawarty w tym
dokumencie postulat: Cel strategiczny H. 2: Włączyć perspektywę kulturowej
tożsamości płci (gender perspective) do ustawodawstwa, polityk publicznych,
programów i projektów znalazł się także w europejskiej konwencji
dotyczącej przemocy wobec kobiet, podpisanej przez rząd polski w grudniu
ubiegłego roku.

TOTALITARNY CHARAKTER GENDER
Z punktu widzenia klasycznej wizji człowieka, jako rzeczywistości
ukonstytuowanej przez naturę a nie relacje społeczne i ekonomiczne,
ideologia gender prezentuje podstawową aberrację antropologiczną
5 Cyt. za: Gender – nowa niebezpieczna ideologia,
http://media.wp.pl/kat,1022939,page,2,wid,8111405,wiadomosc.html?ticaid=1ff6f&_ticrsn=3
6 Tamże.
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– marginalizuje bowiem istotę człowieka, a ekstremalizuje to, co jest
drugorzędne czy trzeciorzędne. Nie jest to jednak kwestia tylko idei
– to kwestia perfidnego i zbrodniczego planu politycznego, który
wpisuje się w proces wielowiekowej destrukcji rodziny – walki
nie tylko silnych ze słabymi, ale walki patologii z normalnością.
W klasycznej walce marksistowskiej chodziło o pozbawienie człowieka
jego osobowej podmiotowości. Jednostka była niczym, zerem, liczył
się tylko kolektyw, a dokładniej jego świadoma część, czyli partia
proletariacka. W efekcie dokonywała się radykalna i bezprzykładna
alienacja osoby.
Ideologia gender wykazuje w tym zakresie dość ścisłą analogię.
Ideologia, która ma roszczenia wybitnie totalitarne, dąży do całkowitego
podporządkowania sobie osoby ludzkiej. To, co stanowi naturalny komponent
człowieczeństwa – struktura poznawcza, emocjonalna i wolitywna,
zakorzenionej w płciowej konstytucji bytu ludzkiego, ma być poddane
zewnętrznemu sterowaniu i od niego uzależnione. Człowiek nie jest
mężczyzną czy kobietą, człowiek się którymś z nich staje poprzez wpływy
środowiska, poprzez własną akceptację. To zaś oznacza totalne zniszczenie
tożsamości ludzkiej (człowieczeństwa człowieka!). Owa destrukcja dokonuje
się przez wzajemne przeciwstawienia i rozdzielenie elementów małżeństwa
i rodziny: miłości i płodności. Miłość, która w „naturalnym” wydaniu
jest otwarta na płodność, w wydaniu ideologii gender staje się przelotną
rozrywką, w dodatku towarem poddanym prawom rynku, określanym przez
politykę i sterowaną odgórnie ekonomię. W takiej zaś perspektywie płodność
jest niepotrzebnym dodatkiem i przeszkodą w realizacji hedonistycznych
planów. Duch Benthama unosi się nad genderyzmem, nawet jeśli jego twórcy
i projektodawcy nie są tego świadomi.
Ideałem staje się w takiej perspektywie to, by zarówno ciało ludzkie
naznaczone symbolem płciowości, jak i samą płodność poddać administracji
państwa. To państwo zatem, wciąż aktualizujący się Lewiatan, wprowadza
zasady polityki populacyjnej. Są to zasady, przypomniane dokładnie
w ostatnich tygodniach przez działania Europejskiego Parlamentarnego
Forum ds. Populacji i Rozwoju. Instytucja ta sporządziła dwie listy
organizacji, fundacji, ośrodków medialnych i edukacyjnych oraz stron
internetowych działających w 32 państwach Europy, które są wyraźnie
obce celom EPF. Powodem jest jedna kwestia – obrona życia i rodziny. Jak
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pisał „Nasz Dziennik” cytowany przez „Frondę”7: „Wymieniane na listach
osoby i organizacje zostały napiętnowane, ponieważ sprzeciwiają się
sekularyzacji Europy i są «anti-choice», czyli właściwie mówiąc: są pro-life,
bronią rodziny i prawa naturalnego przed ideologiami antynatalistycznymi
i relatywistycznymi. Tym samym przeszkadzają w lobbowaniu na rzecz
rzekomego wyboru (pro-choice)”. Zestaw przypomina kartotekę policyjną
z poszukiwanymi kryminalistami; są zatem dane personalne, zdjęcie, opis
działania przeciwnego polityce anti-life8. W ten sposób ideologia gender
syntetycznie łączy w sobie zasady hobbesowskiego Lewiatana, moralność
utylitarną Benthama, malthuzjańską awersję wobec przyrostu naturalnego
z typowo sowiecko-stalinowskim orzekaniem o winie.
Poddanie całej rzeczywistości płci państwu i jego decyzjom – to
pomysły sięgające czasów Platona. Przy całym zróżnicowaniu interpretacji
dotyczących jego konstrukcji projektu państwa totalitarnego, bezdyskusyjne
i niekwestionowane stają się porównania gender z ustrojami totalitarnymi XX
wieku. W tych systemach życie stawało się jedną z „rzeczy”, która podlega
wyłącznej kompetencji państwa. Celem tego administrowania życiem stawało
się państwo bez człowieka, a zarazem przyznanie temu państwu władzy
nad zdolnością „produkowania” człowieka. By to jednak mogło się dokonać,
niezbywalnie potrzebne było i jest zniszczenie rodziny.
U źródeł dewastacji rodziny znajduje się niszczenie małżeństwa – nie
jest ono traktowane jako jedyny z definicji związek mężczyzny i kobiety,
ale jako jedynie jedna z wielu możliwości, obejmujących także rozmaite
rodzaje związków homoseksualnych. W ten sposób postuluje się całkowite
odrzucenie zasad moralnych rządzących życiem małżeńskim i rodzinnym. To
z kolei prowadzi do zbarbaryzowania kultury i zdziczenia wszelkich odniesień
międzyludzkich. W miejsce kultury i etyki proponuje się, jako sztuczny sztafaż
podtrzymujący całą dekonstrukcyjną konstrukcję, współcześnie rozumiane
prawa człowieka. Konferencja ONZ (5-10 czerwca 2000 r.) w Nowym Jorku
zaproponowała zestaw tzw. „nowych praw człowieka”, a wśród nich
traktowanie własnej płci jako zjawiska antropologicznie nieokreślonego
(„gender”) oraz prawo do wyboru własnej „orientacji seksualnej”, a także
7 Por. UWAGA! Europejskie Parlamentarne Forum ds. Populacji i Rozwoju wpisało Frondę... na listę groźnych mediów. Jesteśmy niebezpieczni bo bronimy życia! http://www.fronda.pl/a/uwaga-europejskie-parlamentarne-forumds-populacji-i-rozwoju-wpisalo-fronde-na-liste-groznych-mediow-jestesmy-niebezpieczni-bo-bronimy-zycia,25374.html.
8 Na przykład Jean-Marie le Méné – mąż i ojciec 9 dzieci – jest „winien” założenia i kierowania Fundacją
im. Jérôme’a Lejeune’a, bycia członkiem Rycerzy Francuskiej Legii Honorowej oraz Naukowego Komitetu Europejskiego Instytutu Bioetyki. Por. http://pl.scribd.com/doc/114431296/Top-27-European-Anti-choice-Personalities-October-2012.
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do jej zmiany. Te i inne „prawa” pozbawione racjonalności i oderwane od
racjonalnej natury człowieka (w tym prawo do dowolnego kształtowania
i interpretowania modelu rodziny) usiłują kształtować współczesne oblicze
małżeństwa i rodziny.
W swoich bezcennych katechezach na temat teologii ciała bł. Jan Paweł II
podkreślał, iż ciało ludzkie jest nie tylko somatycznym podłożem reakcji
o charakterze seksualnym, ale jest równocześnie środkiem wyrazu dla całej
osoby, która przez «mowę ciała» wypowiada siebie9. Zignorowanie zawartego
w ludzkiej naturze Bożego planu, w tym także znaczenia ciała i jego głębokich
związków z duchem, nie tylko obraża Stwórcę, ale i samego człowieka.
Ostatecznie zaś nieuchronnie prowadzi do zguby człowieczeństwa10. I dlatego
zamiast walki gender z rozumem i człowiekiem, konieczna jest walka przeciw
ideologii gender. █

9 Por. Jan Paweł II, Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Teologia małżeństwa, Kraków 1999, s. 406.
10 Por. A. Szostek, Prawa miłości i prawa do życia, w: Dar ciała darem osoby. O przemilczanym wymiarze kryzysu
więzi małżeńskiej, red. P. Ślęczka, Lublin 2005, s. 131-132.
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„...z ziemi egipskiej,
z domu niewoli”.
Drogi ucieczki

Referat został wygłoszony podczas
VI Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu
Dziennikarz – między prawdą a kłamstwem
zorganizowanej przez Oddział Łódzki
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy
20 października 2012 r.

Tomasz Bieszczad
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Niedługo o sprawach świata decydować
będą pokolenia wychowane w gimnazjach
na serialu o Harrym Potterze. Może się wtedy
okazać, że błonka kultury i chrześcijańskich
wartości, chroniąca naszego ducha przed atakami
Biesów, jest bardzo, bardzo cienka. Może się
okazać, że to, co (jeszcze niedawno) nazywaliśmy
beztrosko „chorobą ADHD”, rozwinęło się nam
pięknie w zbiorową histeryczną osobowość:
chwiejną ale sprytną, aspołeczną i całkowicie
pozbawioną skrupułów... Inwazja takich osobników
na nasze, goniące resztką sił, instytucje
porównywalna będzie chyba tylko do podboju
zachodniej cywilizacji przez „pokolenie ‘68”, albo
– w polskich warunkach – do inwazji nikczemności
na tę część Polaków, która nie zgodziła się na
okupację umysłów przez psychopatycznych
„Śpiochów Ostatniej Godziny”.
Na naszych oczach następuje
ostateczna zagłada narodowych
imponderabiliów.
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Na początku lipca 2011 roku w greckiej Olimpii miała miejsce
ceremonia zapalenia olimpijskiego znicza przed wysłaniem
go w drogę na Igrzyska do Londynu. W trakcie tej uroczystości
wypowiedziano tradycyjną formułę: „Apollo zesłał swe promienie, by zapaliły
tę świętą pochodnię dla gościnnego Londynu. A ty, Zeusie, ześlij pokój wszystkim
mieszkańcom świata...”.
O czcigodnych patronach Igrzysk możemy dowiedzieć się niezwykle
ciekawych rzeczy, sięgając do pierwszego lepszego wydania Mitów greckich:
Wspomniany Apollo obdarł żywcem ze skóry niejakiego Marsjasza, za to
tylko, że ten ładniej od niego zagrał na flecie. Swojego nieślubnego synka,
półsierotę Asklepiosa, porzucił, oddając na wychowanie kozie i psu. Na
mieszkańców Troi zesłał zarazę i wspólnie z Artemidą uśmiercił z łuku
nieletnie potomstwo bogini Niobe... Sprawki Apolla bledną przy wyczynach
Zeusa vel Dzeusa. Molestowanie seksualne, bigamia, uprowadzenia,
wymuszania i zabójstwa z zemsty – wyznaczają kolejne etapy jego kariery.
Zaczął od przykucia Prometeusza do skały Kaukazu, gdzie – jak wiemy – sęp
co dzień wyżerał nieszczęśnikowi wątrobę. Wspomnianego Asklepiosa, który
za darmo leczył ludzi, śmiertelnie poraził piorunem. Zaś Faetona uśmiercił
tylko dlatego, że „niebieski woźnica” przez nieuwagę zboczył nieco swym
rydwanem z podniebnej trasy...
Obaj ci – pożal się, Boże! – „bogowie”, nawet przy dzisiejszych liberalnych
kodeksach karnych, już dawno, w każdym kraju, siedzieliby w kiciu, zamiast
brylować w Olimpii, czy innym Londynie i udawać dobroczyńców ludzkości...
Okazuje się, że patronami Igrzysk wcale nie są „bogowie”, ale dwa oprychy!
A jakiż to „pokój” zsyłają oni światu, łatwo zauważyć, włączając wieczorem
telewizor.
Jednak nie wybrzydzajmy. Uroczystość zakończenia XXX Igrzysk
Olimpijskich w Londynie była prawdopodobnie największym widowiskiem
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teatralnym wszech czasów. Co do skali użytych środków technicznych
i liczby zaangażowanych uczestników porównać można ją chyba tylko
z budową piramid. Cały stadion i jego otoczenie, a także przestrzeń nad nim,
zamieniono – dosłownie – w jedną gigantyczną scenę. Marzenia sławnych
wizjonerów, z czasów Wielkiej Reformy Teatralnej, zostały przekroczone o lata
świetlne (angielski reformator z końca XIX wieku E.G. Craig, ze swoją ideą
teatru magicznego i „aktora nad-marionety”, mógł z zazdrości przewracać
się tylko w grobie). Oto – zdawali się mówić nam autorzy widowiska – nowa
przestrzeń duchowa, pozostająca całkowicie w naszym władaniu. Możemy
kształtować ją jak plastelinę – to tylko kwestia środków finansowych. Od
teraz człowiek może fruwać w powietrzu nad widownią, może postawić
w ciągu kilkunastu sekund piramidę, albo zapełnić bieżnię fantastycznymi
pojazdami i stworami nie z tej Ziemi. Człowiek Ustokrotniony, ubóstwiony
w swej fizycznej, technologicznej i kulturowej doskonałości.
Jednak... ubóstwienie to może się dokonać tylko pod warunkiem, że
człowiek ów zostanie wyrwany z okowów instytucji i religii. Autorzy
widowiska powołali się tu na znaną piosenkę Johna Lennona – Imagine:
Wyobraź sobie, że nie istnieje Raj,
To nie jest trudne, wystarczy, że spróbujesz.
Pod nami nie ma piekła,
A nad nami są tylko obłoki...
Wyobraź sobie, że nie ma państw...
I nie ma żadnej religii.
Wyobraź sobie, że nie istnieje własność...
A wszyscy ludzie są braćmi...
Możesz mnie nazwać marzycielem,
Ale mam nadzieję, że któregoś dnia dołączysz do nas...
Swoim syrenim śpiewem zza grobu Lennon zachęcał kolejne pokolenia,
żeby odrzuciły tradycyjną religię. A przecież... jemu chodziło wyłącznie
o religię: o specyficzną „religię bez religii”. I bez Chrystusa. „Nie macie
pojęcia, jak jesteśmy cholernie anty-Chrystusowi” – mówił Lennon o zespole
The Beatles, na krótko przed jego rozwiązaniem.
Inscenizacja londyńskiego show – niesamowita, bizantyjska – uwodziła,
„dawała po oczach”, momentami wzruszała i czarowała do głębi. Mimo to
„...z ziemi egipskiej, z domu niewoli”

F66.indb 55

2013-02-21 07:29:40

uważny widz mógł łatwo zauważyć, że „wielkim nieobecnym” był tam Bóg –
w Trójcy Jedyny. Jego miejsce zajęło... egipskie bóstwo, ptak Feniks, który – na
oczach widzów – odradzał się w płomieniach olimpijskiego znicza, by odlecieć
do Rio...
Dziwnym zrządzeniem losu, dokładnie w tym samym czasie, we
wschodnim Londynie rozegrała się dramatyczna walka z pożarem
w zakładach utylizacji odpadów. Nie wiadomo, co było jego przyczyną:
„Nie widzieliśmy takiego pożaru od lat” – oświadczył komendant straży
pożarnej Ron Dobson. Słup dymu widać było w całym mieście. Ogień zdołano
opanować około północy...
W scenariuszu kończącego Olimpiadę show znalazło się miejsce dla
Davida Bowie – piosenkarza, aktora, celebryty i zdeklarowanego satanisty.
Możliwe, że autorzy widowiska, przywołując pogańskie i demoniczne
akcenty, chcieli wziąć odwet za tych wszystkich sportowców, którzy
w czasie sportowych zmagań żegnali się znakiem krzyża na bieżniach
i boiskach. Na przykład: Meseret Defar z Etiopii, która modliła się, klęcząc
na bieżni przed wizerunkiem Matki Bożej, wyciągniętym zza koszulki po
zwycięskim biegu na 5 km.
Ostatni, artystyczny akcent XXX Letnich Igrzysk stał się dla wielkiej
Brytanii okazją do zamanifestowania potęgi – w sporcie, kulturze
i w wymiarze politycznym. Przemawiający na koniec baron Sebastian Coe
– były lekkoatleta, rekordzista w biegach średniodystansowych, potem
działacz Partii Konserwatywnej i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Igrzysk – uznał, że Igrzyska były manifestacją „Brytyjskości”. Zapowiedział
działania na rzecz umasowienia sportu, na które rząd Camerona zagwarantuje
przez lata ogromne środki. Sport ma stać się dla brytyjskiej młodzieży
drogowskazem rozwoju indywidualnego i wspólnotowego. Zapewne pełne
patosu słowa barona Coe, w co bardziej wrażliwych uszach, mogłyby
zabrzmieć jak czystej wody nacjonalizm (gdyby zostały wypowiedziane przez
Polaka)... Dla Brytyjczyków stały się manifestacją skutecznego lobbingu,
sprawności organizacyjnej i znakomicie komponowały się z całym finałowym
widowiskiem...
Pod urzekającą powierzchnią czaił się jednak stary, dobrze nam znany
potwór dominacji. Widać było, że – z jednej strony – toczy się walka
o wpojenie młodzieży idei „przewodniej”, a z drugiej – że „regionalne
mocarstwo”, Wielka Brytania, stara się urwać, z globalnego tortu, swój
kawałek. Małe narody i państwa stoją w tej grze na z góry straconych
pozycjach i muszą się podporządkować imperialnym manewrom, ponieważ
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globalizacja ma swoje granice: wszystkie państwa są równe, ale niektóre są
równiejsze. Gdy jedne z dumą ogrywają przed światem swoje sukcesy, inne
muszą się posunąć i ustąpić miejsca. Wyrazem tej orwellowskiej filozofii
była wszechobecna flaga brytyjska (Union Jack), multiplikowana tysiącami
podczas Igrzysk, unoszona przez helikoptery i wyświetlana na frontonach
największych budynków, w tym na Parlamencie i pałacu Buckingham...
Trawestując Lennona: Wyobraź sobie flagę brytyjską wetkniętą przez dwóch
zidiociałych celebrytów w psie odchody...! Wolne żarty!
Dlatego badanie skutków globalizacji w Polsce tak bardzo boli, szokuje
i budzi głęboki smutek. Kilka tygodni temu zostałem zaproszony przez łódzki
oddział Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego do odwiedzania kilku polskich
dworów (a właściwie tego, co z nich zostało). Ruiny po innej, lepszej Polsce
– w obecnych realiach niechciane, nawet w roli wyrzutu sumienia. Ofiary
geopolitycznego Fatum, skazane na pogardę i entropię. Przypomniał mi się
wiersz C.K. Norwida Nerwy:
Byłem wczora w miejscu, gdzie mrą z głodu,
Trumienne izb oglądałem wnętrze...
Skrzany – wieś w powiecie kutnowskim. Dwór rodziny Raczkowskich.
Po II wojnie światowej zawłaszczony przez komunistów i zamieniony
w spółdzielnię rolniczą. Potem, w okresie tzw. „transformacji ustrojowej”,
ziemię sprywatyzowano, czyli rozkradziono. Zabudowania popadły w ruinę.
Uderza nas obraz nędzy, jakbyśmy znaleźli się w brazylijskiej faveli: rozlatują
się drewniane komórki, wszędzie walają się śmieci, puszki po piwie. Bród,
zapach pleśni. Przydomowy ogródek cały w chwastach. Przez dzikie zarośla
z trudem rozpoznać można dawne założenia parkowe. I sam dwór: obdrapane
ściany, zawalone schody. Wrażenie deprywacji, wydziedziczenia. Daremność.
Bezruch.
Kulturowy dorobek Polski. Tysiąc lat chrześcijaństwa i polskiej
państwowości. Męczeństwo narodu, zaciekła obrona Wiary i Wolności.
Wszystko na nic. Rozglądamy się zszokowani. Dawni pracownicy spółdzielni
rolnej nieśmiało wyłażą zza budynku. Rozmowa się nie klei. Są od
dawna bezrobotni, ale mogą tu mieszkać. Prawo to nie obejmuje jednak
dziedziczenia... Jak to śpiewał Lennon? „Wyobraź sobie, że nie ma żadnej
własności...”
„...z ziemi egipskiej, z domu niewoli”
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– Co będzie z waszymi dziećmi? – pytamy ze współczuciem.
– Będą tutaj mieszkały do naszej śmierci.
– A potem?
– Muszą sobie jakoś radzić.
„Jakoś sobie radzić!” – z tym zalęknieniem, dziedzicznie z wszczepionym
bezrobociem i biernością...?
– Z czego wy żyjecie, na tym odludziu?
Starsi zapewne mają emerytury i utrzymują młodszych (w latach 80.
spółdzielnia miała opinię najlepszej w okolicy). Odpowiadają nam niechętnie.
Zdaje się, że naruszamy ich dumę. A może jakieś tabu...
Na kilka dni przed naszą wizytą Skrzany odwiedził Wojciech Raczkowski,
profesor nauk medycznych, oficer Wojska Polskiego, założyciel Polskiego
Towarzystwa Ziemiańskiego (w 1990 roku). Niezłomny patriota, nieskazitelny
człowiek, zawsze pełen planów życiowych... Czy miał je wobec tego
dziedzictwa po swoich przodkach? Jeśli tak, to nie poznamy ich nigdy. Jego żona
powiedziała, że z najwyższym trudem udało się jej odwieść męża od zaglądania
w najbardziej zaniedbane zakamarki... Tydzień po tej wizycie już nie żył.
Minęły 23 lata naszej „częściowej” suwerenności (co najdobitniej
pokazała katastrofa smoleńska i po-smoleńska). Przez cały ten czas Polska
nie umiała (nie chciała, nie mogła) jednoznacznie uporać się ze zwrotem
ziemi i budynków dawnym właścicielom. W III Rzeczpospolitej nadal
obowiązują dekrety z czasów Stalina i Bieruta. Jakież to globalistyczne
„ukazy” powodują, że do dziś nie można nic zmienić? Komu zależy, by
nie odrodził się polski dwór, polska klasa średnia, polska inteligencja...?
Dlaczego „polska mniejszość” ciągle musi się przed kimś „posuwać”? Albo
wciąż nadstawiać drugi policzek? Czy to wyrazem naszej ewangelicznej
postawy ma być skorzystanie z okazji, by siedzieć cicho, podczas gdy rosyjscy
„hakerzy” ujawniają na portalach swe straszne zdjęcia z katastrofy. Może
patriarcha Cyryl stanąłby w naszej obronie? Ale nie, Cyryl milczy. Że taki los,
los prześladowanej mniejszości przypada w udziale Polakom na Litwie – to
jeszcze jakoś z bólem można zrozumieć. Ale że w Polsce...?
Na pogrzebie Profesora Raczkowskiego nasz przewodnik – Piotr Korwin
Kochanowski, wspominając pobyt w Skrzanach, powiedział: „W środku Polski,
w XXI wieku, znaleźliśmy się nagle w centrum Bolszewii...! Czy PRL może
jeszcze zabijać...?”.
Takie przeżycia zawsze powodują, że w człowieku rodzi się jakiś bunt,
pretensja do Fatum, żal za utraconą szansą. A potem stawia on głupie,
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retoryczne pytania, na które nie ma odpowiedzi. Żeby przeżyć – musimy mieć
skórę nosorożca i serce z kamienia...
Czas biegnie szybko. Niedługo o sprawach świata decydować będą
pokolenia wychowane w gimnazjach na serialu o Harrym Potterze. Może
się wtedy okazać, że błonka kultury i chrześcijańskich wartości, chroniąca
naszego ducha przed atakami Biesów, jest bardzo, bardzo cienka. Może się
okazać, że to, co (jeszcze niedawno) nazywaliśmy beztrosko „chorobą ADHD”,
rozwinęło się nam pięknie w zbiorową histeryczną osobowość: chwiejną ale
sprytną, aspołeczną i całkowicie pozbawioną skrupułów... Inwazja takich
osobników na nasze, goniące resztką sił, instytucje porównywalna będzie
chyba tylko do podboju zachodniej cywilizacji przez „pokolenie ’68”, albo –
w polskich warunkach – do inwazji nikczemności na tę część Polaków, która
nie zgodziła się na okupację umysłów przez psychopatycznych „Śpiochów
Ostatniej Godziny”. Na naszych oczach następuje ostateczna zagłada
narodowych imponderabiliów.
Na koniec wróćmy na olimpijskie areny. Sześć lat temu, podczas ceremonii
zamknięcia zimowych Igrzysk w Turynie, użyto... wielkich figur z kart tarota.
Postacie Wisielca, Papieżycy, Diabła, Kuglarza, Śmierci pląsały w radosnym
korowodzie wśród clownów, rycerzy, diw operowych i wagabundów. Małe
dzieci tańczyły na łyżwach przy dźwiękach wytwarzanych przez piekielnego
dyrygenta, na instrumencie będącym organami i miotaczem płomieni
zarazem. Turyn uchodzi we Włoszech za centrum okultyzmu. Organizatorzy
tamtych Igrzysk oddali pokłon osobowemu złu, wplątując w to całą ludzkość
– zupełnie bezbronną, bo nieświadomą tego, w czym bierze udział! Początek
został zrobiony, maszyna poszła w ruch. A czas biegnie szybko.
Ktoś zapyta o drogę ucieczki? Jest zawsze ta sama. Droga, prawda
i życie. Ciekawe, jak poradzi sobie z nią za cztery lata reżyser otwarcia
i zamknięcia Igrzysk w Rio de Janeiro? Oficjalna ceremonia przekazania
temu miastu flagi olimpijskiej odbyła się na górze Corcovado, pod słynną
30-merową figurą Chrystusa. Czy pierwsze w historii Igrzyska w Ameryce
Łacińskiej zignorują Go, tak jak Londyn, Turyn, Sydney...? Przecież On –
Bóg w Trójcy Jedyny – będzie tam cały czas: majestatyczny, wyrazisty,
opiekuńczy. Co zrobią z tym niewygodnym „fantem” światowi dyktatorzy
ideologicznych i kulturowych mód?
Za cztery lata, podczas uroczystości otwarcia i zamknięcia Igrzysk w Rio,
będziemy mądrzejsi o odpowiedź na to ważne pytanie... █
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Rynek bez Boga,
czyli o źródłach kryzysu
ekonomicznego w Europie

Tomasz P. Terlikowski
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Jeśli Europa chce przetrwać i na trwale
przezwyciężyć kryzys ekonomiczny, musi powrócić
do religijności. Powrót ten będzie tym łatwiejszy,
że na naszych oczach pada państwo opiekuńcze,
które było jednym z głównych powodów rozpadu
więzi społecznych i religijnych. Tam, gdzie „chleb
powszedni” zapewnia (warto dodać na kredyt,
który będą musiały spłacać kolejne pokolenia)
opiekuńcze państwo, religia i Bóg przestają
być potrzebni. W krajach, w których opiekę nad
dziećmi, chorymi i starcami sprawuje państwo,
i to za pieniądze podatników, przestaje się
liczyć i opłacać także rodzina. Krach systemu
europejskiego, choć niewątpliwie będzie bolał,
może przyczynić się do uzdrowienia sytuacji.
I uświadomienia, że religia do Europy wróci.
Pytanie, które możemy sobie zadać, brzmi tylko:
jaka to będzie religia – islam czy chrześcijaństwo?
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Nakaz usunięcia ze słowackiej wersji euro krzyża, a także aureoli
nad głowami św. Cyryla i Metodego – choć jest przede wszystkim
dowodem na postępującą laicyzację Europy – może być także
doskonałym symbolem istoty kryzysu ekonomicznego, jaki dopadł
obecnie świat zachodni. U jego podstaw leży bowiem, o czym nieczęsto
się pamięta, wyrzucenie, nie tyle z banknotów czy bilonu, ile z naszego
myślenia o rzeczywistości ekonomicznej i społecznej, Boga i krzyża, przez
który Bóg nam się w pełni objawił. Bez Chrystusa, bez Boga Ojca, który
sprawia, że możemy mówić o autentycznym braterstwie międzyludzkim,
i wreszcie bez Dekalogu ufundowanego nie tyle na kompromisie, ile na
objawionej woli Bożej, nie ma mowy nie tylko o społeczeństwie, demokracji,
ale także o rynku czy szerzej o życiu gospodarczym. To ostatnie nie może być
poprawnie urządzone bez odniesienia do prawdziwej koncepcji człowieka,
świata i Boga. „... wybór wartości chrześcijańskich jest nie tylko sprawą
pożyteczną, ale niezbędną dla budowania dobrego społeczeństwa oraz
prawdziwego, integralnego rozwoju ludzkiego”1 – wskazywał Benedykt XVI
w encyklice Caritas in veritate. A Jan Paweł II dwadzieścia lat wcześniej
zaznaczał, że „autentyczna demokracja [ale trzeba tu dodać, że także
autentyczny wolny i godny człowieka rynek – dop. TPT] możliwa jest tylko (...)
w oparciu o poprawną koncepcję osoby ludzkiej”2.
I właśnie odnalezienie owej prawdziwej antropologii, a szerzej prawdziwej
i pełnej wizji świata, jest jedynym lekarstwem na postępujący kryzys.
Bez powrotu do prawdy o człowieku i społeczeństwie, ale także o Bogu,
niemożliwe jest uzdrowienie gospodarki czy systemu światowego. Ten prosty
przekaz jest zresztą istotą nauczania społecznego Kościoła, i to od czasów
słynnej, choć wciąż niedocenianej encykliki Leona XIII Rerum novarum.
1 Benedykt XVI, Caritas in veritate, Warszawa 2009, par. 4, s. 8.
2 Jan Paweł II, Centesimus annus, par. 46, w: tegoż, Dzieła zebrane, t. I, Kraków 2006, s. 434.
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„... jeśli społeczeństwo dzisiejsze ma być uleczone, to stanie się to tylko przez
odnowienie życia chrześcijańskiego i instytucji chrześcijańskich (...) Obyczaje
bowiem chrześcijańskie zachowywane pilnie wywierają wpływ korzystny na
stan gospodarczy społeczeństwa, zyskują mianowicie łaskę Boga, początku
i źródła wszystkich dóbr, powściągają nadmierne pożądanie bogactw
i rozkoszy”3 – wskazywał Leon XIII. Trudno nie uznać, że te wskazania
nadal pozostają aktualne. Najlepszym dowodem na słuszność tej diagnozy
(powtarzanej później, na różne sposoby, przez kolejnych papieży) jest to, że
europejski kapitalizm i demokracja bez chrześcijaństwa właśnie się kończą.
Wyjęcie z przestrzeni publicznej i rynku zasad Ewangelii zakończyło się
katastrofą, której jesteśmy obecnie świadkami.

MOC CHRYSTIANIZMU
Aby to zrozumieć, dobrze jest spojrzeć na własną cywilizację z perspektywy
innych, i zastanowić się, co dla nich jest istotą sukcesu świata zachodniego?
Dlaczego to właśnie Europejczycy zawojowali świat? Dlaczego europejska
wersja gospodarki, polityki, filozofii podbiła świat, a europejskie karawele
zdominowały światowy handel? Odpowiedź jest – i to nie tylko dla
Europejczyków, ale także dla nieuprzedzonych badaczy – dość oczywista:
przyczyną naszego sukcesu jest chrześcijaństwo. To ono sprawiło, że Europa
i Stany Zjednoczone otworzyły się na wolny rynek, zbudowały demokratyczne
struktury, zbudowały technikę i naukę i za pośrednictwem wszystkich
tych elementów zawojowały świat. Tak sprawę postawił ekonomista rządu
chińskiego Zhao Xiao (i to jeszcze jako ateista i marksista, choć później przyjął
chrześcijaństwo w wersji protestanckiej) na kartach fundamentalnego eseju
Gospodarki rynkowe z Kościołami, a gospodarki rynkowe bez Kościołów. Na czym
polegała – jego zdaniem – owa moc Zachodu, bez której nie ma nowoczesnego
kapitalizmu i demokracji, a nawet gospodarczego sukcesu? Otóż jest nią
wiara i lęk przed Sądem Ostatecznym. „Gospodarka rynkowa – przekonywał
Zhao – jest skuteczna, ponieważ zniechęca do próżniactwa, lecz może także
zachęcać ludzi do kłamstwa i krzywdzenia innych. Dlatego wymaga moralnej
podpory”4. A tę daje wyłącznie chrześcijaństwo, które przypominając o Sądzie
Ostatecznym, o tym, że przyjdzie nam zdać sprawę z naszego życia przed
3 Leon XIII, Rerum novarum, par. 22-23, w: Dokumenty nauki społecznej Kościoła. Część 1, red. M. Radwan
SCJ, Leon Dyczewski OFMConv., A. Stanowski, Rzym-Lublin 1987, s. 53.
4 Zhao Xiao, Market Economies With Churches and Market Economies Without Churches, http://www.danwei.org/
business/churches_and_the_market_econom.php.
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Wszechmocnym, sprawia, że gospodarka rynkowa ma duszę, a jej uczestnicy
nie zabijają się wzajemnie, ale budują wolny rynek, który – zgodnie ze starą
maksymą Adama Smitha – kierowany jest niewidzialną ręką... Boga (tak, tak
owa niewidzialna ręka rynku, to dla Smitha ręka Boga).
Zhao nie jest w swojej diagnozie osamotniony. Inni chińscy intelektualiści,
często pozostający na partyjnym garnuszku, także coraz otwarciej przyznają,
że chrześcijaństwo jest najszybszą i najpewniejszą drogą do modernizacji
Chin. Wolny rynek, demokracja i nowoczesność są, ich zdaniem, osadzone
na chrześcijaństwie tak ściśle, że nie sposób ich od siebie oddzielić. Analizy
te, co też zaskakiwać może ludzi Zachodu, niemal w ogóle nie odwołują się
do słynnej tezy Maxa Webera o wpływie etyki protestanckiej w wydaniu
kalwińskim na powstanie nowoczesnego kapitalizmu, a koncentrują się na
realnej doktrynie chrześcijaństwa. Szukając siły chrystianizmu i opartej na
nim cywilizacji, profesor Zhuo Xinping z Chińskiej Akademii Nauk zwraca
uwagę na koncepcję grzechu, która wyjaśnia, skąd bierze się zło, oraz
pozwala na nawrócenie; koncepcję zbawienia, która zawiera w sobie także
fundamentalne pojęcie odpowiedzialności wobec innych; pojmowanie Boga
jako bytu transcendentnego wobec świata, które pozwala na realistyczne
ujęcie świata jako zawsze niedoskonałego i podlegającego skażeniu; i wreszcie
chrześcijańskie pojmowanie miłości bliźniego (nieobecne w istocie w takiej
formie w tradycjach azjatyckich) jako – w istocie – miłości do Chrystusa
i Boga. Inni myśliciele dorzucają do tego przypomnienie, że sama koncepcja
osoby i jej szczególnych uprawnień, tak fundamentalna dla zachodniej
mentalności, nierozerwalnie związana jest z chrześcijańską dyskusją nad
Trójcą Świętą, i z niej wyrasta5.
U podstaw sukcesu Zachodu leży zatem, zdaniem chińskich komunistów,
antropologia chrześcijańska, a szerzej chrześcijańska wizja świata: z wiecznym
piekłem, które uświadamia odpowiedzialność za własne czyny, z osobową
koncepcją Boga, wizją grzechu pierworodnego i zbawienia. To właśnie
absolutne fundamenty wiary chrześcijańskiej stają się podstawą sukcesu – nie
tylko w wymiarze wiecznym, ale także jak najbardziej doczesnym. A główną
przeszkodą w realizowaniu poprawnej wizji rynku, gospodarki czy demokracji
, a co za tym idzie w prawdziwym rozwoju ludzkości – w takim ujęciu –
stanie się, jakby to prowokacyjnie nie zabrzmiało, ateizm. „Z chrześcijańskiej
koncepcji osoby wypływa natomiast w sposób konieczny właściwa wizja
społeczeństwa. Według Rerum novarum i całej nauki społecznej Kościoła,
5 J. Micklethwait, A. Wooldridge, Powrót Boga. Jak globalne ożywienie wiary zmienia świat, tłum. J. Grzegorczyk,
Poznań 2011, s. 13-18.
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Wolny rynek zgodnie ze starą
maksymą Adama Smitha kierowany
jest niewidzialną ręką... Boga
wyrazem społecznej natury człowieka nie jest
jedynie Państwo, ale także różne grupy pośrednie,
poczynając od rodziny, a kończąc na wspólnotach
gospodarczych, społecznych, politycznych
i kulturalnych, które jako przejaw tejże ludzkiej
natury posiadają – zawsze w ramach dobra
wspólnego – swą własną autonomię. To właśnie
nazwałem «podmiotowością» społeczeństwa,
która wraz z podmiotowością jednostki została
unicestwiona przez «socjalizm realny». Jeśli
zapytamy dalej, skąd bierze się ta błędna koncepcja
natury osoby i «podmiotowości» społeczeństwa,
musimy odpowiedzieć, że pierwszym jej źródłem
jest ateizm. Odpowiadając na wezwanie Boga,
zawarte w samym istnieniu rzeczy, człowiek
uświadamia sobie swą transcendentną godność.
Każdy człowiek winien sam dać tę odpowiedź,
która jest szczytem jego człowieczeństwa, i żaden
mechanizm społeczny czy kolektywny podmiot nie
może go zastąpić. Negacja Boga pozbawia osobę jej
fundamentu, a w konsekwencji prowadzi do takiego
ukształtowania porządku społecznego, w którym
ignorowana jest godność i odpowiedzialność
osoby”6 – wskazywał Jan Paweł II, zastrzegając
jednocześnie, że ów zgubny ateizm i materializm

6 Jan Paweł II, Centesimus annus, par. 13, s. 409.
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nie zanikł wraz z komunizmem czy socjalizmem i dalej
niszczy on także społeczeństwa konsumpcyjne7.

ZGUBNY WPŁYW ATEIZMU
Do myśli tej mocno nawiązuje Benedykt XVI w encyklice
Caritas in veritate. „Kiedy państwo promuje, naucza lub wprost
narzuca pewne formy ateizmu praktycznego, pozbawia swoich obywateli siły
moralnej i duchowej niezbędnej do zaangażowania się w integralny rozwój
ludzki”8 – wskazuje papież, dla którego to właśnie ten integralny rozwój
jest celem życia gospodarczego. I nie jest to myśl w nauczaniu Kościoła
nowa. Pius XI określając relacje między ekonomią a moralnością, pokazuje,
że to właśnie ta ostatnia, zakorzeniona w Objawieniu Bożym, może stać
się podstawą zdrowego systemu gospodarczego. „... błędem jest twierdzić,
że porządek gospodarczy i moralny, tak są od siebie oddzielone i tak sobie
obce, iż pierwszy zupełnie nie zależy od drugiego. Tzw. gospodarcze prawa,
wynikające z natury rzeczy materialnych i z właściwości ciała i ducha
ludzkiego, uczą nas tylko o celach, których sprawność ludzka w życiu
gospodarczym nie zdoła osiągnąć, i o celach, które osiągnąć zdoła, a także
o środkach do nich prowadzących. Z tej też natury rzeczy materialnych,
jak i z indywidualnej i społecznej natury człowieka rozum dowiaduje się
o celach, które Bóg zakreślił życiu gospodarczemu, jako całości. Innym jest
prawo moralne. Ma ono moc rozkazywania nam, byśmy w każdym naszym
czynie zmierzali do naszego najwyższego i ostatecznego celu, a w każdej
z dziedzin życia szukali tych celów, które im natura, a raczej Stwórca
natury wyznaczył, i byśmy Mu je po ustaleniu ich wzajemnego stosunku
do siebie podporządkowywali. Wystarczy, że będziemy posłuszni temu
prawu, a wszystkie szczególne cele w życiu gospodarczym, tak jednostkowe,
jak społeczne bez trudności włączą się w cały ustrój celów, i my jakby po
stopniach, osiągniemy ostateczny cel wszystkich rzeczy, Boga, najwyższe
i niewyczerpane dla nas i dla Niego dobro”9 – wskazuje Pius XI.

7 „Inną jeszcze praktyczną formę odpowiedzi na komunizm stanowi społeczeństwo dobrobytu albo społeczeństwo konsumpcyjne. Dąży ono do zadania klęski marksizmowi na terenie czystego materializmu, poprzez
ukazanie, że społeczeństwo wolnorynkowe może dojść do pełniejszego aniżeli komunizm zaspokojenia materialnych potrzeb człowieka, pomijając przy tym wartości duchowe. Jeżeli w rzeczywistości prawdą jest, że ten
model społeczny uwydatnia niepowodzenie marksizmu w swoich zamiarach zbudowania nowego i lepszego
społeczeństwa, to równocześnie, na tyle na ile odmawia moralności, prawu, kulturze i religii autonomicznego
istnienia i wartości, spotyka się z marksizmem w dążeniu do całkowitego sprowadzenia człowieka do dziedziny
ekonomicznej i zaspokojenia potrzeb materialnych” – napisał Jan Paweł II. Tamże, par. 19, s. 414.
8 Benedykt XVI, Caritas in veritate, par. 29, s. 68.
9 Pius XI, Quadragesimo anno, par. 42-43, w: Dokumenty nauki społecznej Kościoła. Część 1, s. 77.
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Można powiedzieć, że ta pierwotność pochodzącej od Boga i zakorzenionej
w strukturze świata moralności wobec struktur ekonomicznych jest istotą
nauczania społecznego Kościoła. Gdy Pius XI omawia zagadnienia własności,
odwołuje się do stworzenia i natury ludzkiej. Podobnie gdy Jan Paweł II
analizuje miejsce pracy ludzkiej i jej wartości w świecie ekonomii, także
powraca do Księgi Rodzaju i opowieści o stworzeniu człowieka. Każda próba
odrzucenia takiego myślenia, porzucenia właściwego rozumienia natury
ludzkiej, jako stworzonej przez pełnego miłości Boga, oznacza upadek nie
tylko moralności, ale także gospodarki. Ta ostatnia nie może bowiem istnieć
bez fundamentu, jakim jest prawda. Prawda o naturze pracy i jej miejscu
w życiu ludzkim, o tym, jak rozumieć własność prywatną, tak by uniknąć
zarówno błędu indywidualizmu, jak i kolektywizmu, czy wreszcie, jak
dostrzec i zaaprobować fundamentalne znaczenie rodziny w kształtowaniu
prorozwojowych postaw społecznych.
Liberalizm bez wartości, a nawet mocniej – bez chrześcijańskiej
moralności, tak jak pozbawiona jej demokracja, przekształca się w swoją
nędzną parodię. Blisko pół wieku temu wskazywał na to anglikanin T.S.
Eliot. „Niszcząc wśród ludzi tradycyjne zwyczaje, rozkładając naturalną
świadomość zbiorową na świadomość jednostkową, sankcjonując opinie
najgłupszych, zastępując edukację instruktażem, popierając spryt raczej
niż mądrość, karierowiczów, a nie ludzi wykwalifikowanych (...) liberalizm
może przygotować drogę do czegoś, co jest jego własnym zaprzeczeniem:
mianowicie dla sztucznej, zmechanizowanej czy zbrutalizowanej kontroli,
która będzie rozpaczliwym remedium na powstały chaos”10 – pisał Eliot w Idei
społeczeństwa chrześcijańskiego. A los Unii Europejskiej, która od wolności
przechodzi do ścisłego dyktowania swoim członkom, jakie mają mieć systemy
podatkowe, i jak mają urządzać wewnętrzne życie państwa, tylko pokazuje,
jak przenikliwym myślicielem był anglikański poeta (a także papieże,
którzy od ponad stu lat nieodmiennie przypominają tę podstawą
prawdę), i jak niezbędne w gospodarce rynkowej czy budowaniu
życia społecznego są zasady i wartości moralne.
Tej lekcji jednak Europa i europejscy (a także ślepo podążający
za nimi polscy) intelektualiści nie są jednak w stanie odrobić.
Dla nich jedynym modelem rozwoju i nowoczesności jest ten
10 T.S. Eliot, Idea społeczeństwa chrześcijańskiego, w: tegoż, Chrześcijaństwo, kultura, polityka, tłum. P. Kimla,
Warszawa 2007, s. 33.
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związany z laicyzacją, odrzuceniem wszelkich wartości
i budowaniem cywilizacji i ekonomii na paradygmacie
utylitaryzmu. Choć na ich oczach europejska gospodarka
i europejska demokracja rozpadają się11, właśnie z powodu
braku jakichkolwiek fundamentów, oni pozostają ślepi
na rzeczywistość i przekonują, że jedynym sposobem uratowania Unii
Europejskiej, czy choćby europejskiego projektu, pozostaje jeszcze więcej
biurokracji, ideologii i lewackiej nowomowy. Symboliczna apostazja Starego
Kontynentu, jakim było odrzucenie choćby wzmianki o chrześcijaństwie
w (odrzuconej później) Konstytucji Europejskiej czy zakazywanie
umieszczania symboli religijnych nawet na monetach, pozostaje faktem.

Lekarstwem na nihilizm,
krótkowzroczność,
wygodnictwo pozostaje religia
I nic nie jest w stanie jej zmienić. A przecież, gdyby współcześni politycy
europejscy zdecydowali się powrócić do zasad, które przyświecały ojcom
założycielom wspólnoty europejskiej, to znaleźliby w nich zasady identyczne,
jeśli chodzi o istotę, z tymi, o których wspominają obecnie chińscy
intelektualiści, poszukujący dróg wyjścia z komunistycznego intelektualnego
zamrożenia. Zamysł twórców Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, choć
wyrażony w języku ekonomicznym, był w istocie głęboko chrześcijański.
Zarówno Alcide de Gasperi, jak i Robert Schuman czy Konrad Adenauer
i Charles de Gaulle chcieli zbudować taką przestrzeń europejską, której
nie będzie groziła kolejna wielka wojna, ale także, która wolna będzie od
11 Bardzo mocno pokazywał to, i to jeszcze przed gigantycznym kryzysem, jaki dopadł całą Unię Europejską,
Walter Laquer. „... Europę, jaką znamy, niechybnie czekają przemiany, prawdopodobnie za sprawą licznych czynników nie tylko demograficzno-kulturowych, ale i społeczno-politycznych. Nawet gdyby Europa się zjednoczyła
i rozwiązała przeróżne wewnętrzne kryzysy, jakie ją czekają, jej dominująca na świecie pozycja oraz decydujący
głos w sprawach świata należą do przeszłości, a prognozy, według których Europa wyłoni się jako moralna potęga, niewątpliwie pozostają urzekającym wytworem fantazji. (...) Wziąwszy pod uwagę kurczącą się populację,
możliwe, że Europa, a w każdym razie spore jej obszary, przemieni się w kulturowy park rozrywki, swoisty Disneyland, wyrafinowaną atrakcję dla zamożnych turystów z Chin czy Indii (...) Jest to najbardziej optymistyczny
scenariusz, ale niewykluczone również, że ogólny schyłek i regres będą postępowały, a nawet przybiorą na sile.
W wyniku napływu masowej imigracji warunki w Europie mogą stać się podobne do tych, które panują w Afryce
Północnej i na Bliskich Wschodzie. Takie, a może jeszcze inne, pośrednie scenariusze wydają się w obecnym czasie prawdopodobne” – zauważa Laquer. W. Laquer, Ostatnie dni Europy. Epitafium dla Starego Kontynentu, tłum. P.
Pawlaczek, Wrocław 2008, s. 15-16.
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ideologicznych szaleństw nazizmu i komunizmu. Jedyną podstawą ideową,
która takie zadanie mogła unieść, było chrześcijaństwo, i to bardzo konkretnie
w wersji katolickiej. Osobista pobożność, która przekładała się na decyzje
polityczne, była u trójki Adenauer – Schuman – de Gasperi tak mocna, że
określono ich niekiedy mianem Vaticformu (w odróżnieniu od koordynującego
politykę sowiecką Kominformu).
Oparcie na chrześcijaństwie związane było jednak nie tylko z osobistą
pobożnością ojców założycieli zjednoczonej Europy, ale także z zimną analizą
rzeczywistości. II wojna światowa, a także szaleństwa nazizmu, komunizmu,
czy skrajnych nurtów nacjonalistycznych, pokazały fiasko laickich,
świeckich mesjanizmów, którymi od połowy XIX wieku próbowano zastąpić
transcendentne korzenie ładu społecznego. Żywe wciąż doświadczenie
eugenicznych i rasistowskich uwikłań nauki (warto przypomnieć, że badania
prowadzone w obozach koncentracyjnych przyniosły sporo
poważnej wiedzy, z narządów pobieranych w obozach
koncentracyjnych korzystali nawet amerykańscy uczeni, a IBM
dorobiło się gigantycznego majątku na stworzonym specjalnie
dla obozów koncentracyjnych systemie statystycznym) jasno
pokazywały też, że wiara w kulturo- i moralnotwórczą moc
nauki są – przynajmniej – przesadzone. Ludziom tamtego okresu pozostało
zatem powrócić do chrześcijaństwa, które oferowało im nie tylko jasną linię
życia, ale także spójny światopogląd, który przekładał się także na decyzje
ekonomiczne.

ZWYCIĘSTWO WIARY
Taka diagnoza najlepiej pokazuje drogę wyjścia z kryzysu, jaki niszczy nie
tylko Europę, ale i gospodarkę. Lekarstwem na nihilizm, krótkowzroczność,
wygodnictwo pozostaje religia. Ona dostarcza ludziom nie tylko kryteriów
moralnych, które nawet jeśli nie zawsze są wcielane w życie, to pozostają
istotnym drogowskazem; ale także poszerza perspektywę życiową poza
doczesne i krótkotrwałe przyjemności. Przesada? Otóż nie. Nie jest przecież
przypadkiem, że najwięcej dzieci – poza religijnymi muzułmanami – mają
w Europie zaangażowani w ruchy kościelne wierzący katolicy. Powód jest
zaś dość oczywisty. Oni mają poczucie, że dzietność jest błogosławieństwem
Bożym, a nie tylko sposobem na uratowanie systemu emerytalnego.
Istnienie Boga, wiara w życie pozagrobowe, koncepcja grzechu i piekła (jako
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realnej możliwości) budują jednak nie tylko odpowiedzialność czy rozwijają
moralność, ale także sprawiają, że wolny rynek i demokracja mają duszę. To
dusza zaś, a nie materialność, według doktryn greckich i chrześcijańskich
filozofów, pozostaje nośnikiem życia.
Jeśli więc Europa chce przeżyć, musi powrócić do religijności. Powrót ten
będzie tym łatwiejszy, że na naszych oczach pada państwo opiekuńcze, które
było jednym z głównych powodów rozpadu więzi społecznych i religijnych.
Tam, gdzie „chleb powszedni” zapewnia (warto dodać na kredyt, który będą
musiały spłacać kolejne pokolenia) opiekuńcze państwo, religia i Bóg przestają
być potrzebni. W krajach, w których opiekę nad dziećmi, chorymi i starcami
sprawuje państwo, i to za pieniądze podatników, przestaje się liczyć i opłacać
także rodzina. Krach systemu europejskiego, choć niewątpliwie będzie bolał,
może przyczynić się do uzdrowienia sytuacji. I uświadomienia, że religia tu
wróci. Pytanie, które możemy sobie zadać, brzmi tylko: jaka to będzie religia
– islam czy chrześcijaństwo? Z punktu widzenia nowoczesności, wolnego
rynku czy wolności obywatelskich (nie wchodząc już w równie ważne

F66.indb 70

2013-02-21 07:31:28

71
kwestie antropologiczne czy religijne) nie może być wątpliwości, że wybór
może być tylko jeden: chrześcijaństwo! Mocno pokazuje to George Weigel
w książce Katedra i sześcian. Europa, Stany Zjednoczone i polityka bez Boga.
„Wzniosła przygoda chrześcijańskiej ortodoksji jest jedyną alternatywą dla
metafizycznej nudy” – wskazuje (jeszcze nie wiedząc, że nuda ta doprowadzi
do gigantycznego krachu finansowego, także w Stanach Zjednoczonych)
George Weigel. „Świat całkowicie zsekularyzowany jest światem bez okien,
drzwi i prześwitów, to świat klaustrofobiczny, niezwykle duszny. Całkowicie
zsekularyzowana kultura, nieposiadająca transcendentnego punktu odniesienia
dla ludzkiego myślenia i działania, jest nieprzyjazna dla wolności człowieka
i demokracji [a ja dodałbym tu również wolny rynek – dop. TPT], ponieważ
demokracja ostatecznie opiera się na przekonaniu, że osoba ludzka posiada
niezbywalną godność i wartość, a wolność nie jest po prostu dobrowolnością”12
– uzupełnia amerykański myśliciel. A na koniec zadaje ludziom pytanie, czy
chcą żyć w kulturze, którą symbolizuje katedra Notre-Dame czy Grand Arche
de la Defense? „Kultura, która stworzyła Grand Arche de la Defense czy kultura
ucieleśniona w katedrze (...)? La Grand Arche ucieleśnia, już nawet w czysto
wizualny sposób, metafizyczną nudę. Mówi do nas o polityce bez Boga,
w rzeczy samej czci politykę bez Boga, jako wielkie wyzwolenie ludzkości.
Święta różnorodność katedry Notre-Dame, jej konstrukcja łącząca masywny
kamień i świetliste szkło, jest obrazem otwartości ludzkiego ducha na
transcendencję – na Boga”13 – podsumowuje Weigel.
Wybór katedry, u której podstaw leży chrześcijaństwo, nie wystarczy.
Chrześcijaństwo bowiem nie może być tu sprowadzone tylko do emocji,
czystej religijności, ale musi ze sobą nieść cały bagaż metafizycznego
i teologicznego spojrzenia na rzeczywistość. To z nich wyrasta dopiero
poprawna antropologia, na której zbudować da się etykę, w którą
wkorzeniona zostanie myśl socjalna i ekonomiczna mogąca wyprowadzić
Europę i świat z głębokiego kryzysu, którego istotą wcale nie jest ekonomia,
ale odrzucenie świadomości bycia istotą stworzoną, zależną, i głęboka
wiara w to, że jesteśmy w stanie wyzwolić się – ludzkimi tylko siłami –
z wszelkiego cierpienia, nierówności czy braku. „... smutne następstwa
grzechu będą zawsze do znoszenia przykre, twarde i trudne; będą też
12 G. Weigel, Katedra i sześcian. Europa, Stany Zjednoczone i polityka bez Boga, tłum. I. i P. Zarębscy, Warszawa
2005, s. 178-179.
13 Tamże, s. 181.
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człowiekowi towarzyszyły aż do ostatniej chwili życia. Boleść i cierpienie
stanowią zatem dolę ludzką, a choćby wszystkich doświadczali i próbowali
ludzie środków, żadna siła i żadna teoria nie potrafią wyrugować tych
przykrości do szczętu z życia ludzkiego. Ci zaś, którzy zapewniają, że
to potrafią, i którzy biednej ludzkości obiecują życie wolne od wszelkiej
boleści i trudu natomiast pełne pokoju i trwałych rozkoszy, ci oszukują lud
i przygotowują mu zasadzkę, kryjącą w sobie większe jeszcze od obecnych
nieszczęścia”14 – wskazywał, odnosząc się do komunizmu i socjalizmu,
Leon XIII. Słowa te jednak mogą być z powodzeniem zastosowane także
do wszystkich współczesnych ideologii, które odrzucają prawdę o grzechu
pierworodnym i jego skutkach, a także negują zależność człowieka
i obiecują mu wieczny pokój czy wieczne bezpieczeństwo. Ich skutkiem
zawsze będą większe od wcześniejszych problemy. To zaś pozwala postawić
tezę, że u podstaw kryzysu (a w zasadzie trzeba powiedzieć u podstaw
wszystkich kryzysów społecznych i ekonomicznych) leży odrzucenie
antropologii Księgi Rodzaju, do której w swoich encyklikach nieustannie
powracają biskupi Rzymu.

ANTROPOLOGICZNA MATRYCA KSIĘGI RODZAJU
U podstaw tej antropologicznej matrycy leży głęboka prawda o tym,
że człowiek nigdy nie jest i nie może być traktowany jako niezależna,
samodzielna, nikomu niepodlegająca samotna jednostka. Zawsze i wszędzie
pozostajemy „zależni” od innych, od sytuacji społecznej, miejsca urodzenia,
języka, jesteśmy wreszcie określeni przez własną tożsamość biologiczną
i społeczną, a także – last but not least – przez akt stworzenia,
który czyni nas zależnymi – nie tylko w przeszłości, ale
nieustannie w naszym istnieniu od stwarzającego Boga. Ta
pierwotna zależność, ale także pierwotne otwarcie na akt
komunii warunkuje nasze istnienie w świecie. „Człowiek staje
się odzwierciedleniem Boga nie tyle w akcie samotności, ile
w akcie komunii”15 – wskazywał Jan Paweł II w Katechezach
o małżeństwie i rodzinie. Prawda ta odnosi się nie tylko do małżeństwa
i rodziny, ale także – analogicznie – do wszelkich relacji międzyludzkich. Tam,
14 Leon XIII, Rerum novarum, par. 14, s. 49.
15 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa, Watykan
1986, s. 40.
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gdzie niknie ów wymiar komunii, świadomości tego, że życie
jest darem dla nas i musi się stać naszym darem dla innych,
nie ma poprawnego myślenia o relacjach międzyludzkich,
także ekonomicznych. Celem ludzkiego działania musi być
zatem budowanie wspólnoty, i to nie tylko najbliższej nam,
ale także wspólnoty ogólnoludzkiej (z zachowaniem porządku
miłości).
Świadomość takiego, wspólnego wszystkim ludziom ze względu na
sam akt stworzenia, celu może dopiero stać się fundamentem pełnej
wolnorynkowej, ale jednocześnie teleologicznej ekonomii. „Prawdziwa
wolność wymaga bowiem istnienia celu ludzkiego życia i przeznaczenia
stworzenia. (...) Nie ma żadnego sensu ani kanonizowanie, ani potępienie
wolnego rynku jako takiego. Istotne jest, abyśmy – oceniając poszczególne
transakcje pod kątem rzeczywistej wolności stron – brali na serio pod
uwagę cel życia człowieka na ziemi i cel stworzenia”16 – zauważa William
T. Cavanaugh. A celem tym zawsze pozostaje powrót do Boga, który dokonuje
się we wspólnocie. Wolność działania ekonomicznego, pojmowana jako
niezależność od innych czy od Boga, nie istnieje. „Aby uniezależnić się od
innych i od Boga, trzeba byłoby od wszystkiego się odciąć i tym samym
stać się niczym. Zdać się na własne pomysły, odciąć się od Boga – oznacza
zatracić się w grzechu, który jest zaprzeczeniem istnienia”17 – wskazuje
Cavanaugh. Grzech zaś, czy ostatecznie ontyczna nicość, która pozostaje
nam po odrzuceniu relacji z innymi, prowadzi do krachu nie tylko wartości
moralnych, ale i ekonomicznych. Gdy waluta przestaje być oparta na
parytecie złota, a jej jedyną wartością jest zaufanie do niej (czy do instytucji
za nią stojących), to gdy te ostatnie stracą zakorzenienie w fundamencie
bytów i wartości (czyli gdy ostatecznie tworzący je ludzie przestaną kierować
się „bojaźnią Bożą”), to system musi upaść. I nie mogą mu pomóc nawet
miliardy wpompowanych w niego euro czy dolarów.
Zależność od Boga, uświadomienie sobie wspólnego wszystkim
pochodzenia, ale także bycia „obrazem i podobieństwem Bożym”
umacnia także braterstwo, realną komunię między ludźmi, której brak
jest największym, o czym niezwykle mocno pisał już Paweł VI problemem
współczesności. „Społeczność ludzka jest poważnie chora, a przyczyną
16 W.T. Cavanaugh, Pożarci. Gospodarka a powołanie chrześcijańskie, tłum. K. Jasiński, Warszawa 2010, s. 18.
17 Tamże, s. 27.
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tej choroby jest nie tyle zmniejszenie się zasobów czy ich
chciwe skupienie w rękach niewielu, ile raczej rozluźnienie
braterskich powiązań tak między ludźmi, jak i między
narodami”18 – pisał Paweł VI, w uznawanej przez Benedykta
XVI za mocną odpowiedź na problemy współczesności
encyklice Populorum progressio. I nic się nie zmieni, jeśli
ludzkość (a to w istocie oznacza każdy człowiek z osobna) nie uświadomi
sobie, że właśnie „obraz i podobieństwo” Boże w człowieku ma być miarą
prawdziwego rozwoju. „... rozwój nie może polegać tylko na użyciu, na
władaniu i nieograniczonym posiadaniu rzeczy stworzonych i wytworów
przemysłu, ale nade wszystko na podporządkowaniu posiadania, panowania
i użycia, podobieństwu człowieka do Boga oraz jego powołaniu do
nieśmiertelności”19 – wskazywał Jan Paweł II.
Antropologia chrześcijańska to jednak nie tylko świadomość pochodzenia
od tego samego Ojca, na którym opiera się braterstwo czy godność oparta
na stworzeniu przez Boga, ale również prawda o grzechu pierworodnym.
Bez niej myślenie o ekonomii czy życiu społecznym także będzie niepełne.
„Czasem człowiek współczesny żywi mylne przekonanie, że jest jedynym
twórcą samego siebie, swojego życia i społeczeństwa. To mniemanie jest
konsekwencją egoistycznego skupienia się na sobie, które wywodzi się
– mówiąc językiem wiary – z grzechu pierworodnego. Mądrość Kościoła
zawsze sugerowała, że należy brać pod uwagę grzech pierworodny
także w interpretacji faktów społecznych i budowie społeczeństwa:
«Nieuwzględnianie tego, że człowiek ma naturę zranioną, skłonną do zła, jest
powodem wielkich błędów w dziedzinie wychowania, polityki, działalności
społecznej i obyczajów». Do dziedzin, w których ujawniają się zgubne skutki
grzechu, doszła już od dawna gospodarka. Mamy tego ewidentny dowód
również dzisiaj. Przekonanie człowieka, że jest samowystarczalny i że potrafi
usunąć zło obecne w historii jedynie poprzez swoje działania, doprowadziło
go do uznania szczęścia i zbawienia za immanentne formy dobrobytu
materialnego i działania społecznego. Z kolei przekonanie o tym, że ekonomia
wymaga autonomii, która nie musi ulegać «wpływom» o charakterze
moralnym, doprowadziło człowieka do tego, że nadużył narzędzia, jakim
jest ekonomia, w sposób wręcz niszczycielski. Z czasem przekonania
te doprowadziły do powstania systemów gospodarczych, społecznych
i politycznych, które podeptały wolność osoby i grup społecznych i właśnie
18 Paweł VI, Populorum progressio, par. 66, Wrocław 1999, s. 43.
19 Jan Paweł II, Solicitudo rei socialis, par. 29, w: tegoż, Dzieła zebrane, t. I, s. 303.
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dlatego nie były w stanie zapewnić obiecywanej sprawiedliwości”20 –
podkreślał Benedykt XVI.
Ekonomia zatem, jeśli ma zachować ludzki wymiar, musi być
kontrolowana przez instytucje (ukształtowane już podczas Stworzenia),
które także mają ludzki wymiar. Pierwszą z nich jest oparta na
monogamicznym małżeństwie, ale także na fundamentalnym prawie
własności i wolności, rodzina21, bez której płodności nie ma życia
społecznego, a co za tym idzie także gospodarczego. Otwarcie na życie,
zgoda na przyjęcie kolejnych dzieci jest w istocie bogactwem nie tylko
rodziców, ale i całego społeczeństwa. „Moralnie odpowiedzialne otwarcie na
życie stanowi bogactwo społeczne i ekonomiczne. Wielkie kraje mogły wyjść
z nędzy również dzięki wielkiej liczbie i zdolnościom swoich mieszkańców.
I przeciwnie, kraje niegdyś kwitnące przeżywają obecnie fazę niepewności,
a w niektórych przypadkach upadku właśnie z powodu zmniejszenia liczby
urodzeń, będącego kluczowym problemem społeczeństw o znacznym
dobrobycie. Zmniejszenie się liczby urodzeń, niekiedy poniżej tak zwanego
«wskaźnika wymiany», powoduje również kryzys systemów opieki
społecznej, zwiększa jej koszty, pomniejsza nagromadzone oszczędności
i w rezultacie środki finansowe potrzebne do inwestycji, redukuje liczbę
wykwalifikowanych pracowników, zubaża «rezerwuar mózgów», który
można wykorzystać dla potrzeb narodu. Ponadto w przypadku małych,
a czasem bardzo małych rodzin istnieje niebezpieczeństwo zubożenia relacji

20 Benedykt XVI, Caritas in veritate, par. 34, s. 80-81.
21 „Jest świętym prawem natury, by ojciec rodziny troszczył się o utrzymanie i wszelkie potrzeby tych, których zrodził; i sama natura skłania go do tego, by dla dzieci, które odbijają w sobie i do pewnego stopnia przedłużają osobowość ojca, nabywał i gromadził dobra potrzebne im do obrony przed niedolą podczas zmiennych kolei
życia. Jakże jednak uczyni zadość temu prawu, jeśli nie będzie mógł posiadać trwałych i korzyść przynoszących
dóbr, które by mógł w spadku dzieciom zostawić? Jak państwo, tak i rodzina – powiedzieliśmy już – jest prawdziwą społecznością i rządzi się swoją, to jest ojcowską władzą. Dlatego rodzina – oczywiście w zakresie wyznaczonym przez jej cel bezpośredni – na równi przynajmniej z państwem ma prawo nabywania i używania dóbr,
potrzebnych jej do zachowania swej stałości i prawdziwej wolności. Na równi przynajmniej, powiedzieliśmy;
albowiem prawa i obowiązki rodziny, która jest i logicznie i faktycznie wcześniejsza niż państwo, wcześniejsze
są niż prawa i obowiązki państwa i bliższe natury. A gdyby obywatele, czy rodziny, wchodzące w skład społeczności państwowej, zamiast pomocy – sprzeciw, zamiast opieki – umniejszenie praw napotkali, społeczności tej
należało by raczej unikać, niż pragnąć. Chcieć więc, żeby władza świecka przenikała swym rządem aż do wnętrza
domu, jest błędem wielkim i zgubnym. Z pewnością jeśli się jakaś rodzina znajdzie w wielkich trudnościach i bez
rady, że sama z nich się wyzwolić nie może, jest rzeczą słuszną, by jej w tych ostatecznościach państwo udzieliło
pomocy; rodziny bowiem są cząstkami państwa. Tak samo, kiedy w obrębie czterech ścian domu przyjdzie do
poważnego podeptania praw wzajemnych, niech wówczas władza państwowa odda każdemu, co mu się należy;
będzie to nie pochłanianiem praw obywatelskich, ale ich obroną i wykonywaniem słusznej, a powinnej opieki”
– pisał Leon XIII. Leon XIII, Rerum novarum, par. 10-11, s. 47.
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społecznych i niemożności zagwarantowania skutecznych form
solidarności”22 – podkreśla Benedykt XVI.
Nie są to tylko rozważania religijne, ale wynikają one z głębokiej
świadomości tego, że kryzys ekonomiczny, który obecnie gnębi Europę,
jest tylko zapowiedzią gigantycznego kryzysu demograficznego, którego
główną przyczyną jest brak otwartości na życie wynikający z zaniku wiary
w Opatrzność Bożą, a także postępującego hedonizmu. Skutki tego procesu
będą jak najbardziej wymierne finansowo. Już teraz we wszystkich krajach
Europy podwyższany jest wiek emerytalny, a ekonomiści przewidują, że
za trzydzieści, czterdzieści lat emerytury w ogóle nie będą wypłacane, bo
zwyczajnie nie będzie ich miał kto wypracowywać. Najbardziej pesymistyczni
eksperci przewidują, że homo economicus w ogóle nie będzie mieć dzieci,
a w efekcie powstanie nie tylko europejska dziura demograficzna (którą
błyskawicznie zaleją muzułmanie), ale też świat pozbawiony relacji i pusty.
„Jakie będą tego konsekwencje, gdy młodzi odkryją, że wraz z zanikiem
rodziny ich rodzice będą jedynymi krewnymi, jakich mają? Zapewne będzie to
świat o wiele bardziej smutny i samotny”23 – wieszczy Laquer. A Benedykt XVI
wypowiada się niemal w tym samym duchu24.
Rodzina jest jednak także przestrzenią, w której wypracowywane są
umiejętności, cnoty niezbędne w życiu społecznym. „Rodzina żyje w pokoju,
jeżeli wszyscy jej członkowie stosują się do wspólnej normy: przeciwdziała
ona egoistycznemu indywidualizmowi i łączy między sobą jednostki, co
sprzyja ich harmonijnemu współistnieniu i celowemu działaniu” – zaznacza
Benedykt XVI w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju w 2008 r. i podkreśla, że
w ten sposób rodzina może stać się wzorem działania także dla szerszych
wspólnot. „To kryterium, samo w sobie oczywiste, odnosi się również do
szerszych wspólnot: od lokalnych poprzez narodowe aż do społeczności
międzynarodowej. Do osiągnięcia pokoju potrzebne jest wspólne prawo,
które pomoże wolności być naprawdę sobą, a nie ślepą samowolą, i które
chroniłoby słabego przed nadużyciami silniejszego. W rodzinie narodów
często dochodzi do postępowania arbitralnego, zarówno wewnątrz
poszczególnych państw, jak i w relacjach między państwami. Nie brak
też licznych sytuacji, w których słaby musi ustąpić nie ze względu na
22 Benedykt XVI, Caritas in veritate, par. 44, s. 116-117.
23 W. Laquer, dz. cyt., s. 32.
24 „...w przypadku małych, a czasem bardzo małych rodzin istnieje niebezpieczeństwo zubożenia relacji społecznych” – podkreśla Benedykt XVI. Benedykt XVI, Caritas in veritate, par. 44, s. 117.
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wymogi sprawiedliwości, ale po prostu siłę tego, kto ma do dyspozycji
więcej środków niż on. Trzeba powiedzieć jeszcze raz: siła musi być zawsze
podporządkowana dyscyplinie prawa i tak musi być również w stosunkach
między suwerennymi państwami”25 – dodaje papież. U podstaw dyscypliny
prawa leży jednak uznanie istnienia prawa naturalnego, zakorzenionego
w stworzonej naturze świata. Bez uznania istnienia tego prawa nie jest
możliwy jakikolwiek, także ekonomiczny, rozwój świata.

SYSTEM NA MIARĘ CZŁOWIEKA
Wszystkie te rozważania prowadzą – co doskonale widać w encyklice
Caritas in veritate stanowiącej realne lekarstwo na ostatni kryzys – do
przedstawienia spójnej wersji rzeczywistości społeczno-ekonomicznej, która
– jeśli mamy przetrwać – musi zastąpić obecny globalny Moloch. System
ten określić można mianem „republikanizmu na miarę człowieka”. Otwarcie
na Boga, przyjęcie Objawienia (lub przynajmniej założenie, że niezależnie
od prawdziwości bądź nie Pisma Świętego, jest ono najlepszym wyrazem
prawdy o człowieku) sprawia, że życie społeczne staje się nie tyle polem walki
(o wpływy, pieniądze, idee), ile przestrzenią realizacji własnego powołania,
czyli przestrzenią wzrostu w miłości. Tak ujmowane życie społeczne przestaje
się opierać tylko na logice rynku (czy zysku) czy tylko na logice państwowej
przemocy (czysta redystrybucja), a otwiera się na wartości etyczne, na
moralność, której celem jest nie tylko zbudowanie bezpiecznego domu
dla wszystkich, ale również osiągnięcie życia wiecznego przez podmioty
działające.
Etyka społeczna (czyli drogi chrześcijańskiego działania w życiu
publicznym) Benedykta XVI opiera się na trzech fundamentach:
sprawiedliwości, miłości i dobru wspólnym. Sprawiedliwość to oddanie
każdemu tego, co mu należne. Pracodawca – i to papież podkreśla bardzo
wyraźnie – nie może być dobrym chrześcijaninem, jeśli nie postępuje
z pracownikami zgodnie z zasadami sprawiedliwości, czyli nie zachowuje ich
godności. A te kryteria są bardzo wyśrubowane. „Co oznacza zastosowane do
pracy słowo «godność»? Oznacza pracę, która w każdej społeczności wyraża
istotną godność każdego mężczyzny i każdej kobiety: oznacza pracę wybraną
w sposób wolny, która zwiąże skutecznie pracowników, mężczyzn i kobiety,
z rozwojem ich wspólnoty; oznacza pracę, która w ten sposób pozwala,
25 Benedykt XVI, Rodzina wspólnotą pokoju. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2008, par. 11, http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20071208_xli-world-day-peace_pl.html.
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by pracownicy byli szanowani i pozostawiani poza zasięgiem wszelkiej
dyskryminacji; oznacza pracę pozwalającą zaspokoić potrzeby rodzin
i wykształcenie dzieci, by one same nie były zmuszone pracować; oznacza
pracę pozwalającą pracownikom na swobodne zorganizowanie się i by
słyszany był ich głos; oznacza pracę pozostawiającą wystarczającą przestrzeń
do odnalezienia własnych korzeni na poziomie osobistym, rodzinnym
i duchowym; oznacza pracę zabezpieczającą godne warunki pracownikom,
którzy doczekali się emerytury”26 – wskazuje Benedykt XVI.
A wszystkie te wymogi dotyczą dopiero pierwszego poziomu
odpowiedzialności chrześcijan za społeczeństwo, czyli sprawiedliwości.
Dopiero, gdy zostanie zrealizowana ta pierwsza, przychodzi czas na
społeczną realizację miłości27. To z niej wyrasta świadomość konieczności
dzielenia się tym, co nam się zwyczajnie należy z innymi (a postulat ten
dotyczy zarówno jednostek żyjących w ramach tego samego państwa,

Odpowiedzią na ten kryzys, lekarstwem
na niego ma się zaś stać powrót do norm
moralnych, których najpełniejszym wyrazem
pozostaje chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo
zawiera w sobie bowiem wartości, na których
budowana może być szeroka republika
czyli redystrybucji podatkowej, jak i podziału dóbr państw bogatych dla
biednych). Obie te wartości pojednane i wprowadzone w życie pozwalają na
zbudowanie przestrzeni godnej człowieka. „Z jednej strony miłość domaga
się sprawiedliwości: uznania i poszanowania słusznych praw poszczególnych
osób i narodów. Podejmuje się ona budowania miasta człowieka zgodnie
z prawem i sprawiedliwością. Z drugiej strony miłość przewyższa
26 Benedykt XVI, Caritas in veritate, par. 63.
27 „Nie mogę drugiemu «darować» coś z siebie, jeżeli mu nie dam w pierwszym rzędzie tego, co mu się należy
zgodnie ze sprawiedliwością” – wskazuje papież. Tamże, par. 5.
Rynek bez Boga
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sprawiedliwość i uzupełnia ją zgodnie z logiką daru i przebaczenia.
Miasto człowieka nie wzrasta tylko dzięki odniesieniom do praw
i obowiązków, ale jeszcze bardziej i w pierwszym rzędzie dzięki relacjom
i bezinteresowności, miłosierdzia i komunii”28 – podkreśla Ojciec Święty.
Trzecim fundamentem etyki społecznej Kościoła jest zasada dobra
wspólnego, czyli dobra poszukiwanego nie ze względu na bezosobowe
struktury, ale osoby, które w nich trwają i które dzięki pewnym
rozwiązaniom mogą osiągnąć dobra jednostkowe. Ta ostatnia wartość
realizowana być może jednak wyłącznie w konkretnym otoczeniu
instytucjonalnym. Aby jednostki mogły działać na rzecz dobra wspólnego,
konieczne jest państwo, i to nie państwo minimum, ale republika, polis,
które oferuje narzędzia do ochrony praw jednostek, a także realizacji
postulatu sprawiedliwości i miłości. Państwo, mimo postępującej
globalizacji, a także coraz bardziej ponadpaństwowego charakteru
rynku, zachowuje w kwestii realizacji „dobra wspólnego” znaczenie
pierwszorzędne. Tylko w przestrzeni państwa możliwe jest bowiem
ograniczenie roszczeń czystego rynku, który w istocie oznacza zazwyczaj
czystą przemoc. Władza państwowa, jeśli zachowane mają być kluczowe
wartości moralne, musi zostać zatem dostosowana do wymogów
zglobalizowanego rynku, ale jednocześnie nie może być ograniczana przez
władzę ekonomiczną wielkich ponadnarodowych koncernów.
Istnienie państwa, a konkretniej republiki, także wymaga wartości,
bez których przekształca się ona w tyranię. Benedykt XVI jednoznacznie
wskazuje na takie wartości, bez których nie może być mowy o moralnym
państwie. Pierwszą z nich jest szacunek dla życia, drugą szacunek dla religii.
„Kiedy jakieś społeczeństwo zmierza do negowania i unicestwiania życia,
nie znajduje więcej motywacji i energii potrzebnych do zaangażowania się
w służbę prawdziwego dobra człowieka”29 – wskazuje papież. Trudno przy
tym nie dostrzec, że z przyznania kobiecie prawa do zabicia dziecka, jeśli
przeszkadza jej ono w realizacji jakichś własnych interesów, czy przyznania
prawa rodzinie do unieszkodliwienia staruszka (a w takim kierunku idą
obecnie zapisy dotyczące eutanazji), wynika w istocie uznanie prawa
silniejszego. To silniejszy ma prawo nie tylko decydować, co jest dobre, a co
złe, ale nawet mocniej decydować, kto ma, a kto nie ma prawa do życia.
Każdy, kto jest słabszy, zbędny, uboższy może zostać wyeliminowany. W takim
świecie nie ma potrzeby poświęcenia czy miłosierdzia. Doskonale zastępują
28 Tamże, par. 6.
29 Tamże, par. 28.
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je bowiem aborcja i eutanazja, które sprawiają, że osoby, którym można by
współczuć, zostają wyeliminowane.
Drugim nie mniej istotnym dla państwa elementem pozostaje religia
i wolność religijna. „Kiedy państwo promuje, naucza lub wprost narzuca
pewne formy ateizmu praktycznego pozbawia swoich obywateli siły moralnej
i duchowej, niezbędnej do zaangażowania się w integralny rozwój ludzki
i przeszkadza im postępować naprzód z nowym dynamizmem w swoim
zaangażowaniu w bardziej wielkoduszną ludzką odpowiedź na miłość
Bożą”30 – wskazuje Benedykt XVI. I znowu myśl ta wpisuje się w horyzont
chrześcijańskiego republikanizmu, zakładającego, że celem działania
człowieka jest nie tylko (choć również) bardziej bezpieczna, lepsza przestrzeń
życia społecznego, ale również zbawienie wieczne jednostek. Te ostatnie są
zaś bardziej skłonne do ustępstw czy poświęceń, gdy mają świadomość, że
konkretne czyny mogą zostać nagrodzone. Nie sposób też nie dostrzec, że
poza kontekstem chrześcijaństwa trudno mówić o idei braterstwa między
ludźmi. Wyrasta ona bowiem z uznania, że wszyscy jesteśmy dziećmi
jednego Boga, i braćmi w Jezusie Chrystusie. Odrzucenie tej perspektywy
ogranicza braterstwo do bliskości, a logikę daru dla brata zastępuje logiką
przymusowego odbierania przez państwa tego, co chce ono przekazać innym.
Jak pokazuje już ta nader krótka charakterystyka, w Caritas in veritate
Benedykt XVI wskazuje na potrzebę rzeczpospolitej, republiki, czyli
wspólnoty ludzkiej, która spojona pozostaje wspólnymi wartościami,
i dla której jej członkowie gotowi są nie tylko poświęcić część swoich
dochodów, ale nawet – gdy trzeba – umrzeć. Współczesny świat odszedł
daleko od etosu republikańskiego. Ślepe zaufanie do – nieograniczonych
normami moralnymi – zasad wolnego (tu akurat można zauważyć, że
nie tak znowu ślepego, jak sugeruje papież) rynku, ale też przekonanie,
że państwo i urzędnicy państwowi (także nieskrępowani moralnością,
a jedynie normami prawnymi) będą mieli pozytywny wpływ na rynek
i społeczeństwo, doprowadziło do głębokiego kryzysu, z którego skutkami
przyjdzie się mierzyć ludzkości przez najbliższe lata. Odpowiedzią
na ten kryzys, lekarstwem na niego ma się zaś stać powrót do norm
moralnych, których najpełniejszym wyrazem pozostaje chrześcijaństwo.
Chrześcijaństwo zawiera w sobie bowiem wartości, na których budowana
może być szeroka republika. █
30 Tamże, par. 29.
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Marek Jurek (1960) polski polityk, poseł X kadencji
Sejmu PRL oraz I, IV i V kadencji Sejmu RP, prezes
Prawicy Rzeczypospolitej, od 2005 do 2007 Marszałek
Sejmu V kadencji. Kandydat na urząd Prezydenta RP
w przedterminowych wyborach prezydenckich w 2010 roku.

Pluralizm w Rosji? Putin nie był do tego szkolony
Autor Autorski
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PAŃSTWO
NIE MOŻE
DEPRAWOWAĆ
OBYWATELI
Rozmowa z Markiem Jurkiem,
liderem Prawicy Rzeczpospolitej
To złudzenie, że politycznymi metodami można wprowadzić dobrobyt.
Trzeba rozwiązywać konkretne problemy, przede wszystkim o charakterze
awaryjnym. Natomiast źródła dobrobytu to praca, przedsiębiorczość
i oszczędność, na przykład w wydatkach państwowych.

Rozmawia Tomasz Rowiński

Foto: materiały Prawicy RP

Panie Marszałku, czy uważa Pan, że ubóstwo w ogóle jest
problemem politycznym? Pan Jezus powiedział przecież:
„Ubogich zawsze mieć będziecie”. Czy władza polityczna
może coś zrobić z ubóstwem, czy jest sens zmagania się
z ubóstwem na poziomie politycznym?
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– Oczywiście, że jest. To, że Bóg powierzył konkretnym osobom i rodzinom
własność, nie zmienia faktu powszechnego przeznaczenia dóbr. Święty
Tomasz w De Regno mówi, że państwo powinno „zatroszczyć się o to, aby
każdy mógł zaspokajać swoje potrzeby stosownie do swojej sytuacji i stanu:
inaczej bowiem królestwo ani miasto nie zdoła przetrwać”.
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Czy zatem możemy powiedzieć, że społeczeństwo ubogie
jest po prostu społeczeństwem słabszym?
– Wolny naród opiera się zawsze na klasie średniej, na tym, by jak
najwięcej ludzi żyło w choćby skromnym dostatku, mając opartą na
własności czy wiedzy pewność własnego statusu. Ci ludzie, wolni od
walki o przetrwanie – tworzą niezbędną bazę państwa obywatelskiego.
Im też najłatwiej realizować duchowe ubóstwo, którego nędza bynajmniej
nie ułatwia, a także dzielić czas między pracę, rodzinę i życie publiczne.
Dlatego w katolickiej etyce społecznej zasadnicze znaczenie – jako cel
dobrej ekonomii – ma upowszechnienie własności. Przy czym nie chodzi
o jakikolwiek realizowany administracyjnie dystrybucjonizm, ale o takie
warunki działalności gospodarczej, które umożliwiają każdemu zaradnemu
człowiekowi dojście w ciągu życia do trwałej własności rodzinnej. Oczywiście
wszystko to nie zmienia wartości elit, również materialnych – ich funkcji
polegającej na mecenacie społecznym i niezależności od władzy.
Co jednak konkretnie polityka może zrobić dla ubogich?
Wydaje się, że ubóstwo jest kwestią indywidualnego
miłosierdzia, wspólnotowej i obywatelskiej filantropii.
– Nawet organizacje dobroczynne wymagają dobrej obudowy prawnej
i wsparcia państwa. Stąd wziął się choćby w Stanach Zjednoczonych
program „współczującego konserwatyzmu” George’a W. Busha, którego
bardzo ważnym składnikiem było wzmocnienie religijnych organizacji
dobroczynnych, jako niezbędnego składnika dobrego porządku społecznego.
Warto tworzyć prawne zachęty do podejmowania takiej działalności i warunki
dla jej efektywności.
Przede wszystkim należy jednak przeciwdziałać generowaniu ubóstwa
przez państwo, na przykład przez podatki pośrednie albo (na szczęście
skończyliśmy z tym w Polsce) przez fiskalizm antyspadkowy. Najważniejszy
podatek w Polsce, którym nie jest ani PIT, ani CIT, tylko VAT, w ogóle
zaprzecza fundamentalnej zasadzie etyki, że dobra konieczne do przeżycia
nie mogą podlegać opodatkowaniu. Konsekwencją tego jest nienakładanie
podatków na dzieci czy osoby skazane na cudzą opiekę. Tymczasem są
one opodatkowane poprzez opodatkowanie ich codziennej konsumpcji,
realizowanej ze środków, które już wcześniej zostały opodatkowane jako
czyjś dochód.
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Dlaczego tak się dzieje?
– Ze względu na pragmatyzm fiskalny, bo VAT ściągać najłatwiej. I ściąga
się go bezwzględnie od młodych rodzin wychowujących dzieci, które są dziś
najuboższą grupą społeczną. Oczywiście, wychowanie dzieci zawsze jest

Najważniejszy podatek w Polsce, którym
nie jest ani PIT, ani CIT, tylko VAT, w ogóle
zaprzecza fundamentalnej zasadzie etyki,
że dobra konieczne do przeżycia nie mogą
podlegać opodatkowaniu
formą dobrowolnego ubóstwa, bo zawsze w jakimś stopniu obniża poziom
życia. Ale tym bardziej państwo nie może tych naturalnych konsekwencji
powiększać i potęgować. Przeciwnie, powinno je łagodzić, traktując
wychowanie dzieci jako dobrowolne wypełnianie powinności społecznej.
Pragmatyczni fiskaliści są jednak zadowoleni z łatwości opodatkowywania
rodzin, natomiast jednostronni liberałowie traktują postulaty obniżenia albo
zniesienia opodatkowania wychowania dzieci jako „ulgę”, jako przywilej
podatkowy. Na ogół ci ludzie nie zdają sobie sprawy, że VAT to podatek mający
dopiero pół wieku, który tak naprawdę nie ma nic wspólnego ze światem
Adama Smitha czy amerykańskiej wolnej przedsiębiorczości.
Jakie Pana zdaniem są przyczyny dzisiejszego kryzysu?
Mają one charakter ekonomiczny, czy może bardziej
polityczny i duchowy?
– Bardzo trzeźwą analizę dzisiejszego kryzysu dał Benedykt XVI
w encyklice Caritas in veritate. Wskazał na rzecz oczywistą, o której napisano
tony analiz ekonomicznych i zrobiono parę tuzinów (niekiedy bardzo dobrych)
filmów – po prostu na zachłanną chciwość.

Państwo nie może deprawować obywateli
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Ale dziś jest to przecież niemalże cnota.
– Owszem, politycy i producenci się boją, że ludzie mogą żyć skromniej.
Mniejsze zakupy to mniejsze dochody firm, konieczność oszczędności,
redukcji itd. Dziś tak wygląda sytuacja. Ale jej źródło to nieopanowane,
zachłanne kredyty – na jak największe, budowane jak najszybciej mieszkania,
najatrakcyjniejsze wakacje, zakupy nowych sprzętów. Model życia:
dwustumetrowe mieszkanie trzy lata po ślubie, dwa razy w roku egzotyczne
wakacje – a na dzieci czas przyjdzie potem. I to właśnie ta zachłanność
doprowadziła do dzisiejszego kryzysu, a może jeszcze znacznie bardziej
obnażyć fikcyjne podstawy tej wirtualnej gospodarki. I oczywiście nie ma
to wiele wspólnego z wolnym społeczeństwem: bo ludzie biorą kredyty,
a potem stają na głowie, rezygnują z wolności osobistej, żyją w strachu,
robią wszystko, żeby po prostu je spłacić. Gołym okiem widać, że im bardziej

Zachłanność doprowadziła do dzisiejszego
kryzysu, a może jeszcze znacznie bardziej
obnażyć fikcyjne podstawy tej wirtualnej
gospodarki
rodziny zachowywały ostrożność kredytową albo dobrowolnie ograniczały
konsumpcję, żeby je szybciej spłacić, tym lepiej przechodziły przez kryzys i są
bardziej wolne.
Równocześnie wciąż można usłyszeć opinię, że nie ma
alternatywy dla współczesnego modelu ekonomii, że
kredyt jest dźwignią rozwoju.
– Każdy model jest idealizacją, wykreśleniem kresek pomiędzy zjawiskami
dominującymi. Ale w rzeczywistości każda rodzina i w konsekwencji każdy
naród wybiera swój sposób życia. Każda rodzina decyduje, czy uważa dzieci
za dar Boży, który powinien zmieniać nasze życie, czy za koncesję, którą
czyni Panu Bogu i której „ma prawo” odmówić. Sami wybieramy zawód,
w którym chcemy działać. Bardzo wielu dziennikarzy nie wyobraża sobie
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wyjścia z matrixa, gdzie w niewielkim stopniu mogą pisać o rzeczach
najważniejszych, a muszą tylko serfować po falach newsów – na pismo,
gdzie jest znacznie większa wolność wyboru tematów, oczywiście za cenę
znacznie niższej pensji. Jeśli uważamy taki wybór za absurdalny, płacimy cenę
takiej „racjonalności”. A biedny Brzozowski mówił, że z setką ludzi byłby
w stanie zmienić Polskę. W każdym razie żyją nie modele, ale ludzie, to z ich
samodzielnych wyborów powstają modele i często niewielka (procentowo)
korekta radykalnie je zmienia. Nie musimy kształtować modeli, odpowiadamy
za własne życie, a jeśli z konsekwencją dążymy do tego, co uważamy za dobro
wspólne, nasze wybory mają coraz większe znacznie dla innych ludzi i coraz
większe skutki społeczne.
Powiedział Pan, że państwo ma służyć ochronie
społeczeństwa, co to praktycznie oznacza?
– Państwo ma przede wszystkim funkcje pomocnicze, powinno
podejmować akcję tam, gdzie działanie rodzin, wspólnot społecznych, rynku,
samorządu jest niewystarczające. I musi reagować na patologie. Niedawno
„Gość Niedzielny” opublikował wstrząsający tekst obrazujący skutki rozkładu
społeczeństwa po komunizmie. O dzieciach żyjących na Białorusi w lasach,
na śmietnikach, porzucanych przez rodziców albo sprzedawanych za pół
litra wódki, czy po prostu wyrzucanych z domu. Taka sfera nędzy materialnej
i moralnej w sposób oczywisty wymaga działania państwa. Natomiast błąd
współczesnego państwa socjalnego polega na tym, że zamiast ratować
ludzi na marginesie, całe społeczeństwo traktuje jak margines wymagający
aktywnej opieki państwa.
Jednak państwo może wspierać nas w sytuacjach
oczywistych, gdy nasze prawa nie są przestrzegane.
– Klasyczna etyka wyraźnie odróżnia dwa poziomy naszych potrzeb:
sytuacje, w których mamy prawo prosić innych ludzi o pomoc, i sytuacje,
w których możemy żądać od władz publicznych pomocy. Ta druga sfera
dotyczy praw, na przykład do odpoczynku, szczególnie niedzielnego, do
zwolnienia i zachowania pracy w chorobie. Ale sprawy na przykład podwyżek
(jeśli sama płaca jest godziwa) to sfera negocjacji i uzgodnień, po prostu
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umowy między pracodawcą i pracownikiem. Człowiek ma prawo dążyć do
zmian we własnym życiu, ale rzeczywistym warunkiem szczęścia jest też
zdolność akceptacji własnego życia.
Krzysztof Wołodźko w artykule, który publikujemy
obok naszego wywiadu, mówi, że żyjemy w czasach
trzech radykalnych separacji – państwa od Kościoła,
państwa od ekonomii i ekonomii od Kościoła. Jaki
Pana zdaniem jest rodzaj interwencji państwa w sferę
ekonomiczną i czy istnieje, Pana zdaniem, coś takiego
jak chrześcijańska ekonomia? Przykładem może być
ekonomia komunii tworzona przez Ruch Focolare,
który zachęca przedsiębiorców do dzielenia zysków na
trzy części – edukacyjną, wsparcia ubogich i rozwoju
przedsiębiorstwa.
– To bardzo wartościowy i godny poparcia program etyczny, choć nie
propozycja prawno-ekonomiczna. W sferze dobroczynności każdy z nas
powinien wyznaczyć sobie jakąś obiektywną miarę tego, co należy oddać
bardziej potrzebującym. Najlepiej znaleźć ją we własnej konsumpcji, na
przykład oddając do Caritas tyle, ile wydaje się na wino, kino, albo pochodną
ceny auta, którym się jeździ. I sami widzimy, że jeśli mamy mało, zostaje
nam wdowi grosz, jeśli jednak mamy na mniej istotne potrzeby, dajmy
określoną część tego, co mamy, tym którym brakuje na rzeczy podstawowe.
To taki całkiem prywatny program. Jest oczywiście jeszcze akcja Kościoła.
W Polsce i w Irlandii Kościół odegrał wspaniałą rolę, walcząc z nędzą poprzez
szerzenie trzeźwości. To przykład ruchu etycznego o bardzo konkretnych
skutkach ekonomicznych. Państwo zaś musi budować zdrową infrastrukturę
gospodarki, aby wspierać rozwój. W Polsce po komunizmie musimy ją często
budować od podstaw. Infrastruktura to magnes inwestycji, inwestycje to
praca, praca to utrzymanie rodzin. I w budowę infrastruktury państwo musi
być koniecznie zaangażowane, wobec jej braku nie może pozostać neutralne.
A w jakiej jesteśmy sytuacji?
– W takiej, że za sto kilometrów prywatnej autostrady z Konina do
Poznania płacimy trzy razy więcej niż za przejazd stoma kilometrami
autostrady w drugą stronę spod Konina do Łodzi. To jest sytuacja zupełnie
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patologiczna, ponieważ nie ma nic wspólnego z wolną przedsiębiorczością,
to raczej oddawanie kawałków państwa pod zarząd prywatny. Przecież
to jest jedna z najdroższych autostrad w Europie! Państwo polskie musi
zbudować lotniska, drogi, najważniejsze linie kolejowe. I może, poprzez
system podatkowy, szczególnie przez obniżanie podatków, stymulować pewne
dziedziny gospodarki, np. budownictwo mieszkaniowe. Bo tylko nasycenie
tego rynku może prowadzić do efektywnego obniżenia cen i zwiększenia
dostępności mieszkań dla rodzin. Państwo może sprzyjać uwłaszczeniu
młodych ludzi, tworząc specjalne programy pomocy kredytowej na zakup
pierwszego mieszkania. To są rzeczy absolutnie konieczne.
Ale to też są przecież działania, które mają swoją
określoną perspektywę etyczną.
– Oczywiście, bo państwo powinno wspierać dobre życie ludzi. I choćby
dlatego nie powinno w żadnym stopniu utrudniać ewangelizacyjnej pracy
Kościoła. Choć św. Tomasz wniósł tu korektę do Arystotelesa, pisząc, że o ile
celem państwa jest wspieranie dobrego życia ludzi, to musi być też świadome,
że celem samego dobrego życia jest Bóg, więc dobry ład społeczny to taki,
który pomaga ludziom żyć w wierności Bogu, dążyć do życia wiecznego, a nie
stracić je.
Czyli mówiąc wprost, państwo nie może deprawować
swoich obywateli.
– Zorganizowana demoralizacja jest rzeczą niedopuszczalną. Państwo,
które ją wspiera, odciągając ludzi do Dekalogu i Ewangelii, niszczy naród.
Przecież najczęściej dobro wspólne jest urzeczywistniane przez samo dobre
życie ludzi. Jeżeli na katolickim Podkarpaciu widzimy lepiej wykształconą
młodzież, mniej przestępstw, to dlatego, że rodziny są bardziej trwałe
(i okazuje się, że jest to czynnik ważniejszy od zamożności). Państwo
relatywistyczne, nieodróżniające dobra od zła, obojętne wobec życia
chrześcijańskiego czy trwałości rodzin bardzo łatwo może utracić takie atuty
społeczne. Zgodnie z tradycją katolicką i tomistyczną nie jest powołaniem
państwa całkowite wykorzenianie zła, chrześcijaństwo zachodnie zawsze
było posłuszne nauce Pańskiej, że kąkol będzie wyrwany na końcu dziejów,
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ale równocześnie państwo musi faworyzować dobro, sprzyjać mu, wspierać je
i interweniować tam, gdzie może zostać zniszczone przez zło społeczne.
Czyli wspierać swoim autorytetem te miejsca, gdzie
pojawia się rzeczywista bieda.
– Bieda materialna czy moralna. Jak państwo może wprowadzać do szkół
seks-edukatorów „Pontonu”, opowiadających o seksie tak jakby (w najlepszym
razie) była to sfera pragmatycznych wyborów psychologicznych, a nie
odpowiedzialności moralnej? Jednak jeśli państwo ma realizować swoją
odpowiedzialność społeczną, musi współgrać to z postawą elit. Przy czym nie
mówię o elitach sportu, estrady, czy nawet biznesu (z którymi nie zestawiamy
na ogół naszego życia), ale o elitach życia publicznego. One powinny świecić
przykładem odpowiedzialności, umiaru, poświęcenia. A jeśli to za trudne,
powinni wybierać sobie inne zajęcie.
Jakie postulaty polityki ekonomicznej uważa Pan dziś
za najważniejsze dla Polski? Szczególnie w sytuacji
rozwijającego się kryzysu.
– Zmniejszenie podatków dla rodzin wychowujących dzieci
i zwiększenie popytu wewnętrznego. To są postulaty ściśle ekonomiczne, bo
w społeczeństwie biednym, o słabym popycie wewnętrznym, gospodarka
nigdy nie jest bezpieczna.
Daje Pan do ręki argument zwolennikom kredytów
i konsumpcjonizmu...
– Nie chodzi o zachętę do przesadnych wydatków, ale o to, by rodzinom
wychowującym dzieci zabierano mniej pieniędzy potrzebnych do
zaspokojenia potrzeb podstawowych. Druga rzecz to zachowanie waluty
narodowej. To potrójny instrument wsparcia konkurencyjności, ochrony
poziomu życia rodzin i możliwości polityki gospodarczej państwa. Państwo
pozbawione własnej waluty jest jak przedsiębiorstwo, które nie może
ustalać cen na swoje towary. Bo jedno i drugie (kurs regulowany przez rynek
i cena wyznaczana przez producenta) to instrumenty konkurencji. Kto je
ogranicza, wprowadza socjalizm. Trzecie zadanie to solidarność wobec Polski
wiejskiej, a więc najpierw równe (ale nie zmniejszone) europejskie dopłaty do
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gospodarstw rodzinnych. Polska ma prawo wykorzystać takie środki wsparcia
rolnictwa, z jakich korzystały kraje zachodnioeuropejskie, zarówno na
południu, jak i te wielkie, jak Niemcy czy Francja. Nie jest to żaden przywilej,
ale prawo – płacimy równą składkę unijną i ona będzie rosła wraz ze
wzrostem gospodarczym, wzrostem dochodu narodowego. Poddaliśmy się też
restrykcyjnemu reżimowi ograniczenia eksportu rolnego na Zachód w latach
90., w okresie stowarzyszania z Unią Europejską, któremu towarzyszyło
zupełne otwarcie naszego rynku wewnętrznego na towary z Zachodu. Nie
mówiąc o tym, że Polska w drugiej połowie poprzedniego wieku więcej
zrobiła dla zachodniej Europy, niż oni dla nas. To dzięki załamaniu komunizmu
państwa starej Unii mogły zmniejszyć wydatki na obronę. Przede wszystkim
chodzi jednak o realizację powszechnych zasad prawa. Oczywiście należy
też działać na rzecz warunków życia na wsi (dlatego mówię o wsi jako
środowisku społecznym, a nie tylko o rolnictwie jako dziedzinie gospodarki).
To dobre pole dla samorządów, dla stypendionowania młodzieży, która
powinna zdobyć wykształcenie, a potem choćby pewien czas popracować
w swoich stronach rodzinnych. Kolejna sprawa to rozwój infrastruktury,
rozwój zrównoważony – bo emigracja z Polski, która jest ogromnym, często
ukrytym problemem demograficznym, dotyka głównie regiony słabsze
gospodarczo. Dlatego ważne jest ożywienie gospodarcze prowincji. To
tam młode rodziny muszą znaleźć taką pracę, która wystarczy na kupno
mieszkania i utrzymanie. Dziś mobilność społeczna rośnie, samochód stał
się dobrem powszechnego użytku, praca może być nieco dalej, ale ciągle
w jakimś rozsądnym zasięgu od domu.
A jednak nawet najbardziej zapobiegliwych nieraz kryzys
też dotyka.
– Cały czas mówimy, jak ludziom pomóc, ale ważna też jest pewnego
rodzaju dzielność życiowa – akceptacja tego, że wspólne pokonywanie
przeszkód, że raz jest lepiej raz gorzej, jest takim samym (a często
ważniejszym) składnikiem udanego życia, niż przyjemności. I że są
powinności – takie jak rodzicielstwo – których podjęcie nie może być
uzależnione tylko od powodzenia życiowego. Bez wykształcenia tej cechy nie
będziemy silnym narodem.
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Czy dobrze zarządzane polskie państwo byłoby w stanie
poradzić sobie z kryzysem? Żyjemy w przekonaniu, że
wiele środków jest w Polsce marnotrawionych.
– Przez dwadzieścia lat polską politykę dominował liberalizm, który
próbowała przełamać Czwarta Rzeczpospolita. Nawet tzw. wielkie
reformy AWS realizowały mechanistyczną wizję społeczeństwa, które
dobrze „nakręcone” automatycznie miało produkować dobro wspólne.
Dlatego od dekomunizacji ważniejsza była decentralizacja (skądinąd
wartościowa), w szkolnictwie – od treści podręczników (tym razem fatalne)
przetasowanie struktur szkolnych, w polityce społecznej od obniżenia
podatków dla rodzin – reforma ZUS. Myśl katolicka i państwowa przez te
dwudziestolecie rozbijała się o dyskretnie spetryfikowane struktury PRL
(choćby w mediach) oraz szerzone w społeczeństwie nastroje konsumpcyjne.
W cieniu pozostawały dramaty, takie jak sytuacja wiosek PGR-owskich.
Nie przeprowadzono tam żadnej sensownej kolonizacji wewnętrznej
i teraz ziemię wykupują zagraniczne przedsiębiorstwa rolne. Na Ziemiach
Zachodnich najpierw komuniści byli przeciwni stworzeniu polskiej własności,
potem postkomunistyczny liberalizm był zupełnie wobec tej sprawy obojętny.
Na to nałożyły się – już w całej gospodarce – akceptacja dla kapitału
nomenklaturowego i przywileje dla wielkich firm zagranicznych. Tymczasem
Polska powinna z jednej strony stworzyć optymalne warunki dla naszych
własnych drobnych inwestorów, a z drugiej – budować infrastrukturę.
Dwadzieścia razy mniejsza Słowenia ma więcej autostrad niż my. A przecież
nie kierowały państwem rządy, dla których ważna była cywilizacja
chrześcijańska, azymutem była „po pierwsze gospodarka”. I co z tego dla
gospodarki wyszło?
Takie sprawy można było załatwić instrumentami
prawnymi.
– Bez wątpienia. Rzeczą, którą można było w Polsce zrobić na
początku niepodległości, i tu trzeba oddać sprawiedliwość radykalnym
wolnorynkowcom, to całość dochodów z prywatyzacji przeznaczyć na
spłatę zobowiązań państwa socjalnego, tak, aby od społeczeństwa te prawa
nabyte wykupić i radykalnie ograniczyć kosztowne socjalne funkcje państwa,
hamujące gospodarkę. Taki wykup byłby możliwy oczywiście tylko za zgodą
społeczeństwa wyrażoną w referendum.
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Ale model opiekuńczy sprawdza się wciąż w wielu krajach
Europy.
– To złudzenie, że politycznymi metodami można wprowadzić dobrobyt.
Trzeba rozwiązywać konkretne problemy, przede wszystkim o charakterze
awaryjnym. Natomiast źródła dobrobytu to praca, przedsiębiorczość
i oszczędność, na przykład w wydatkach państwowych. I oczywiście trzeba
pamiętać, że postęp materialny to tylko jeden ze składników dobra wspólnego.
Faktycznie kryzys dotyka Polskę? Rządzący naszym krajem
długo temu zaprzeczali i raczej wciąż niechętnie to przyznają.
– Czujemy kryzys, tak jak ponad dziesięć lat temu, kiedy przyszedł ze
Wschodu. Najlepiej czują go przedsiębiorcy, gdy walczą o eksport i bronią
zatrudnienia. Widzimy to także w zachowaniu inwestorów zagranicznych
i banków.
Czy Polska jako mały gracz na rynku globalnym ma
instrumenty, żeby ten kryzys zatrzymywać na swoich
granicach?
– Możemy się bronić, to znaczy utrzymywać pozycję konkurencyjną,
zachowując walutę narodową. To jest bardzo ważny instrument tych
zmagań. Ogromne znaczenie ma odpowiedzialność władzy, przeciwdziałanie
marnotrawieniu środków publicznych. Spójrzmy choćby na stadiony – mamy
wspaniały zadaszony Stadion Narodowy, tylko po co? Wydano pieniądze na
dach, który działa, gdy nie jest potrzebny, i nie działa, gdy jest potrzebny.
Ale te pieniądze nie poszły w błoto, poszły do czyjejś kieszeni. Ktoś podjął
decyzję w tej sprawie. I działo się to w warunkach, gdy premier Tusk żałował
80 mln zł na uchwalone przez Sejm minimalne (po 200 zł) zwiększenie
dodatków porodowych. Posłowie PO, którzy za tym głosowali, zostali na
polecenie premiera ukarani. Grozi nam wstrzymanie należnych środków
europejskich z powodu zmowy cenowej na drogach, a już staje kwestia
stadionów. Do tej pory czekamy na odpowiedź – dlaczego samorządy w Polsce
mogą budować znacznie taniej boiska dla młodzieży niż rząd. A przecież to
rząd właśnie powinien dawać przykład rygoryzmu i odpowiedzialności. █
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Co mają wspólnego
Wall Street
i papieski
Rzym?

Krzysztof Wołodźko

Największy sekret ludzkości - Jezus Chrystus
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Kryzys jest okazją do przemyślenia praktycznych
i teoretycznych skutków historiozoficznej
koncepcji ekonomicznego rozwoju, do krytycznego
przyjrzenia się jej założeniom, przeciwstawienia
się tendencjom traktującym modernizację jedynie
w kategoriach wartości i priorytetów finansowych.
Dla chrześcijan jest też znakiem czasu – jednym
z wielu – pozwalającym na określenie się wobec
logiki świata i logiki Ewangelii. Nasz czas jest
przede wszystkim czasem bożym, czasem łaski,
nie tylko czasem koniunktury i dekoniunktury,
wzrostu i recesji. Choć przeżywamy swoje życie
„tu i teraz”, to jednak mamy perspektywę, cele
i środki do ich realizacji znacznie wyrastające
ponad to, co chce narzucić nam doczesny
porządek skrajnie laickiej ekonomii.
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Istnieje dziś „laicki dogmat”, nie mniej poważny i brzemienny
w skutki niż ten głoszący coraz radykalniejsze formy rozdziału
państwa i Kościoła. To dogmat mówiący o rozdziale Kościoła od rynku,
od społeczno-ekonomicznej treści i funkcjonowania wspólnot ludzkich.
W swojej najbardziej radykalnej postaci przekonuje on, że chciwość jest cnotą
i kształtuje takie modele obyczajowe i kulturowe, które niemal całościowo
wiążą ludzką wartość z użytecznością dla rynku, czyli konsumpcją, siłą
nabywczą jednostek i (pod)grup społecznych.
Jeśli mówimy więc dziś o kryzysie społeczno-gospodarczym, to
błędem byłoby zredukować go jedynie do „matematyki wskaźników
ekonomicznych”: nawet jeśli obecny kryzys jest wynikiem wielu
nakładających się na siebie, coraz mniej korzystnych wyliczeń parametrów,
kwantyfikowanych w centrach bankowych i na światowych giełdach.
I nawet jeśli te parametry są „obiektywizowane” z punktu widzenia
interesów największych światowych instytucji, działających na przecięciu
świata (geo)polityki, globalnego handlu, branży informacji, nauki
i technologii, to przecież nie zamykają się jedynie w logice ekonomii. Choć
właśnie do jej porządku chce się sprowadzić całą ludzką rzeczywistość, we
wszystkich jej wymiarach.
A jaką ekonomiczną wiedzę o człowieku, pożyteczną dla wskaźników
na Wall Street, czerpiemy z faktu, że ma on duszę? Na ile duszę wycenić?
Powie ktoś: tego czynnika nie trzeba brać pod uwagę – nie mieści się on
w paradygmatach współczesnego świata i nie ma przełożenia na operacje
finansowe. Ale mówiąc wprost, na mocnej kontrze: tam, gdzie teologia
katolicka odzyskuje właściwe miejsce, tam ekonomia traci swój fałszywy
blask wszechmocnego idola. I tu dopiero można rozpocząć właściwą
dyskusję o Kościele, kapitalizmie i duchu ewangelicznego ubóstwa.
Parafrazując Tertuliana: co mają wspólnego Wall Street i papieski Rzym?
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Co Kościół z giełdą? Co ekonomiści głoszący tezę o radykalnym rozdziale
rynku od Kościoła z chrześcijanami? Odpowiedź brzmi: człowieka i ludzkie
społeczności, o których życie, zbawienie i dusze idzie stawka.
„Błogosławieni ubodzy” – jest w tych słowach dobrze znana
dwuznaczność – ewangeliczne ubóstwo jako cnota nie sprowadza się
przecież do życia w biedzie. W jej porządku mieści się ufność wobec
Boga, dobrowolna rezygnacja z siebie i dóbr tego świata: jego splendoru,
zaszczytów, (nadmiaru) materialnych udogodnień, wreszcie zbytku. Ubodzy
także mogą być chciwi, nędza może być zła i zło czyniąca, bezbożna.
A jednak – o czym z kolei chętnie zapominają miłośnicy „ubóstwa bez
większych strat” – ubodzy duchem przyjmują także materialne, społeczne
umartwienie jako część swojego dziedzictwa i część swojej kondycji.
Nie ma zatem ubóstwa duchowego jako dyspozycji woli, przyzwolenia
sumienia, znaku otwartości na Boga bez „odsłonięcia się”, „ogołocenia”
człowieka także w tym, co dotyczy wymiaru psychofizycznego i społecznego
funkcjonowania osoby ludzkiej. Nie ma logiki wiary i wypływających z niej
uczynków bez samoograniczenia, czyli ascezy.
Czy ubóstwo może być cnotą ekonomiczną? Wedle współczesnych
standardów, kodów kultury „społeczeństwa urynkowionego”, którego
naczelną dynamikę wyznacza konsumpcja – zdecydowanie nie. Sprzeczność
jest zbyt silna. Gdybyśmy mogli mówić o kontrkulturze „ewangelicznego
ubóstwa”, byłaby ona zaprzeczeniem świata opartego na prymacie
marketingu i nadziei na nieustanny rozwój gospodarczy. Zamiast
urynkowienia kolejnych sfer życia ludzkiego, kontrkultura Ewangelii byłaby
zbudowana raczej na tym, co dziś się już określa mianem „ekonomii daru”.
A może – co brzmi niezwykle także dla piszącego te słowa, bo sam
przesiąknięty jest wzorcami współczesnego świata – kontrkultura Ewangelii
w ogóle zrezygnowałaby z dzisiejszej terminologii i współczesnych
wskaźników ekonomicznych na rzecz przebudowy całej sfery aksjologii
stosunków międzyludzkich? Tu i teraz wydaje się to nam niemożliwością.
Gdy jednak odwołać się nie tylko do potocznych wyobrażeń, lecz naukowych
badań, zobaczymy, że inny świat był możliwy. Zainteresowanym polecam
choćby pracę Jacques`a Le Goffa Średniowiecze i pieniądze, w której autor
przypomina, że istnieją „różne logiki społeczne”, a każda ma własną
wartość. Jesteśmy przekonani do bezalternatywności otaczającej nas
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rzeczywistości przede wszystkim ze względu na słabość własnego intelektu
i wyobraźni, w tym „wyobraźni miłosierdzia”.
Znów wracamy do wieków średnich? – wyobrażam sobie taką
wątpliwość lub triumfalny okrzyk satysfakcji czytelnika prawicowego
i lewicowego, który przyłapał autora na tak stereotypowym toposie
„powrotu do średniowiecza” i błędzie retrospektywnej historiozofii/utopii.
Trudno jednak brać punkty odniesienia z nieznanej/nieistniejącej przyszłości
– mamy tylko historię jako nauczycielkę życia, gdy nie satysfakcjonuje
nas teraźniejszość. Tu idzie zresztą, tylko i wyłącznie, o pokazanie innego
modelu społeczno-gospodarczego, nie zaś projektowanie wizji w zetlałym
kostiumie sprzed stuleci.
„A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, abyście się
wzajemnie nie zjedli” (Ga 5,15). Ten fragment z Pawłowego listu do
mieszkańców Galacji świetnie komponuje się z przekazem książki
Pożarci. Gospodarka a powołanie chrześcijańskie Williama T. Cavanaugha,
która ukazała się nakładem Wydawnictwa Fronda. Co ważne, powyższy
passus ze świętego Pawła umieszczony jest w kontekście rozważań
o chrześcijańskiej wolności: „nie bierzcie [jej] jako zachęty do hołdowania
ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie!”
(Ga 5,13). To powiązanie między wolnością a wzajemną ofiarnością ma
przecież – w naszych realiach – mocny kontekst społeczno-gospodarczy.
Czy jest dziś, tu i teraz, możliwe wyjście poza logikę ludzi, narodów, klas
społecznych pożeranych i pożerających? Czy jest możliwe zbudowanie
i funkcjonowanie ekonomii bliskiej ewangelicznej kontrkulturze ubóstwa
i ofiarowania? Cavanaugh podaje przykład Projektu Ekonomii Komunii
Ruchu Focolare: „to jeden z międzynarodowych ruchów Kościoła
rzymskokatolickiego, założony przez świeckich na zgliszczach II wojny
światowej. Focolare uznaje, że życie w komunii jest istotą ludzkiego
życia. Ekonomia Komunii wyrasta z tego poglądu. Od 1991 roku Focolare
udziela wsparcia przedsięwzięciom komercyjnym, jeśli dzielą swoje zyski
na trzy równe części: na pomoc ubogim, projekty edukacyjne wspierające
kulturę komunii i na rozwój przedsięwzięcia. Dziś funkcjonuje według tego
modelu – świetnie prosperując – ponad 700 przedsiębiorstw”.
Powie ktoś jednak: tego typu pomysły, choćby udane, istnieją w obrębie
„chrześcijańskiego oikosu”, czyli domostwa, gromadzą się wokół wspólnej,
zintegrowanej przestrzeni kulturowej, która chce przemieniać także
rzeczywistość społeczno-gospodarczą: stanowią enklawy, nie centra
dzisiejszego świata. Nie jest to jednak pełna prawda. W obrębie naszej
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zachodniej cywilizacji istnieje przecież silny nurt ekonomii społecznej,
znaczne tradycje i osiągnięcia ma także spółdzielczość, która w swoich
założeniach i praktyce traktuje dobro wspólne i równomierny rozwój
społeczności jako czynnik nie mniej istotny od czysto materialnego zysku.
Kwestia zdefiniowania pojęć „wartości”/„zysku” i „rozwoju” jest jedną
z istotniejszych dla tradycji myślenia alterglobalistycznego i wspólnot
czerpiących wprost z nauczania Kościoła jak Ruch Focolare. Dzisiejszy
rynek i pozostająca na jego służbie ekonomia dużo mówią o postępie
społeczno-gospodarczym i kreują własne wskaźniki wzrostu, przez co
sprzyjają rosnącemu rozwarstwieniu w obrębie społeczeństw, podziałom
na bogatą Północ i biedne Południe, transferom dóbr materialnych
i kulturowych niemal wyłącznie „w górę” hierarchii społecznej (słynny już
1 proc. beneficjentów dobrobytu skupiających w swoich rękach większość
wypracowanych także „niżej” środków). Zdaję sobie sprawę, że dla
wielu osób te spostrzeżenia brzmią albo banalnie, albo niewiarygodnie.
Przywołam zatem świadka, który wszystkie te mechanizmy i zjawiska
oglądał na własne oczy. To Dawid C. Korten, amerykański żołnierz
z Wietnamu (w stopniu kapitana), doktor Stanford University Graduate
School of Bussines, wykładowca Harvardu, który przez piętnaście lat
pracował w krajach Azji Południowo-Wschodniej, początkowo jako
konsultant międzynarodowych agencji „na rzecz rozwoju”. Zerwał jednak
z instytucjonalnym systemem pomocy, rozczarowany jego niedowładem
i korupcją.
W książce Świat po kapitalizmie. Alternatywy dla globalizacji
(Stowarzyszenie Obywatel, Łódź 2002) Korten opisuje to, co zastał w Etiopii,
Nikaragui, na Filipinach, w Indonezji. Tam przekonał się, jak ogromna
przepaść istnieje między mitem a rzeczywistością opowieści o rozwoju
fundowanej nam w ramach współczesnych paradygmatów ekonomicznych
i (geo)politycznych. Pozwolę sobie na dłuższy cytat: „W każdym z tych
krajów (...) byłem świadkiem jak naprawdę przebiegał rozwój obiecywany
przez tę klasyczną opowieść. Z roku na rok budowano tam nowoczesne
międzynarodowe lotniska z doskonale zaopatrzonymi wolnocłowymi
sklepami i autostrady pełne coraz nowocześniejszych modeli samochodów,
wiodące z lotnisk do eleganckich pięciogwiazdkowych hoteli, położonych
w pobliżu ruchliwych, klimatyzowanych centrów handlowych, w których
można kupić produkty najbardziej renomowanych firm, a zwłaszcza
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najnowszy sprzęt elektroniczny. Powstawało mnóstwo ogromnych
rezydencji i jeszcze więcej okazałych willi wyposażonych w klimatyzację
i najnowsze osiągnięcia techniki, należących do nowo powstałej klasy
średniej. Rzecz w tym, że cała ta infrastruktura to jedynie fasada rozwoju,
pomnik wzniesiony tym niewielu, którym się powiodło”.
I dalej Korten zauważa: „Za wspomnianą fasadą miliony ludzi wegetują
w nieludzkich warunkach, praktycznie pozbawione środków do życia.
W wielu przypadkach ich degradacja jest skutkiem wprowadzenia w życie
szczytnej idei nieustannego rozwoju. Niewiarygodne wręcz ilości ludzi
zostały pozbawione dachu nad głową, musiały opuścić swe domostwa
i swe społeczności, które oferowały im skromne, lecz godne życie. (...)
Niszczono środowisko naturalne, by jak najszybciej wzbogacić bogatych,
a biednych zepchnąć w otchłań nędzy. (...) Niemal wszędzie pogłębiały
się nierówności społeczne. Zarazem coraz trudniej było uciec przed
następstwami zniszczenia środowiska, nawet w zamkniętych enklawach
bogaczy. Najwyraźniej coś poszło bardzo źle. (...) Gdy skierowałem wzrok na
mój ojczysty kraj, zdałem sobie sprawę, że identyczne procesy degradacji
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społeczeństwa i środowiska zachodzą w Stanach Zjednoczonych oraz innych
najbardziej uprzemysłowionych państwach Zachodu”.
Dlaczego dziś, w polskich realiach, cytuję autora odnoszącego się do
lat 70., 80. XX wieku? Po pierwsze, dlatego, że żyjemy w świecie tych
samych mitów ekonomicznych i tych samych „czynników rozwojowych”
i modernizacyjnych. Nie jesteśmy, owszem, krajem Trzeciego Świata, ale
postkolonialnym państwem na wschodnich peryferiach Europy. Decyzyjne
centra gospodarcze i polityczne znajdują się zatem poza granicami naszego
kraju, a model modernizacji, który wdrażamy (stadiony, autostrady,
rozwój metropolii, zaniedbanie prowincji), jest właściwie łagodniejszą niż
w Trzecim Świecie wersją modelu „gospodarki dla bogatych”, sprzyjającej
rozwarstwieniu społecznemu, pauperyzacji i – rzecz jasna – sprowadzaniu
całej sfery ludzkiej aktywności materialnej i duchowej do „urynkowienia”.
Warto więc w ostrym świetle zobaczyć pewne problemy i rozejrzeć się
bacznie, czy podobnych symptomów nie widzimy u siebie.
Po drugie, w książce mowa jest o całościowym kryzysie
zachodnioeuropejskiego modelu ekonomii, jego najsłabszych punktach
generujących problemy lekceważone, gdy działy się poza horyzontem
zainteresowania korzystających z dobrostanu społeczeństw Zachodu.
Dopóki sieć połączeń nowoczesnego kapitalizmu działała na tyle sprawnie,
by zjawiska niepożądane w ich najbardziej przerażającej postaci usuwać
na margines, dopóty przeciętny konsument „życia w dobrobycie” nie miał
z tym problemów. Istniał zatem odseparowany świat, gdzie uprawia się
rabunkową gospodarkę, gdzie bezlitosna eksploatacja mężczyzn, kobiet
i dzieci daje się pogodzić z przyszywaniem kolorowych metek do nadprodukowanych tiszirtów, elektronicznych podzespołów niezbędnych dla
podtrzymania krwiobiegu infotainmentu, pełnych radości plastikowych
zabawek. Ale kryzys – jeśli uznać go za rodzaj wieloaspektowej informacji
na temat kondycji całej struktury społeczno-gospodarczej – wreszcie objawił
się jako posłaniec złych wieści w ekonomicznych centrach naszego świata.
A tematy takie jak pauperyzacja, nierówność szans, rosnąca rozpiętość
dochodowa, życie na kredyt, bańki spekulacyjne, zagrożenie recesją stały
się częścią codziennej diety osób pichcących i konsumujących informacje
medialne. I także my, wschodnioeuropejczycy, nie zdążyliśmy się w pełni
nacieszyć pięknymi słowami: „rozwój” i dobrobyt”, które – na mocy jakiejś
nowej dziejowej konieczności – miały na dobre zawitać w naszym zakątku
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kontynentu. Kryzys bowiem poucza nas co do tego, iż nie można ufać
żadnym świeckim historiozofiom, niezależnie czy mają charakter ideologii
politycznych, czy ekonomicznych.
Powraca zatem pytanie, które trzeba tu postawić właśnie w kontekście
nauczania Kościoła i praktyki Ewangelii: czym jest rozwój w ludzkim
świecie? Co to jest „wartość”, a co „zysk”? A także – pytanie pomocnicze
– czym jest dziś bieda w sferze społecznej, kulturowej, jak odnieść ją
do ewangelicznego rozumienia ubóstwa? Zacznę od ostatniej kwestii.
W sposób bardzo kompetentny, bez moralizatorstwa i całościowo opisuje
ten problem w Polsce prof. Elżbieta Tarkowska, specjalistka w dziedzinie
socjologii ubóstwa, autorka wielu prac i badań poświęconych polskiej
biedzie. Niestety, tacy ludzie rzadko goszczą w naszych mediach,
nastawionych na pokazywanie biedy w sposób skandalizujący i prymitywnie
bazujący na najniższych instynktach, uprzedzeniach i pogardzie. Prof.
Tarkowska udzieliła ostatnio wywiadu mojej rodzimej redakcji, „Nowemu
Obywatelowi”. Mówi w nim między innymi o powszechnych tendencjach
do stygmatyzacji biedy (utożsamiania jej z alkoholizmem, prostytucją,
przestępczością), sprowadzania biedy do problemów materialnych, gdy
nie mniej ważną kwestią jest deficyt „kapitału kulturowego”, czasu,
funkcjonowania społecznego, wyniszczenie zdrowia osób ubogich, problemy
łączące się z przewlekłym stresem, psychologicznymi kosztami związanymi
z utratą pracy i bezrobociem.
I ponownie, dłuższy nieco cytat: „Przykład z moich badań
przeprowadzonych w połowie lat 90. Matka ośmiorga dzieci mówiła,
że każdego dnia zamyka się na klucz w łazience, ponieważ musi się
skupić i zastanowić, co im dać do jedzenia. Śniadanie jest dla większości
z nas rzeczą banalną, w ogóle nie zwracamy na nie uwagi. Natomiast
w przypadku biednych rodzin to samo śniadanie urasta do problemu, który
wymaga namysłu, wysiłku, strategicznego myślenia. Istnieje stereotyp
«biernego ubogiego», (...) gdy jednak przyjrzeć się z bliska sposobom
radzenia sobie z biedą, to widać ogromną wyobraźnię i kreatywność.
(...) Robienie czegoś z niczego to sztuka, w której biedne kobiety są
mistrzyniami. Dlatego właśnie szybko się starzeją, chorują. (...) Kiedy
się zobaczy, że biedni to nie żebracy w łachmanach, nie kryminaliści czy
osoby z zaawansowanym alkoholizmem, lecz zwykłe rodziny, które mają
identyczne problemy jak te zamożniejsze, tylko spotęgowane przez brak
środków, to zmienia się stosunek do problemu biedy. Ludzie powinni
nauczyć się, że w dzisiejszym świecie łatwo stracić pracę, a pozycja
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społeczna, zdrowie i szczęście nie są nam dane na zawsze. Mamy jednak
tendencję do myślenia, że jeśli się komuś nie udało, to jest nic nie wart”.
W rzeczywistości społecznej, która wartość człowieka określa przez
powiązanie materialnego statusu osoby z jej predyspozycjami do
nawiązywania relacji międzyludzkich (zaczyna się to już na poziomie
reklam kierowanych do dzieci, gdzie posiadanie przedmiotów a nie
przymiotów gwarantuje sympatię grupy rówieśniczej), ubóstwo wyklucza
z „normalnych” relacji społecznych. Biedy, tej zwykłej, nie widać, ponieważ
urynkowiony świat stwarza jej niewidoczne, ale silne bariery, albo
umożliwia maskowanie się pozorami współuczestnictwa w dobrobycie.
Ubodzy ludzie chcą korzystać z takich samych gadżetów czy rozrywek
jak bogatsi. Ale nawet jeśli imitacyjna strategia działa na poziomie
dostępu do elektronicznych gadżetów czy udziału w seansie filmowym
w multipleksie, to kończy się właśnie na poziomie pogłębiającego frustrację
markowania „współuczestnictwa w dobrostanie”. Zawodzi jako długofalowa
strategia: choćby w odniesieniu do zdobycia lepszej edukacji, bardziej
stabilnej sytuacji życiowej, usamodzielnienia się, zdobycia własnego
miejsca w świecie bez podejmowania zachowań ryzykownych. Tam, gdzie
postępuje urynkowienie wszelkich dziedzin życia, ubóstwo nigdy nie
będzie postrzegane jako wartość sama w sobie – także przez większość
ubogich. Zresztą, podobnie państwo nie sprawi mocą własnych, z reguły
przeładowanych biurokratyzacją instytucji opieki, że ubóstwo zniknie jako
zjawisko społeczne.
Jaką zmianę w myśleniu o ubóstwie może zaproponować Kościół?
Pierwszy wątek przewija się przez cały tekst – to pytanie o możliwość
porządku społeczno-gospodarczego opartego na innej logice niż wołanie
ekonomistów, maklerów, speców od marketingu, krzyk giełdy i korporacji:
„chciwość jest cnotą”. Zeświecczony rozwój ekonomiczny, jego niezależność
od założeń etyki, tradycji, teologii Kościoła jest dziś faktem – to element
założeń konstytuujących współczesny świat, tyle że zwykle postrzegamy
to w kontekście państwa czy kultury/obyczajowości. Koncepcje wartości
(materialnej), korzyści, zysku, straty, rozwoju – wszystkie one zyskały
zdecydowanie „neutralny”, laicki walor, co nierzadko kamufluje
antychrześcijański charakter tych założeń. Owszem, uznaje się czasem dla
świętego spokoju sumień ludzi wierzących, że „etyka w biznesie”, albo
działalność charytatywna są rzeczą pożądaną. Ale – generalnie – trzyma
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się myśl katolicką daleko od samych założeń systemu i od produkowanych
przez „urynkowione” społeczeństwo wyobrażeń, stereotypów i kodów
kulturowych.
Co można z tym zrobić? Być może zacząć trzeba od rzeczy bardzo
małych. Można na przykład promować zmianę postrzegania osób ubogich
jako „bezwartościowych”, jako „marginesu”. Można zobaczyć w ich
ubóstwie – nawet jeśli im samym przychodzi to z trudem – cierpiącego
i ubogiego Chrystusa (dziś tak chętnie nawet własne miłosierdzie
zapośredniczamy za pomocą przelewów do kompetentnych instytucji).
Można zastanowić się, czy dobrowolne samoograniczenie konsumpcji
nie przywraca nam samym większej wrażliwości na ludzi, nie otwiera na
bezinteresowne działania.
Można także zdobyć się na nieco odważniejszą myśl: rynek nie
zawsze ma rację, wspólnoty ludzkie, także z pomocą państwa i Kościoła,
mogą stawiać zobowiązania wobec instytucji gospodarczych i biznesu,
podważać rolę hegemona, jaką ekonomia przyjęła we współczesnym
państwie. Można na naszym, rodzimym gruncie promować myśl społecznogospodarczą odmienną od tej wciąż przedstawianej jako bezalternatywna:
doktrynę spółdzielczą, solidarystyczną, ekonomię daru, polskie tradycje
ludowej myśli społecznej odnoszące się do potrzeb wsi. Można wreszcie
w Polsce więcej mówić i pisać o różnych nurtach chrześcijańskiej praktyki
społeczno-gospodarczej, takich jak Ruch Focolare. W rodzimym przekazie
medialnym, publicystycznym, a co za tym idzie także w przestrzeni
wyobrażeń społecznych, istnieje wielka biała plama, zrodzona z ignorancji
i arogancji, co do wielu koncepcji i doktryn negujących dogmaty głównego
nurtu dzisiejszej ekonomii. Niestety, zwyczajowe spory między prawicą
a lewicą skutecznie blokują bardziej wieloaspektowe rozpoznanie tych
kwestii.
Czy istnieją praktyczne pożytki z kryzysu? W coraz większej liczbie
krajów europejskich, szczególnie na południu kontynentu, pojawiają się
nowe formy inicjatyw społecznych, opartych na zasadach podobnych jak
banki czasu – czyli bezgotówkowej wymianie usług. Można z jednej strony
traktować to jako regres, z drugiej jednak jako świadectwo samopomocy
i samoorganizacji społecznej, odbudowy tkanki międzyludzkich relacji.
I tak we włoskich hostelach można za kilka dni gościny zapłacić pracą
w ogrodzie. Tam gdzie „przyzwyczajenia konsumpcyjne” nakazują z reguły
traktować pieniądz jako podstawowy „pas transmisyjny” w międzyludzkich
relacjach, możliwe jest jednak wyjście poza logikę urynkowienia.
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Z perspektywy ludzi przyzwyczajonych, że pieniądz gwarantuje im także
„luksus” zawężenia relacji z innymi, albo ograniczenia ich do minimum
określanego przez instytucjonalne czy finansowe procedury, taka sytuacja
wymuszona „życiem w kryzysie” jest niezwykła. Może wręcz budzić
dyskomfort. Ale czy z perspektywy wiary nie jest rzeczą bardziej cenną,
choć – rzecz jasna – trudniejszą, stanięcie twarzą w twarz z drugim
człowiekiem? Czy nie ma w tym także elementu umartwienia, ofiary
z samego siebie, własnego życia? Oczywiście, mam świadomość, że zabrzmi
to dziwacznie dla ludzi przyzwyczajonych do tej formy kontroli, jaką daje
pieniądz, choćby nad własnym, małym światem. Myślę, że powinniśmy
dziś traktować chrześcijańską pobożność w jej współczesnym kontekście
społecznym, zamiast dziwić się, że Kościół tak mało ma do powiedzenia
w kulturze współczesnej Europy.
Kryzys jest więc okazją do przemyślenia praktycznych i teoretycznych
skutków historiozoficznej koncepcji ekonomicznego rozwoju, do
krytycznego przyjrzenia się jej założeniom, przeciwstawienia się
tendencjom traktującym modernizację jedynie w kategoriach wartości
i priorytetów finansowych. Dla chrześcijan jest też znakiem czasu – jednym
z wielu – pozwalającym na określenie się wobec logiki świata i logiki
Ewangelii. Nasz czas jest przede wszystkim czasem bożym, czasem łaski,
nie tylko czasem koniunktury i dekoniunktury, wzrostu i recesji. Choć
przeżywamy swoje życie „tu i teraz”, to jednak mamy perspektywę, cele
i środki do ich realizacji znacznie wyrastające ponad to, co chce narzucić
nam doczesny porządek skrajnie laickiej ekonomii. █
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Na czas kryzysu remedium powinna być nie
walka o reformy, wprowadzenie za wszelką cenę
wolnego rynku, czy usankcjonowanie jeszcze
bardziej drastycznych regulacji. Jedyną szansą
jest moralna odnowa – ubóstwo świadome,
dobrowolne, znoszone w cichości, cierpliwości,
a przede wszystkim z wiarą. Kryzys jest dla
nas także ogromną szansą odkrycia łaski
chrześcijańskiej troski o ubogich, czyli jałmużny.
Jałmużny rozumianej jednak jako wyrzeczenie,
czyn miłosierdzia i oddania Bożej sprawiedliwości,
czyli dobroci wypływającej z serca i spełnianej
w skrytości, a nie na pokaz.
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Pod koniec marca 2012 r. w Watykanie odbyło się wspólne
spotkanie przedstawicieli Stolicy Apostolskiej oraz Wielkiego
Rabinatu Izraela. Było to już 11. spotkanie z rządu, będące owocem
podróży bł. Jana Pawła II do Ziemi Świętej. Ze strony katolickiej obradom
przewodniczył kardynał Peter Turkson z Papieskiej Komisji „Iustitia et Pax”,
a ze strony żydowskiej – rabin Shear Yashuv Cohen. Towarzyszyli im także
prezes banku watykańskiego IOR Ettore Gotti Tedeshi oraz ekonomista Banku
Izraela Meir Tamari1. Obrady zdominowała kwestia kryzysu finansowego
we współczesnym świecie. W oświadczeniu przedstawiciele obu stron
napisali jednak, że wspólnym mianownikiem dla kryzysu jest nie ułomne
działanie instytucji lub takiej czy innej organizacji gospodarki, lecz kryzys
wartości. „W działalności gospodarczej zabrakło wartości prawdy, uczciwości
i przejrzystości” – napisali biskupi i rabini. W tradycji chrześcijańskiej
i judaistycznej, bogactwo pochodzi od Boga i służy dobru wspólnemu.
Stąd obowiązek troski o drugiego człowieka i służąca rodzinie organizacja
gospodarki. Obradujący postulowali, by bezwzględnie włączyć do studiów
ekonomicznych etykę. Natomiast za główną przyczynę obecnego kryzysu
uznali wszechobecny materializm.
Nic nowego? Zatrzymajmy się jednak przy wyżej wymienionych tezach
i przeanalizujmy istotę rozpoczętego w 2008 r. kryzysu finansowego, z którym
boryka się światowa gospodarka. Zacznijmy od przyczyn ekonomicznych,
które zachwiały równowagą rynków finansowych. Następnie przejdźmy
do kolejnej fali kryzysu z 2010 r., która trwa obecnie i prawdopodobnie
nie tylko się nie zakończy, lecz odbije się kolejną, znacznie dotkliwszą falą.
Zastanówmy się nad przyczynami instytucjonalnymi, organizacyjnymi,
ekonomicznymi i politycznymi kryzysu, aby jak po nitce do kłębka dojść do
1 http://www.dystrybucjonizm.pl/watykan-i-rabinat-moralne-zrodla-kryzysu/.
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źródeł społecznych, a następnie moralnych, religijnych i duchowych. Być
może właśnie tam znajdziemy prawdziwą istotę tego, co nas obecnie trapi.

PRZEPRASZAMY, ŻE OSZUKUJEMY!
Można powiedzieć, że wspólnym mianownikiem wszystkich kryzysów,
które znał świat, jest balansowanie między chciwością a lękiem. Chciwość
doprowadza do irracjonalnych decyzji, lęk – wprowadza element paniki
i jest bezpośrednim czynnikiem tąpnięcia. Od początku powstania rynków
finansowych paradygmat spekulacji był taki sam: zarobić jak najwięcej w jak
najkrótszym czasie, nie mając żadnych pieniędzy. Stąd szerzyły się kłamstwo,
dezinformacja i lewarowanie. Krachem kończyły się spekulacje na cebulkach
tulipanów, udziałach w wielkich zamorskich kompaniach handlowych,
firmach budujących sieci kolejowe czy, już bardziej współcześnie, akcjach
dotcomów.
Przyczyny obu fal kryzysów, tej z 2008 r. i tej z 2010 r., są w zasadzie
takie same. Chciwość, pazerność, nieuczciwość i oszustwo. Na czym
polegało złe zarządzanie systemem finansowym w pierwszym przypadku?
Na wprowadzeniu na rynek papierów sprzedawanych jako wartościowe,
a nieposiadających realnie żadnej wartości. Podobnie w drugim przypadku
– na podtrzymywaniu przekonania u obywateli, że można bez ustanku
konsumować oszczędności państwa i zadłużać się w nieskończoność kosztem
przyszłych pokoleń.
W 2008 r., gdy pękała bańka na ryku nieruchomości, kłamali wszyscy.
Rząd – przyznając zbyt duże uprawnienia państwowym firmom
udzielającym kredyty hipoteczne, w zasadzie każdemu, nawet tym, którzy
nie posiadali zdolności kredytowej. Banki, które wprowadzały do obrotu
instrumenty finansowe bez żadnej wartości, łudząc nabywców krociowymi
zyskami. Agencje ratingowe, które przeceniały realną wartość instytucji
handlujących trefnymi papierami. Była to rzesza ludzi zarabiających
majątki na całym procederze: finansistów, polityków, bankierów, prezesów,
maklerów, doradców finansowych, handlarzy nieruchomości i firm
budowlanych. Gdy prawda wyszła na jaw, z tej piramidy nie pozostał
kamień na kamieniu.
W 2010 r. kłamstwo szerzyło się nadal. Okazało się, że wiele krajów basenu
Morza Śródziemnego nie jest w stanie utrzymać rozdętych przywilejów
w sferze socjalnej, wysokich płac w budżetówce, krótkich dni pracy, długich
Uzależnieni od bogactwa
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wakacji, sowitych świadczeń, dopłat do mieszkań, obiadów, taksówek.
Na ulicę Grecji, Hiszpanii, Włoch i Portugalii wyszli związkowcy, studenci,
emeryci i lewacy. Obrzucając policję koktajlami mołotowa, protestowali
przeciw nieśmiałym próbom reform, wprowadzanym przez rządy, które za
ich plecami negocjowały kolejne pożyczki od bogatszych państw, a które
spłacać będą ich wnuki i prawnuki. W tym przypadku oszukiwanie samych
siebie również było wszystkim na rękę, pozwalało bowiem utrzymać poziom
konsumpcji, od którego obywatele byli uzależnieni.
Zarówno w 2008 r., jak i w 2010 r. diagnoza była identyczna – wszyscy
oszukują wszystkich. Taka sama była terapia, skoro koszty upadku
konkretnych firm, instytucji i państw mogą być większe od korzyści z tego
faktu, to zdecydowano o dalszym kredytowaniu tego systemu z kieszeni
podatnika.

KATASTROFA DEMOGRAFICZNA
Nagle wszyscy uczestnicy rynku utracili jeden z najcenniejszych
kapitałów, który buduje się dekadami – wzajemne zaufanie. Stało się
jasne, że model rządów państwa opiekuńczego, które charakteryzuje się
wysokim opodatkowaniem i sowitymi przywilejami socjalnymi, nie może
trwać w nieskończoność, z tą różnicą, że nie zrezygnuje się z wysokiego
opodatkowania (mimo że podatnicy płacą średnio 20 razy większe podatki niż
przed 100 laty), lecz z części wypłacanych świadczeń. Bismarckowski system
nie może funkcjonować we współczesnych czasach, w których rodzi się coraz
mniej dzieci. Nie może też bazować na permanentnym zadłużaniu państwa.
Warto przypomnieć, że pierwszą emeryturę w USA wypłacono dopiero
w 1940 r. Niejaka Ida Fuller wpłaciła do kasy państwa 25 dolarów, a otrzymała
świadczenia za... 21 tys. dolarów. Świadczy to o tym, że nieracjonalność
systemu była zakładana od początku.
Świat się starzeje – wydłuża się średnia oczekiwana długość życia,
a drastycznie maleje rozrodczość kobiet, szczególnie w bogatych
społeczeństwach Zachodu. Według prognoz w 2050 r. będzie nas 9 mld,
z czego 2 mld osób będzie miało powyżej 60 lat, a 400 mln powyżej 80.
Osoby starsze wymagają czterokrotnie większych wydatków socjalnych
państwa niż osoby młode: wydają 2,5 razy więcej na lekarza, 3 razy więcej
na lekarstwa, 4 razy więcej na opiekę szpitalną, 10 razy więcej na opiekę
domową i 30 razy więcej na opiekę pielęgniarską.
Warto wspomnieć, że jednym z krajów o najgorszych prognozach
demograficznych jest Polska. Według OECD już za cztery dekady w naszym
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kraju będzie największy, obok Japonii, Grecji, Hiszpanii i Włoch, odsetek osób
w podeszłym wieku, oscylujący wokół 80 proc. populacji2. Nic dziwnego,
Polska zajmuje 211 miejsce wśród 233 sklasyfikowanych państw świata pod
względem rozrodczości kobiet.
Według dr. Cezarego Mecha, aby utrzymać istniejące przywileje socjalnie,
musielibyśmy przyjmować średnio 600 tys. imigrantów rocznie. Tego nie
udźwignie nasza gospodarka (nie tworzy się aż tylu miejsc pracy), a przede
wszystkim trudno sobie to wyobrazić pod względem kulturowym. Kwestii
kulturowych i konsekwencji wzmożonego napływu imigrantów nie
przemyślały islamizujące się kraje Europy Zachodniej, których rzeczywistość
coraz bardziej przypomina świat znany z książek Jean’a Raspaila3.

KATASTROFA RELIGIJNA
Jedną z głównych przyczyn upadku moralnego i etyki społeczeństw
Zachodu jest sekularyzacja. W Stanach Zjednoczonych liczba katolików
nieakceptujących nauki Kościoła dotyczącej seksualności wzrosła z niespełna
10 proc. do ponad 70 proc. Liczba powołań spadła czterokrotnie. Jedynie
co trzeci katolik wierzy w obecność Chrystusa w Eucharystii. W Europie
Zachodniej jest jeszcze gorzej. W Niemczech Wschodnich zaledwie 10 proc.
populacji jest ochrzczona. We Francji w niedzielnej Mszy św. uczestniczy
jedynie 14 proc. dorosłych i 7 proc. młodzieży. Połowa tamtejszych katolików
nie wierzy w zmartwychwstanie, ale co piąty wierzy w reinkarnację. W Afryce
czy Ameryce Południowej bardzo duża część chrześcijan popada w herezję
i łączy obrzędy katolickie z okultyzmem.
Według badań Uniwersytetu z Chicago z 2008 r. świat nieuchronnie
traci wiarę. Ateiści „od urodzenia” to już 60 proc. Niemców ze wschodnich
landów, ponad połowa Czechów, 30 proc. Szwedów i niemal tyle samo
Łotyszy. W Boga osobowego wierzy zaledwie 2-3 proc. Japończyków. Jeszcze
bardziej dramatyczne dane odnoszą się do młodzieży, gdzie ze świecą szukać
tych, którzy deklarują się jako wierzący. Brak wiary ostentacyjnie deklaruje
coraz więcej Francuzów, Holendrów i Brytyjczyków. Co jest przyczyną coraz
bardziej agresywnej sekularyzacji? Wszystko wskazuje, że kluczowym
elementem jest wzrost dobrobytu i brak konieczności walki o byt, czyli
innymi słowy konsumpcjonizm i państwo opiekuńcze. Potwierdzeniem tego
2 J. Munkhammar, The Guide to Reform, Stockholm 2007, s. 59
3 J. Raspail, Obóz świętych, Poznań 2005.
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może być masowa apostazja w krajach Europy Środkowej, głównie Czechach
i Państwach Bałtyckich, gdzie liczba ateistów w latach 1998-2008 wzrosła
w przedziale od 10-18 proc. Sekularyzacja w Polsce i na Węgrzech przebiega
na poziomie trendów w innych państwach katolickich takich jak Włochy czy
Hiszpania, gdzie liczba osób wierzących spada o średnio o 1 proc. w ciągu
dekady.
Duchowa pustka po religijnej kastracji często zastępowana jest
ideologiami, u postaw których niemal zawsze leży marksizm. Ks. prof.
Tadeusz Guz zwraca uwagę, że największą rolę w formowaniu świadomości
współczesnego społeczeństwa Zachodu odegrała tzw. Nowa Lewica,
mająca swoje filozoficzne źródło w Szkole Frankfurckiej, która w swojej
teorii krytycznej przyjęła rozprawienie się z mitami cywilizacji łacińskiej:
chrześcijaństwem, rodziną, patriarchatem, tradycją, moralnością,
patriotyzmem czy hierarchią, zamiast tego oferując obywatelom ideologię
gender, relatywizm moralny, rewolucję seksualną, niechęć do państwa,
wolnego rynku, władzy czy hierarchii4.

BENEDYKT XVI O KRYZYSIE
Na moralne przyczyny obecnego kryzysu zwrócił uwagę także Benedykt XVI
w encyklice Caritas in veritate. We wprowadzeniu do encykliki Ojciec
Święty przypomina najważniejsze przykazanie chrześcijanina: przykazanie
miłości5. Owo przykazanie łaski miłości może w pełni realizować się tylko
w duchu prawdy. Wokół zasady miłości w prawdzie skupia się katolicka
nauka społeczna6. Odwołanie do etycznej strony działalności człowieka jest
naturalne. Tylko dzięki działaniu sprawiedliwemu i trosce o dobro wspólne
człowiek może czynić dobro, niezależnie od otoczenia, w jakim przyszło mu
działać. Kluczowe jest, jak postępuje człowiek w danych mu warunkach,
i czy jest to działanie zgodne z własnym sumieniem i nauczaniem Jezusa
Chrystusa.
W encyklice odnajdujemy wiele fragmentów, w których Ojciec Święty
jako główne przyczyny obecnego kryzysu wskazuje brak wzajemnego
zaufania, co sprzyja deformacji rynków i szczególnie dotyka najuboższych.
„Zysk jest pożyteczny, jeśli jako środek skierowany jest do celu nadającego
mu sens zarówno co do tego, jak go uzyskać, jak i do tego, jak wykorzystać.
Wyłączny cel zysku, jeśli został źle osiągnięty i jeśli jego ostatecznym celem
nie jest dobro wspólne, rodzi ryzyko zniszczenia bogactwa i tworzenia
4 Rozmowy niedokończone z ks. prof. T.Guzem z lat 2006-2007, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2012.
5 Benedykt XVI, Caritas in veritate, nr 1-5.
6 Tamże, nr 6.
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ubóstwa”7. Postępowanie wbrew etyce, spekulacja wyłącznie dla zysku,
bez uwzględnienia dobra osoby ludzkiej kreuje patologie. „Każda decyzja
ekonomiczna ma konsekwencje o charakterze moralnym”8 – przypomina
papież. Prawdziwą przyczyną rynkowej zapaści jest więc kryzys wartości
etycznych, nieuwzględnianie w swoich decyzjach czynnika miłości i dobra
wspólnego, a zastępowanie ich postawą skupioną na osiąganiu doraźnych
korzyści, podsycana egoizmem, materializmem, zawiścią, zachłannością
i chciwością.
Receptą na kryzys jest więc odwrócenie tej logiki, a więc powrót do
relacji opartych na miłości drugiego człowieka, poszanowaniu ludzkiej
godności, mającej na względzie dobro wspólne i stawiającej osobę ludzką
w centrum rozważań. Tylko powrót do owych fundamentalnych wartości
chrześcijańskich pomoże dokonywać właściwych wyborów, także przez ludzi
odpowiedzialnych za gospodarkę.

CHRZEŚCIJAŃSTWO JAKO ANTYEKONOMIA
Wydaje się jednak, że jako chrześcijanie zbyt bardzo przesiąkliśmy
materialistyczną wizją świata, a zapomnieliśmy o jego fundamentach
religijnych i duchowych. Czy nasza wiara nie jest silniejsza niż to, co potrafi
zaoferować nam świat? Zasadniczo Magisterium Kościoła zajmuje się jednego
rodzaju ekonomią – ekonomią zbawienia. Ekonomia doczesna znajduje się
niejako na dalszym planie. Dla współczesnych chrześcijan istota nauczania
Chrystusa, zawarta w Kazaniu na Górze, jest nauką trudną, wymagającą.
Można powiedzieć, że jest ziemską antyekonomią.
Pierwszym z postulatów jest wezwanie do ubóstwa duchowego (rozwinę
tę myśl szczegółowo w ostatnim fragmencie tekstu). Chrystus wzywa nas
także do ubóstwa materialnego, abyśmy nie gromadzili skarbów tu na ziemi.
Majątek ziemski jest kruchy, narażony na pastwę złodziei, kryzysów czy
inflacji, nie opłaca się więc gromadzić zapasów. Przekonali się wcześniej o tym
Żydzi na pustyni, którzy wbrew Bożemu nakazowi, aby nie zbierać manny na
zapas, czynili to nawet wówczas, gdy owe „skarby” trawiły pleśń i robactwo.
Modlimy się przecież o „chleb powszedni”, a nie o bogactwo i obfitość.
Jezus wzywa nas także do wybrania między służbą Bogu a służbą
mamonie. Innymi słowy, nie można bez konsekwencji bogacić się, nie tracąc
7 Tamże, nr 21.
8 Tamże, nr 37.
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z oczu horyzontu życia wiecznego. Wreszcie, co chyba najtrudniejsze,
słyszymy, abyśmy nie przeciwstawiali się złu, dając wyraz swojej pokorze
i miłości bliźniego.
Co zatem ma czynić chrześcijanin? Być rewolucjonistą i domagać się
wprowadzenia najbardziej sprawiedliwego, według niego samego, systemu
ekonomicznego na Ziemi? Nieustannie zmieniać „struktury”? Nie, odpowiedź
Chrystusa jest prosta: człowieku, zdaj się na Opatrzność. „Przypatrzcie się
ptakom podniebnym: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec
wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?” (Mt 6,26).
I dalej „Nie martwcie się zatem i nie mówcie: co będziemy jedli? co będziemy
pili? czym będziemy się przyodziewali? Bo o to wszystko poganie zabiegają.
Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego potrzebujecie. Starajcie się
naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam
dodane” (Mt 6,31-33). Chrześcijanin nie zmienia „struktur”, chrześcijanin
zmienia serca.

RATUNEK W CHRYSTUSIE
Prawdziwym remedium na kryzys nie jest wcale „nowy zastrzyk kapitału”,
co wmawiają nam politycy, ale prawdziwe ubóstwo duchowe, bycie u Boga,
czyli trwanie w Jezusie Chrystusie, trwanie w pokorze i zależności od Boga.
W Biblii ubóstwo nie oznacza bowiem jedynie złej sytuacji ekonomicznej
i socjalnej, ale przede wszystkim dyspozycję wewnętrzną człowieka9.
Nowotestamentowe ubóstwo duchowe to wyrzeczenie się złudnego
majątku dóbr doczesnych na rzecz rzeczywistego bogactwa dóbr duchowych.
Oznacza postawę pełną pokory i akceptację swojej nędzy, słabości i pełnej
zależności od Boga. Uzależnienie od bogactwa niesie ze sobą szereg
niebezpieczeństw, które właśnie obserwujemy podczas kryzysu: chęć robienia
pieniędzy za wszelką cenę, prowadzącą do nieuczciwości, oszukiwania
bliźniego, pokusę chciwości i łatwego zysku. Do czasu. Potem przychodzi
demaskacja, stanięcie w prawdzie i konsekwencja złych wyborów – dla
jednych bankructwo, dla innych – depresja czy samobójstwo, dla kolejnych –
więzienie.
Na czas kryzysu remedium powinna być nie walka o reformy,
wprowadzenie za wszelką cenę wolnego rynku, czy usankcjonowanie jeszcze
bardziej drastycznych regulacji. Jedyną szansą jest moralna odnowa –
ubóstwo świadome, dobrowolne, znoszone w cichości, cierpliwości, a przede
wszystkim z wiarą. Kryzys jest dla nas także ogromną szansą odkrycia łaski
9 Słownik teologii biblijnej, red. X. Léon-Dufour, Poznań 1994, s. 998.
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chrześcijańskiej troski o ubogich, czyli jałmużny. Jałmużny rozumianej jednak
jako wyrzeczenie, czyn miłosierdzia i oddania Bożej sprawiedliwości, czyli
dobroci wypływającej z serca i spełnianej w skrytości, a nie na pokaz. Jakże
różnej od wszelkiej filantropii – dawania wyłącznie tego, co nam zbywa,
uczestniczenia w spektakularnych charytatywnych akcjach medialnych lub
tzw. „sprawiedliwości społecznej”, regulowanej za pomocą przymusowych
podatków, a będącej chyba szczytem duchowego lenistwa. █
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Marta Brzezińska

W świecie, w którym standardowy model
to nie więcej niż 2+2, są prawdziwym
ewenementem. Wręcz egzotyką – można
by ich zamknąć w klatce i wystawiać
jak eksponat. Mniej śmiesznie robi się,
kiedy padają takie hasła jak „patologia”,
a rodzicom stawiane są zarzuty, że
nie umieją się właściwie zabezpieczać.
Stąd „wpadki”. Albo kiedy mówi się,
że dzieci z dużych rodzin muszą
wychowywać się same i są zaniedbane.
Wokół wielodzietnych narosła cała masa
stereotypów. A prawda jest taka, że…
Zresztą, sami zobaczcie.
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„Zrób ciepły reportaż o jakiejś wielodzietnej rodzinie. Tak, wiesz,
z minimum piątką dzieci” – usłyszałam na kolegium redakcyjnym
kwartalnika „Fronda”. „Tylko gdzie ja, do licha, znajdę taką gromadę?!”
– pomyślałam w pierwszej chwili, „przeglądając” w głowie wszystkich moich
znajomych. Czyli w większości studentów, albo osoby tuż po studiach, które
szukają pracy, dopiero co wchodzą w jakieś poważne związki i jeszcze nie
zdążyły „dorobić się” tylu pociech. Szybko jednak wpadłam, jak się później
okazało, na właściwy trop, czyli na Drogę. Sama kiedyś byłam przez krótki
czas we wspólnocie neokatechumenalnej, a jak wiadomo, „neoni są otwarci na
życie”. Pierwsi, i to z tak wielkim entuzjazmem, zgłosili się Twarowscy. 2+6,
czyli model zdecydowanie odbiegający od tego standardowego, z jedynakiem,
albo co najwyżej dwójeczką.

„OTWARCI NA ŻYCIE NEONI”
Zadzwoniłam, szybko umówiliśmy się na spotkanie. Piątek, godz. 18:00 u nich
w domu. „No to wpadłam” – pomyślałam od razu. Komu przy zdrowych
zmysłach (i szóstce dzieci) będzie jeszcze chciało się ze mną gadać po całym
tygodniu pracy i w perspektywie upragnionego weekendu? No i ta gromada
– czy w ogóle będziemy się słyszeć, a rodzice skupią się na odpowiadaniu na
moje pytania, kiedy szóstka szkrabów będzie wciąż czegoś od nich chciała?
Drzwi otwiera mi Bernadeta. Uśmiechnięta, w ogóle nie wygląda na
zmęczoną. Rozbieram się w korytarzyku, w którym stoją potężne siaty
z zakupami. „No tak, nie łatwo wykarmić ośmioosobowe
wojsko” – myślę. Slalomem pomiędzy grejpfrutami i resztą
sprawunków wchodzę do mieszkania.
Andrzej wnosi zakupy, a maluchy
już zbiegają się w salonie. Siadam
i próbuję ogarnąć ich wzrokiem,
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doliczyć nie mogę się szóstego małego Twarowskiego, ale jak się okazuje, leży
chory w łóżku. Nawet nie pytam o imiona dzieci – i tak ich nie spamiętam.
Zapamiętuję tylko Stasia – najmłodszy, raczkujący pomiędzy nogami stołu,
i Zosię – małego sympatycznego rudzielca. Dzieciaki są niezwykle śmiałe –
jakby w ogóle nie zauważyły, że przy ich domowym stole usiadł ktoś zupełnie
obcy. Wypakowuję swoje sprzęty na stół, a one, jedno przez drugie, zaczynają
mnie zagadywać, co jest dla mnie totalnym ewenementem – do tej pory
kilkulatki, które spotykałam (oczywiście, te spoza rodziny), potrzebowały sporo
czasu, żeby się „oswoić” z kimś obcym, a mali Twarowscy czują się jak ryby
w wodzie. Ich największe zainteresowanie budzi mój dyktafon, który włączam
mimo obawy, że jedynym co się nagra, będzie harmider.
Bernadeta parzy kawę, a mnie zagaduje – chyba drugi pod względem
starszeństwa – chłopiec, Tymek. Pytam go, czy fajnie jest mieć tak dużo
rodzeństwa. „Super! Jak mas starsego brata, to mozes z nim grać w rózne gry,
na psykład playstation” – odpowiada, na co jego tata wybucha śmiechem. „To
co jeszcze fajnego można robić z rodzeństwem?” – dopytuję. „No wsystko!”
– przekonuje mnie Tymoteusz i zaczepia małego Stasia, który z radością
wyciąga łapki do starszego brata.
Zastanawiam się, jak ogarnąć taką potężną brygadę. Andrzej uśmiecha się
i mówi, że nie ma lekko. Są punkty newralgiczne, takie jak poranki i wieczory,
czy wyjścia w czasie weekendu. „Tak, jak w wojsku, choć nie zawsze wojsko
się słucha” – tłumaczy i dodaje: „Żona nie lubi się pakować, bo musi pamiętać
o rzeczach naszych i wszystkich dzieci, a kiedy ja jeszcze dopytuję, czy coś
tam zabrała, to wywołuje to dużą irytację”. Na to wtrąca się Bernadeta: „Bo
ja myślę za sześć osób i za siebie samą, więc kiedy mąż pyta, które spodnie
zabrać, to ja już nie mam ochoty o tym myśleć”.

„TATA, NIEDŁUGO BĘDZIESZ MUSIAŁ
KUPIĆ AUTOBUS”
„Macie takie auto, w którym wszyscy się mieścicie?” – zadaję mało dyskretne
pytanie, na które Andrzejowi, jak to facetowi, pojawia się błysk w oku. „Taaaak!
Amerykańskiego vana, który ma dokładnie osiem miejsc”. „Aha, to jeszcze jeden
mały Twarowski i leżycie” – głośno myślę. Ponoć Tymek czasem dopytuje: „Tata,
a jak będzie kolejne dziecko, to chyba będziesz musiał kupić większy samochód.
Może autobus?”. Bernadeta z kuchni pokrzykuje do dzieciaków: „Zjedliście
Każde kolejne dziecko wyzwala od poprzedniego
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już dwie paczki, a pragnę zauważyć, że to są biszkopty do ciasta”. „Ale tych
z cukrem już nie ma” – odpowiada ze smutną minką Tymek. „Bo też już je
zjedliście” – uśmiecha się mama i wreszcie siada do stołu.
Tydzień Twarowskich mija bardzo szybko. Jak każdemu, ale pewnie jeszcze
szybciej. Andrzej wraca z pracy koło 18:00, wspólna kolacja, położenie dzieci
spać i już robi się 21:00. A jeszcze trzeba zmywarkę załadować, wstawić
pranie. Jak w tym wszystkim znaleźć skrawek czasu na jakieś swoje pasje?
„No, to nie jest proste” – przyznaje Bernadeta, na co rozentuzjazmowany
Andrzej wtrąca: „Ja się staram! Gram w koszykówkę dwa razy w tygodniu,
ale raz to już 21:00, jak dzieciaki śpią”. Pytam, czy ta szóstka to był ich taki
plan od samego początku, odkąd tylko stwierdzili, że będą razem, czy może
to tak, „wyszło w praniu”. „Ja mam trzech braci, więc dla mnie rodzina to
było więcej niż jedno dziecko. Dwójka też nie. Myśląc bardziej wzorcami
wyniesionymi z domu, to trójka dzieci była oczywistością. O szóstce nie
myślałam (śmiech). Prawda jest taka, że do każdego kolejnego dziecka trzeba
dojrzeć. Kiedy pojawił się pierwszy syn, to byłam przekonana, że drugi też
musi być szybko, bo bardzo nie chciałam, aby różnica wieku nie była większa
niż dwa lata, aby dzieci miały ze sobą dobry kontakt. I to było takie bardziej
zaplanowane przez nas. Kolejne dzieci były już szybciej, co półtora roku” –
opowiada ze śmiechem Bernadeta.

„NASZE DZIECI SĄ JUŻ PRZYZWYCZAJONE DO TEGO,
ŻE U NAS DZIECI SIĘ RODZĄ”
„Nasze dzieci są już przyzwyczajone do tego, że u nas dzieci się rodzą. Tymek
na przykład dopytuje, kiedy będziemy mieli kolejnego dzidziusia” – uzupełnia
Andrzej. „Albo mówią: jak mama urodzi następnego dzidziusia, to coś tam”
– dodaje Bernadeta, podkreślając, że dzieciaki podchodzą do tego całkiem
naturalnie, nie zadają pytania „czy mama urodzi”, tylko „kiedy?”.
A jak to było u Andrzeja? „Ja na pewno chciałem mieć więcej
niż jedno dziecko, choć nigdy nie zakładałem takiej ilości. Ale
z drugiej strony, spotkałem kiedyś koleżankę z podstawówki
– wtedy nie mieliśmy jeszcze nawet piątki dzieci – i ona
powiedziała, że ja przecież zawsze chciałem mieć dużo
dzieci. Podobno nawet oficjalnie zadeklarowałem, że chcę
mieć piątkę, ale w procesie dojrzewania chyba wyparłem to
z pamięci” – odpowiada.
Dopytuję o to planowanie dzieciaków, bo często
ludzie, kiedy widzą rodzinę większą niż standardowe
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2+2, złośliwie pokpiwają z rodziców, że ci nie umieją się odpowiednio
zabezpieczyć, a ta gromada to „wpadki”. A więc pytam – wpadka, plan czy też
może wola Boża? „My się długo nie musieliśmy starać o zmaterializowanie
woli Bożej” – odpowiada Bernadeta, na co obydwoje wybuchają gromkim
śmiechem. „Jesteśmy w tym szczęśliwym wypadku, że nie musimy się mocno
starać, bo przecież są pary, które długo czekają na dziecko” – wtrąca Andrzej
i dodaje już nieco poważniej: „W każdej sytuacji byliśmy świadomi, że
możemy mieć kolejne dziecko”. „Ale nie planowaliśmy tego na takiej zasadzie,
że teraz jest wiosna, więc się staramy, aby urodzić w jakimś konkretnym
miesiącu. To było bardziej na zasadzie: Dobrze, jestem gotowa – jeżeli będzie,
to dobrze” – uzupełnia kobieta. „Staraliśmy się być otwarci na życie” – mówi
Andrzej i tym razem ja wybucham serdecznym śmiechem, bo to przecież takie
neokatechumenalne stwierdzenie. Czyli nic a nic się nie pomyliłam.
„Wchodziliśmy na Drogę jakieś osiem lat temu. Spotkaliśmy dużo osób
z rodzin, w których było po sześcioro, siedmioro, a nawet dziewięcioro
rodzeństwa i ja zobaczyłem, że to są normalne dzieciaki, którym w zasadzie
nic nie brakuje, uczą się, dostali się na dobre studia. Choć owszem, czasem
zdarzały się jakieś niedostatki materialne. Mówi się dziś, że dzieciom trzeba
zapewnić przyszłość, a wiadomo, że im mniej tych dzieci, tym łatwiej. Ale
to absolutnie nie jest skorelowane z ilością. Widzę to nie tylko po naszych
dzieciach, ale także znajomych, że w takich wielodzietnych rodzinach
dzieci po prostu uczą się zaradności i samodzielności i są w stanie same
zadbać o siebie, swoją przyszłość, kiedy coś się dzieje, nie czekają biernie”
– Andrzej opowiada mi, jak zaczęła się ich przygoda ze wspólnotą i odbiera
telefon. „Bercia, to ja się umówię na jutro na gitarę, ok?” – pyta żonę, która
odkrzykuje z kuchni, że coś tam miał zrobić w sobotę, ale już za późno, lekcja
umówiona.

MAMA, TATA, BABCIA I DZIADEK IDĄCY KROK
W KROK ZA JEDYNAKIEM? „TO DOPIERO
PATOLOGIA!”
„Zabrzmiało to, Andrzej, jakby dzieci wychowywały się same” – Bernadeta
z lekkim wyrzutem w głosie zwraca się do męża i już do mnie dodaje:
„Owszem, one są zaradne, świadome swoich wyborów, pracy w sensie nauki,
konsekwencji – w tym kontekście one są samodzielne. Mam wrażenie, że
Każde kolejne dziecko wyzwala od poprzedniego
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dzięki temu, jak wiele mają rodzeństwa, są znacznie bardziej dojrzalsze”.
Po raz pierwszy wcielam się – za co oczywiście z góry przepraszam – w rolę
adwokata diabła i dopytuję, jak to u nich jest z czasem, który poświęcają
dzieciom. Wiadomo, że przy takiej gromadce trudno jest zająć się wszystkimi
naraz, wysłuchać tego, co mają do powiedzenia, odpowiedzieć na wszystkie
pytania. Dlatego bardzo często zgryźliwi twierdzą, że w rodzinach
wielodzietnych dzieci wychowują dzieci. „Z jednym się zgodzę – my nie
jesteśmy w stanie poświęcić każdemu naszemu dziecku tyle uwagi, ile
byśmy chcieli” – odpowiada Andrzej i dodaje: „Ogólnie mam takie poczucie
niedosytu czasowego na bardzo wielu polach, także jeśli chodzi o poświęcanie
uwagi dzieciom. Jednostkowo chciałbym spędzać z każdym z nich więcej
czasu, z każdym z nich mógłbym zrobić coś więcej, jednak nie wystarcza na
to czasu i energii. Ale czy to jest takie złe? Czasem widzimy, jak to działa
w drugą stronę, kiedy jest jedno dziecko i ta uwaga jest aż chorobliwie
skumulowana tylko na nim”. Po czym poznać, kiedy tak jest? Twarowscy
żartują między sobą, że kiedy rodzice jadą na wakacje z jedynakiem i jeszcze
zabierają do pomocy dziadków albo nianię. I zapewniają, że wielokrotnie
widzieli takie sytuacje. „To jest dopiero patologia (śmiech), kiedy to dziecko
nie może się samo ruszyć, bo zaraz ktoś z dorosłych za nim biegnie, podkłada
mu rękę, żeby przypadkiem się nie przewróciło” – mówi Andrzej, a Bernadeta
zapewnia, że nad morze zawsze jeżdżą z dzieciakami sami, ale kiedy chcą
skoczyć na narty, to przydaje się opiekunka, bo przecież trudno szusować po
stoku z rocznym dzieckiem.

„BÓG DA DZIECKO, TO DA I NA DZIECKO”
Nie oszukujmy się – wykarmić i ubrać szóstkę dzieci nie jest łatwo. Nie
twierdzę oczywiście, że to niemożliwe, ale trzeba się nieźle napocić.
Zwłaszcza, kiedy żona nie pracuje zawodowo, a cały obowiązek utrzymania
rodziny spoczywa na barkach mężczyzny. Czasem jednak słyszę stwierdzenie
(moim zdaniem dość infantylne stwierdzenie, bo przecież trzeba mierzyć siły
na zamiary), że „skoro Bóg da dziecko, to da i na dziecko”. Swoją refleksją
dzielę się z Twarowskimi, a oni spoglądają po sobie i po raz kolejny wybuchają
gromkim śmiechem. „My możemy to poświadczyć! Aczkolwiek to wcale nie
oznacza, że można założyć ręce i czekać aż coś nam z nieba spadnie” – mówi
Bernadeta, a Andrzej dodaje: „Pan Bóg dał rozum, umiejętności i kompetencje,
żeby je wykorzystywać. Głęboko wierzę, że to, gdzie zawodowo teraz jestem,
poprowadził Pan Bóg, ale to się nie wzięło z niczego, za tym stoi ciężka
praca”.
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„Bercia, Ty byłaś wtedy z Baśką w ciąży?” – pyta żonę, która instruuje
hałasującą w drugim pokoju gromadę: „Dajcie mu kredki. To bęben, żeby nie
płakał”. Od początku wiedzieli, że trójka dzieci to będzie takie ich minimum.
„Poza tym, jak się ma dwójkę chłopców, to liczy się na to, że może za trzecim
razem trafi się dziewczynka” – uzupełnia kobieta, a Andrzej wraca do
swojej przerwanej opowieści: „Przy czwartym dziecku mocno się wahaliśmy
i baliśmy, jak to będzie, czy sobie poradzimy itd. Kiedy żona szła do
ginekologa, żeby potwierdzić, że po raz kolejny jesteśmy w ciąży, ja miałem
poważną rozmowę z szefem. Spotkaliśmy się później, zresztą na katechezie,
i żona powiedziała oficjalnie, że jest w ciąży, a ja dostałem propozycję
awansu, co wiązało się z większymi pieniędzmi, ale i zmianą trybu pracy na
korzystniejszy”.
W dobie szalejącego kryzysu, kiedy pracę łatwiej stracić, niż znaleźć,
decyzja o każdym kolejnym dziecku może graniczyć z szaleństwem,
zwłaszcza kiedy jest się jedynym żywicielem rodziny. Pytam Andrzeja,
czy boi się o przyszłość, czy raczej ma takie zaufanie, że dadzą radę. „Nie
wiem, czy to większe zaufanie do Pana Boga, czy samego siebie (śmiech).
Pan mi pomaga, ale i ja mam w tym zasługi. Mogę jednak zupełnie szczerze
powiedzieć, że jestem spokojny. Kiedy wstępowaliśmy na Drogę, straciłem
pracę, żona była w drugiej ciąży, ale już po miesiącu znalazłem nową. Wtedy
miałem jakieś poczucie stresu, ale ze swoim doświadczeniem mam różne
opcje” – odpowiada.
Dopytuję Twarowskich o te kwestie materialne, całkiem przyziemne, bo
wcale nie chcę lukrować rzeczywistości. Jako się rzekło, alergicznie
reaguję na hasła „Bóg da dziecko, to da i na dziecko”. W prasie
co jakiś czas można znaleźć raporty z wyliczeniami, według
których koszt wychowania jednego dziecka wynosi nawet
200 tys. złotych. Kiedy pomnożymy to przez szóstkę
czy dziewiątkę – robi się niezła, okrągła sumka.
„Nie ma co się oszukiwać, to jest kosztowne.
Jednak nie narzekamy. Choć oszczędności też
szczególnych nie mamy” – mówi Andrzej
i opowiada, jak kiedyś kolega z pracy
zapytał go, jak inwestuje oszczędności,
na co on ze zdziwieniem zapytał: „Jakie
oszczędności?”. „Do kolegi, ojca siódemki
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dzieci, przyszedł doradca z planem inwestycyjnym, a on mu powiedział: Ja
inwestuję na bieżąco, wszystko, co mam” – ciągnie dalej i wybucha serdecznym
śmiechem.
„Z pewnością są rodziny, w których kwestie materialne nie wyglądają
tak różowo, ale o jednym mogę zaświadczyć – nawet jak jest trochę gorzej
materialnie, to te rodziny sobie radzą. Tam naprawdę jest co do garnka
włożyć, albo w co dzieci ubrać. Jakoś tak Pan Bóg wszystko układa, że nawet
jak nie ma pieniędzy, to inni ludzie pomagają, dzielą się ubraniami, czymś
tam jeszcze” – dodaje Andrzej już nieco poważniej. I wymienia konkretne
przykłady tej pomocy – jeden z jego znajomych, ojciec dziewięciorga dzieci,
na ważnym stanowisku w banku, w ramach świątecznego upominku od
klienta dostał… ogromny kosz z wędlinami. „Skoro masz tak dużo dzieci, to
zamiast dobrego wina czy innego alkoholu podaruję ci w prezencie coś, co się
bardziej przyda” – miał usłyszeć.

„MÓJ SENS ŻYCIA BIEGA, DOMAGA SIĘ JEŚĆ,
CZASEM PŁACZE”
Twarowscy od ośmiu lat są w neokatechumenacie. Zastanawiam się, jak jeszcze
znajdują czas na wspólnotę, i to taką, która wiele wymaga – raz w tygodniu
liturgia Słowa, do tego Eucharystia w sobotę i jeszcze co miesiąc weekendowe
konwiwencje. „Trzeba się dobrze zorganizować” – stawia jasno sprawę
Bernadeta, a jej mąż dodaje: „Dlatego nas najbardziej irytują ludzie, którzy
mówią, że nie mają czasu, będąc samymi”. Sprawdza się zatem powiedzenie,
że im więcej obowiązków na głowie, tym lepsze zorganizowanie czasu, bo po
prostu nie ma innego wyjścia. „Jest ciężko. Naprawdę. Czasami mamy tak po
ludzku dosyć. Ale ja sobie stworzyłem taką teorię – i ona mi bardzo odpowiada
– że przy takim dużym nawale obowiązków – rodzina, praca, wspólnota – ja po
prostu nie mam czasu na egoizm, bo nie ma możliwości (śmiech). I na głupoty!”
– mówi z rozbawieniem Andrzej, na co żona dodaje: „I kryzys wieku średniego”,
i już oboje wybuchają gromkim śmiechem.
„Ja z kolei nie muszę się zastanawiać nad sensem życia, bo też nie mam
na to czasu. Mój sens życia biega, domaga się jeść, czasem płacze” – dodaje
Bernadeta, czule spoglądając na siedzącego obok małego Stasia. Andrzej
opowiada, że czasem w pracy bierze udział w sesjach, które zaczynają się od
zachęcenia uczestników, by zastanowili się, po co żyją. „Mnie uczestnictwo
w takich sesjach potwornie nudzi, bo nie rozumiem, jak można tego nie
wiedzieć. Dla nas to oczywistość. My to już dawno mamy przepracowane,
przemodlone” – zapewniają zgodnie Twarowscy.
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Jakiś czas temu „Gazeta Wyborcza” rozpoczęła taki cykl, w ramach którego
pary trzydziestolatków opowiadały, dlaczego NIE decydują się na dzieci. Jak
nie trudno przewidzieć, wielu rozmówców dziennika powoływało się na
bardzo egoistyczne pobudki. A to, że dziecko zabiera dużo czasu, a to, że
trzeba zrezygnować ze swoich pasji, podróży, a w końcu – nawet kariery nie
da się zrobić z dzieciakiem. Twarowscy mówią, że część z tych argumentów
jest prawdziwa, że owszem – czasem żal jest spraw, które trzeba było
poświęcić, ale to kwestia wyboru. „Ci ludzie chyba nie wiedzą, z czego tak
naprawdę rezygnują, co tracą. Jak się zorientują, że to jest prawdziwe życie,
to może być już za późno. Zawsze przychodzi taki moment refleksji, że
zaczyna brakować drugiego człowieka. Człowiek może się zamykać w swoim
egoizmie i to pielęgnować, ale mam takie głębokie poczucie, że tak się nie
da bez końca, w pewnym momencie przychodzi poczucie braku” – mówi
Bernadeta i pędzi do Zosi, która „bawi się” w zamykanie drzwi.
„Dla mnie największą zmianą był pierwszy syn. Pojawił się człowiek, za
którego jestem w 100 proc. odpowiedzialny. Mówi się, że małżeństwo to
jedność. Jednak bez dzieci to są dwie odrębne jednostki. Podaję ekstremalny
przykład – ja sobie mówię, że wychodzę, a żona co najwyżej może
powiedzieć: nie możesz wyjść. A ja i tak wyjdę. Ale jak już jest dziecko, to
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ja nie mogę sobie powiedzieć, że wychodzę, bo się umówiłem z kumplami,
bo jest ten drugi człowiek, za którego bierze się odpowiedzialność. To jest
bardzo rozwijające i buduje dojrzałość” – przekonuje Andrzej. I opowiada ich
rodzinną anegdotę, kiedy Bernadeta po raz pierwszy zostawiła go samego
z najstarszym synem (wtedy kilkumiesięcznym). Zanim jeszcze dojechała
na imprezę z koleżankami, on już wydzwaniał, że Stefan płacze, a on nie
potrafi go uspokoić. Koniec końców, Bernadeta na imprezę nie dojechała.
Choć mocno zła, zaraz była w domu. Ponoć do dziś wypomina to Andrzejowi.
„Teraz się z tego śmieję, bo wtedy nie byłem w stanie poradzić sobie z jednym
dzieckiem, a dziś potrafię ogarnąć sam szóstkę!” – zapewnia Andrzej
i z rozrzewnieniem dodaje jednak, że czasem mu żal, bo chciałby sobie gdzieś
wyjechać sam albo tylko z żoną.
„A ja mam poczucie, że i tak dużo wyjeżdżamy! I wcale mi nie żal!” –
przerywa mu Bernadeta i tłumaczy: „Może przez jakieś pięć pierwszych lat
rzeczywiście wyjeżdżaliśmy mniej, czasami na weekend, ale potem było
coraz łatwiej się organizować. W sumie zwiedziliśmy kilka stolic, akurat
europejskich, bo wiadomo, że to trzeba dostosować do możliwości. Do Indii
to raczej nie pojedziemy na trzy tygodnie bez dzieci, ale już wszyscy na
przedłużony weekend, do Paryża, Rzymu czy Londynu – czemu nie? Udało
nam się!” – zapewnia z entuzjazmem.

WOJUJĄCE FEMINISTKI CHYBA DOSTAŁYBY ZAWAŁU!
Nie mogłabym nie skorzystać z okazji, że wreszcie na chwilę przysiadła do
stołu i dopytuję ją, czy nie czuje się jak klasyczna kura domowa, która dała
się zaciągnąć do kuchni i całe dnie spędza przy garach i dzieciach. Wojujące
feministki chyba dostałaby zawału, gdyby to wszystko zobaczyły. „Przez pewien
okres czasu miałam okazję NIE być klasyczną kurą domową – skończyłam
studia (zarządzanie), chciałam znaleźć pracę w dużej firmie i udało mi się.
Przepracowałam w korporacji dwa lata i wiem, jak to wygląda, z czym to się
wiąże” – mówi. Fajniejsza jest zatem domowa korporacja? „To była ciekawa
praca. Z dobrymi perspektywami. Ale ja chciałam w tym wszystkim znaleźć
własną drogę, odkryć, co chcę naprawdę robić, co jest fascynujące. A prawda
jest taka, że już po kilku miesiącach pracy w marketingu, przychodziłam do
domu i zastanawiałam się nad sensem życia, czy ono ma tak wyglądać, czy to
już wszystko? To było takie niepełne, czegoś mi brakowało, nie czułam się z tym
w pełni usatysfakcjonowana, pochłonięta. Owszem, to było bardzo ciekawe,
wiele się tam uczyłam, intensywnie pracowałam, ale miałam poczucie braku, że
to nie jest wszystko, czego ja w życiu chcę”.
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„Siedzisz, gotujesz milionowy obiad i nie myślisz – o rety, czy to już
wszystko?” – po raz kolejny wcielam się w rolę adwokata diabła. „Sęk
w tym, że nie! Tyle się tu dzieje! Jest tyle rzeczy do zrobienia, a tak
naprawdę, ja tym wszystkim dowodzę! Andrzej oczywiście jest głową, ale
to małe królestwo, typu pranie, sprzątanie, lekcje, opiekunki, cała logistyka
– to jest przedsiębiorstwo, które musi dobrze funkcjonować” – zapewnia
z energią Bernadeta, a Andrzej dodaje, że kiedy ktoś go pyta: „To żona nie
pracuje”?, odpowiada: „Nie, bardzo ciężko pracuje! W domu. To nieprawda,
że ona nie pracuje”.
„Ja naprawdę mam poczucie tego, że to praca, która daje ogromną
satysfakcję. Są dzieci, które rosną, rozwijają się, co chwilę robią coś nowego”
– tłumaczy Bernadeta i zapewnia, że te konkretne działania, choćby pranie,
powodują, że wszystko dobrze się kręci, przedsiębiorstwo funkcjonuje. Tu
trzeba być kreatywnym, szybko reagować, być opanowanym w sytuacjach
stresujących.
Z drugiej strony, wiele matek (może z mniejszym „dorobkiem”) żali
się, kiedy zostają w domu z dzieckiem dłużej niż pół roku. Wiele moich
starszych koleżanek rozpaczliwie poszukuje jakiejś pracy, żeby już nie
siedzieć w domu i nie dziczeć. Dla Bernadety sprawa jest całkiem prosta
– z jednym dzieckiem nie ma co robić, a z szóstką już jest! „Jak jest jedno
dziecko, to z kim ma się bawić? Ono cały czas zaczepia rodziców. I ta
mama musi się z nim ciągle bawić. I faktycznie się uwstecznia. Dużo czasu
spędzałam z pierwszym dzieckiem, ale jak już byłam w ciąży z drugim,
to obliczałam, ile jeszcze czasu upłynie, zanim zaczną się bawić razem
(śmiech)” – opowiada i zapewnia, że choć potrafi się bawić z dzieckiem,
to wcale nie oznacza to, że jest zafascynowana układaniem klocków, albo
ekscytuje ją układanie puzzli. „Bardziej ekscytuje mnie patrzenie,
jak dzieci wspólnie się bawią, a ja im co najwyżej pomagam”
– konstatuje.
Takie liczne rodzeństwo, zdaniem Twarowskich, uczy dzieci
funkcjonowania w grupie. Ich młodsze dzieciaki nie miały na przykład
żadnego problemu z adaptacją w przedszkolu, po prostu szły tam z marszu,
normalnie funkcjonowały w grupie, bo i w domu egzystują w dużej gromadce.
A z najstarszym, Stefanem, był pewien problem, kiedy szedł do przedszkola –
przechodził klasyczny proces adaptacji, uczył się relacji społecznych.
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NIE URODZĘ! ŻEBY NIE BYĆ BRZYDSZĄ…
Wracając jednak do mojej ulubionej roli adwokata diabła, poruszam
dość delikatny temat. Wszak żadna kobieta nie lubi, kiedy mówi się
o niedoskonałościach jej ciała, ale ryzykuję, że Bernadeta nie rzuci we mnie
za chwilę czymś, co ma właśnie pod ręką i pytam – powołując się znowu na
wyczytane w prasie opinie bezdzietnych kobiet, które deklarują, że rodzić
nie będą, bo… po ciąży ciało wiotczeje, skóra się rozciąga i w ogóle, kobieta
staje się brzydsza. Bernadeta tylko się uśmiecha. „Ciało się zmienia, to fakt.
Pytanie – jak się do tego podchodzi. Mówiąc zupełnie szczerze, pewnie
miałabym z tym problem, gdyby Andrzej miał z tym problem. Dopóki czuję
się atrakcyjna i pożądana przez męża, nie mam najmniejszego problemu.
Oczywiście, obiektywnie rzecz biorąc, nie jestem ślepa i widzę się w lustrze,
ale skoro nie stanowi to żadnego problemu w naszym współżyciu, życiu
w ogóle, odbieraniu siebie nawzajem, to czym się przejmować?” – pyta lekko
zaczepnie.
Opowiadam im podsłuchaną kiedyś przeze mnie rozmowę pewnej pary,
planującej swoją przyszłość. Ona z rozmarzeniem mówiła o minimum
trójce dzieci, na co on, z nieudawanym zdziwieniem odpowiedział:
„Zwariowałaś? Ja o ciebie dbam, nie chcę, żebyś wyglądała jak szafa
pancerna. Dwójka to maksimum!”. Twarowscy wybuchają śmiechem. „Poza
tym, że Bercia się zmieniła – zaczyna Andrzej, na co jego żona wtrąca,
że każde dziecko to pięć dodatkowych kilogramów – ok, Bercia przytyła,
ale z drugiej strony, kobiety, które mają dużo dzieci, wyglądają bardzo
młodo. Berci (o żonie nie mówi inaczej, niż tylko w ten pieszczotliwy
sposób) wiele osób już mówiło, że w ogóle nie wygląda na swój wiek. Ja
też widziałem kobiety, które pomimo szóstki, siódemki czy dziewiątki
dzieci wyglądały młodo i ślicznie” – przekonuje Andrzej i dodaje jednak,
że czasem ta sfera wywołuje pewne spięcia. „Ale raczej natury czasowej,
bo Bercia pomimo szóstki dzieci lubi o siebie zadbać, ubrać się, umalować.
Ja mam dla tego pełne zrozumienie, poza momentami, kiedy się spieszymy
i trzeba natychmiast wychodzić z domu (śmiech). Kobieta powinna starać
się czuć się kobietą, zadbać o siebie, żeby nie czuła się źle, że chodzi całe
dnie w dresach”. A żona dodaje, że choć ma w szafie spory asortyment
dresów, to w pewnym momencie stwierdziła, że przecież musi wyglądać
dobrze nie tylko wtedy, kiedy idzie do sklepu czy po dzieci do szkoły,
ale praktycznie przez cały dzień. „Dlaczego nie miałabym nosić czegoś
dobrego na co dzień, żeby lepiej wyglądać, zatuszować to i tamto?” –
zastanawia się głośno Bernadeta.
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RANDKA Z SZÓSTKĄ DZIECI W TLE
Jakiś czas temu przeczytałam zapis konferencji, jaką wygłosił w ramach
spotkania zorganizowanego przez Soli Deo Michał Piekara. Mężczyzna
opowiadał o tym, jak stworzyć dobre, kochające się, trwałe małżeństwo. Przy
czym przekonywał, że niezwykle ważną rzeczą jest regularne znajdowanie
czasu tylko dla samych siebie. Nie, nie w domu podczas sprzątania, czy
wykonywania innych obowiązków. Piekara mówił o prawdziwych randkach
małżeńskich! Czy przy szóstce dzieciaczków da się jeszcze wcisnąć w grafik
randkę? Bernadeta przekonuje, że o to dba już Andrzej, a on przyznaje, że
choć nie zdarza się to zbyt często, to wychodzą wspólnie do kina, a nawet
zdarza im się wyjechać na weekend tylko we dwoje. W nawale obowiązków
starają się znaleźć czas dla siebie. „Nawet w domu, kiedy dzieci już zasną,
a nie ma czegoś pilnego do zrobienia, może być miło” – przekonuje
Bernadeta i ze śmiechem dodaje, że Andrzej najczęściej mówi wtedy:
„Chodź, żonka, pogadamy”. Otwierają wino, wypożyczają jakiś film. „Jeden
z przyjemniejszych momentów tygodnia to piątek 21:00 … kiedy dzieci
już śpią – mówi z rozmarzeniem Andrzej. Perspektywa rozpoczynającego
się weekendu, projektora, który Andrzej przynosi czasem z pracy...” .
„Zosia, oddaj mu bęben, żeby nie płakał!” – no tak, mali Twarowscy szybko
sprowadzają rodziców na ziemię.
Takie wielodzietne rodziny bardzo często stają się przedmiotem kpin
znajomych, czy nawet rodziny. W społeczeństwie starzejącym się, jakim jest
Polska (zajmujemy jedno z ostatnich miejsc na liście państw świata, jeśli chodzi
o przyrost naturalny), w którym standardowym modelem jest 2+2, taka
potężna familia, jak Twarowskich, jest niezłą egzotyką. Zresztą,
porównanie całkiem na miejscu, bo mam wrażenie, że
niektórzy chętnie zamykaliby takie rodziny w klatkach
jako eksponat do podziwiania. Broń Boże, do
naśladowania! Mniej śmiesznie robi się wtedy,
kiedy padają hasła takie jak „patologia”.
Twarowscy jednak zapewniają,
że nie spotkali się z jednoznacznie
negatywnymi komentarzami, choć
owszem, wiele dezaprobaty, a nawet
pewnego ostracyzmu doznali
od czwartego dziecka w górę.
Każde kolejne dziecko wyzwala od poprzedniego
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„Pewnie nie wszystkie komentarze słyszymy, bo wiele pada
za naszymi plecami, to jednak staramy się być normalnymi
ludźmi, prowadzić życie towarzyskie, choć wiadomo, że nie
na wszystko jest czas. Ale spotykamy się ze znajomymi,
śmiejemy, pijemy wino – może nie wszyscy rozumieją, że
w wielodzietnej rodzinie może być normalnie” – mówi
Bernadeta. „Nie czujemy się unikani, wręcz przeciwnie.
Uważam, że my się pod wieloma względami tak naprawdę niewiele różnimy
od rodzin z dwójką dzieci. Nasza szóstka nie powoduje, że jesteśmy mniej
obyci, czy nie bierzemy udziału w jakichś kulturalnych wydarzeniach. Wręcz
przeciwnie!” – przekonuje. A Andrzej dodaje, że od znajomych słyszą raczej
pozytywne komentarze, coś w stylu: „Podziwiamy was. My sobie z dwójką nie
dajemy rady, ale kiedy pomyślimy o was, to już się nad sobą nie użalamy”.

SZKOŁA, CZYLI KIEDY ZACZYNAJĄ SIĘ SCHODY
Pytam, czy Bernadeta planuje kiedyś powrót do pracy. „Nie wykluczam, ale
trudno mi się zdeklarować. Stefan jest w trzeciej klasie, teraz Tymek poszedł
do szkoły i widzę, że to jest angażujące – zaczęły się zupełnie inne problemy,
zadania, prace domowe, pomoc w nauce, zebrania” – wylicza i dodaje, że okres
przedszkolny jest łatwy i przyjemny, ale schody zaczynają się, kiedy dzieci idą
do szkoły. „Nie wykluczam powrotu do pracy, bo też mam takie poczucie, że
czasem muszę odetchnąć od dzieci i od domu. Nie martwić się, czy dzieci jadły,
czy są ubrane. Wyjść i wrócić. Może faktycznie, matki, które są same, bez żadnej
pomocy, mają dużo trudniej, mogą być umęczone. Towarzystwo dziecka non
stop jest psychicznie męczące. My na szczęście mamy rodziców, znajomych,
nianie – możemy odetchnąć i mieć czas dla siebie” – zapewnia Bernadeta, na
co z wielkim optymizmem reaguje Zosia. „Niania!” – sepleni uroczy rudzielec.
„Niania Ania!” – chyba przypadła jej do gustu.
Zmierzając ku końcowi, pytam, ile pociech jeszcze planują Twarowscy,
na co Andrzej odpowiada, cytując słowa znajomego księdza: „Każde kolejne
dziecko uwalnia od poprzedniego”. I oboje wybuchają z żoną serdecznym
śmiechem. Uwalnia w sensie tej nadopiekuńczości, którą nie trudno
zaobserwować w rodzinach z jednym czy dwójką dzieci. Mama, tata, babcia,
dziadek, a do tego niania, którzy podążają krok w krok za dzieckiem, aby
przypadkiem nie stała mu się ogromna krzywda. Bernadeta dodaje, że to
także działa w drugą stronę: „My też uwalniamy dzieci od naszych oczekiwań,
aspiracji, że oni wszyscy mają skończyć studia, najlepiej ekonomiczne,
znaleźć pracę w dobrej firmie itd. Gdybyśmy mieli tylko jedno dziecko, to
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oczywistym byłoby, że to jest jedyna słuszna droga, której się pragnie dla
swojego jedynaka”. A Andrzej przekonuje, że ich dzieci, choć jest ich dużo, nie
są zaniedbane, rozwijają swoje pasje, są aktywne: „Chłopaki grają w piłkę,
Tymek chodzi na judo, Gabrysia lubi tańczyć, chodziła na balet” wylicza,
a malutka Zosia wtrąca: „A ja boję się pieska!”. No tak, przecież nie można
pominąć także małej księżniczki.

WIELODZIETNI NIE SĄ ZACOFANI!
„Kiedy dzieci chcą rozwijać jakąś pasję, staramy się tym zainteresowaniom
sprostać. Ale kiedy im się coś nie podoba, to nie robimy z tego problemu.
Dzieciństwo to okres, w którym można próbować różnych rzeczy, a to, że chodzi
się na taniec, wcale nie oznacza, że zostanie się baletnicą” – dodaje Bernadeta.
„Rodzina wielodzietna od razu kojarzy się z patologią i zaniedbanymi dziećmi.
Tak nie jest. Czasem to nawet mam wrażenie, że jest zupełnie odwrotnie!
Uśmiałby się ktoś, gdyby posłuchał naszych rozmów w aucie. Stefek mówi:
Mamusiu, ja bym tak sobie zjadł sushi. Z ogóreczkiem. A ja mu odpowiadam:
Synek, ja w twoim wieku nie miałam bladego pojęcia, czym jest sushi. Pierwszy
raz spróbowałam tego, kiedy już pracowałam! Albo dopytuje: W tym roku
też pojedziemy na narty do Włoch? Myślenie schematami jest krzywdzące”
– konstatuje nie bez cienia goryczy Bernadeta. Jej zdaniem, w rodzinach
wielodzietnych tworzy się pewnego rodzaju wartość dodana. Te dzieci
doskonale umieją odnaleźć się w życiu. W każdej sytuacji. Opowiada, jak do jej
znajomych z dziewięciorgiem dzieci przyszła koleżanka ze swoją córeczką. Mała
przedstawiła się, powiedziała ile ma lat, do jakiej wspaniałej szkoły chodzi.
Na co Amelia – jedna z dziewiątki – rezolutnie odpowiedziała: „A ja jestem
Amelka i umiem skakać z szafy”. „To taka prosta sytuacja, ale pokazuje, że to
dziecko potrafi się odnaleźć. Kiedyś będzie w zupełnie innej sytuacji życiowej,
zawodowej i też będzie potrafiła!” – głęboko wierzy Bernadeta.
To ile jeszcze będzie małych Twarowskich? „Na razie jesteśmy na etapie,
na którym czujemy pewien dosyt (śmiech). Ale niczego nie wykluczamy.
Choć świadomie do tego nie dążymy” – odpowiadają zgodnie Twarowscy
i wybuchają śmiechem. No tak, jeszcze jedno dziecko i trzeba będzie przesiąść
się w autobus. █
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W godzinie śmierci Franciszek, pragnąc
jak najbardziej upodobnić się do ubogiego
Chrystusa, prosił, aby rozebrano go do naga,
tak bowiem umierał Chrystus na krzyżu.
Wyzbycie się wszelkich zewnętrznych znaków,
które chronią nagość – jak pisze znany teolog
duchowości o. Jozafat Nowak – nie obniżyło
poczucia jego osobistej wartości i godności.
Stan nagości wobec Boga, bycie takim, jakim
się jest, świadczy o całkowitym zaufaniu
i otwartości wobec Niego.

Franciszek z Asyżu
– świadek wartości
ewangelicznego ubóstwa

Wiesław Block OFMCap
Największy sekret ludzkości - Jezus Chrystus
Autor Autorski
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W ciągu wieków osoba Franciszka z Asyżu została do tego stopnia
utożsamiona z ubóstwem, że określenie „Biedaczyna” praktycznie
stało się jego imieniem własnym. Pierwszą cechą charakterystyczną,
o której się myśli, mając przed oczyma postać Świętego z Asyżu, jest najczęściej
ubóstwo w jego aspekcie zewnętrznym. Jednakże, ubóstwo materialne, tak jak
je Franciszek przeżywał i zaproponował Braciom Mniejszym i Ubogim Siostrom,
nie było nowością, a co więcej nie było jego odkryciem. Franciszek nie był
jedynym entuzjastą ubóstwa w czasach, w których żył. Ruchy pauperystyczne
wyprzedziły go o cały wiek, gromadząc się wokół takich osób jak choćby
Robert z Arbrissel (zm. 1117), założyciel wspólnoty Ubodzy Chrystusa, czy
Arnald z Brescii (zm. 1155), który zgromadził wielu zwolenników w okolicach
Mediolanu (Pataria mediolańska). Wszystkie te i im podobne wspólnoty
praktykowały całkowite wyrzeczenie posiadania jakichkolwiek dóbr, prowadziły
życie żebracze i wędrowny styl życia. Franciszek w przeciwieństwie do nich
nie krytykował i nie kontestował w sposób agresywny zastanej sytuacji, ale
otrzymał aprobatę papieską na zaproponowany przez siebie sposób życia,
w którego centrum jednak nie postawił ubóstwa ale Ewangelię i pójście śladami
ubogiego i pokornego Chrystusa.
Biorąc pod uwagę program zaproponowany przez Franciszka wobec
pierwszych towarzyszy, jacy zaczęli gromadzić się wokół jego osoby
w pierwszej dekadzie XIII wieku, i jaki następnie wyłania się z lektury jego
Pism, okazuje się, iż fundamentalną zasadą i najważniejszym punktem
odniesienia jest osoba Jezusa Chrystusa: „Reguła i życie braci mniejszych
polega na zachowywaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa” –
tak właśnie brzmią pierwsze słowa Reguły Braci Mniejszych.
Dla Franciszka wybór ubóstwa, w przeciwieństwie do współczesnych
sobie ruchów pauperystycznych, nie ma uzasadnienia społecznego i nie
jest wyrazem sprzeciwu wobec takich czy innych nadużyć ze strony
odpowiedzialnych za wspólnoty kościelne, ale opiera się na pełnym miłości,
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dynamicznym upodobnianiu się do ubogiego i pokornego Chrystusa.
W szóstym rozdziale przywoływanej już Reguły znajdujemy najbardziej
istotną motywację dla wyboru ubóstwa: „Bracia niech niczego nie nabywają
na własność: ani domu, ani ziemi, ani żadnej innej rzeczy. I jako pielgrzymi
i obcy na tym świecie, służąc Panu w ubóstwie i pokorze, niech ufnie proszą
o jałmużnę; i nie powinni wstydzić się tego, bo Pan dla nas stał się ubogim
na tym świecie. W tym jest dostojeństwo najwyższego ubóstwa, że ono
ustanowiło was, braci moich najmilszych, dziedzicami i królami królestwa
niebieskiego, uczyniło ubogimi w rzeczy doczesne, a uszlachetniło cnotami.
Ono niech będzie cząstką waszą, która prowadzi do ziemi żyjących. Do niego,
najmilsi bracia, całkowicie przylgnąwszy, niczego innego dla imienia Pana
naszego Jezusa Chrystusa nie chciejcie nigdy na ziemi posiadać”.
Ubóstwo przyjęte i praktykowane przez Wcielone Słowo, Jezusa Chrystusa,
który „będąc bogatym ponad wszystko, zechciał wybrać na świecie ubóstwo
wraz z Najświętszą Dziewicą Matką swoją” (fragment z Franciszkowego Listu
do Wiernych) to klucz w odkryciu intencji i motywacji św. Franciszka, św.
Klary czy tak wielu innych świętych należących do liczącej już osiem wieków
rodziny franciszkańskiej.
Bez wątpienia ubóstwo, zwłaszcza w jego wymiarze wewnętrznym,
zajmuje istotne miejsce w życiu brata Franciszka, ale nie jest jego
najważniejszym elementem. Koncentrować uwagę na samym ubóstwie jest
czymś niebezpiecznym i prowadzi do sytuacji bez wyjścia, jak świadczy o tym
wielowiekowa już historia ruchu minoryckiego. Byłoby zatem zupełnym
nieporozumieniem czy totalnym spłaszczeniem sprowadzić ewangeliczne
idee Biedaczyny, a co za tym idzie franciszkańskie powołanie tylko do praktyki
samego ubóstwa.
Umieściwszy w ten sposób pojęcie ubóstwa we właściwym jemu miejscu,
przyjrzyjmy się bliżej, jaką jego koncepcję miał Święty z Asyżu. Wydaje się
być bardzo trafnym podział, jaki nadał Franciszkowemu ubóstwu znawca jego
duchowości, mieszkający we Francji, brat mniejszy polskiego pochodzenia,
ojciec Tadeusz Matura. Mówi on o jego dwu wymiarach: pierwszy
i fundamentalny mógłby być nazwany ubóstwem istnienia, a drugi relatywny,
bo podporządkowany warunkom czasów i miejsc, byłby zależny od różnych
stanów życia i okoliczności społecznych, byłby ubóstwem materialnym.
„Ubóstwo istnienia” wprowadza w wewnętrzny świat wartości i daje
motywację do takiego a nie innego działania. W jednym z napomnień
Franciszek z Asyżu – świadek wartości ewangelicznego ubóstwa
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skierowanych do braci, Franciszek tak wyjaśniał ubóstwo duchowe:
„Błogosławieni ubodzy duchem, bo do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5,3).
Wielu jest takich, którzy oddając się gorliwie modlitwom i obowiązkom, nękają
swe ciała licznymi postami i umartwieniami, lecz z powodu jednego tylko
słowa, które zdaje się być krzywdą dla ich ciała, lub z powodu jakiejś rzeczy,
której się ich pozbawia, wzburzają się i wpadają w gniew. Ci nie są ubodzy
duchem. Kto bowiem jest rzeczywiście ubogi duchem, ten nienawidzi siebie
samego i kocha tych, którzy uderzają go w policzek”.
Jakże daleka od pełnej oskarżeń krytyki i arogancji jest postawa
zaproponowana przez Świętego z Asyżu. Jej radykalizm tkwi w umiejętności
stanięcia ponad naturalną skłonnością ludzkiej osoby do zaszczytów,
nobilitacji i sukcesów. Duchowe ubóstwo posiada tylko ten, kto potrafi
zdystansować się do obelg i trudności, jakie sprawiają mu inni ludzie,
i jednocześnie jest w stanie w wolności ducha miłować tych, którzy są ku
niemu nieżyczliwie usposobieni. Biedaczyna pamiętał, iż Chrystus nie zaciskał
pięści w obliczu niesprawiedliwości, lecz cierpiał w duchu i modlił się za
oprawców.
Życie ubogie zatem nie stawia siebie samego w centrum, nie jest
ukierunkowane na zdobywanie praw czy przywilejów za wszelką cenę, czy
kosztem innych, potrafi pośród trudności i prześladowań zachować pokój
duszy i ciała i okazuje czynną miłość wobec nieprzyjaciół: „Ten bowiem
rzeczywiście kocha swego nieprzyjaciela, kto nie boleje nad doznawaną
krzywdą, lecz dla miłości Bożej smuci się grzechem jego duszy. I czynem
okazuje mu miłość” (z Napomnienia Franciszka).
Wewnętrzne ogołocenie i duchowe ubóstwo Franciszka doprowadza go
w końcu do jakże trudnej konkluzji i zadań, jakie stawia przed sobą i swoimi
braćmi: „I bądźmy mocno przekonani, że naszą własnością są tylko wady
i grzechy. I cieszmy się raczej wtedy, gdy wpadamy w rozmaite pokusy i gdy
znosimy na tym świecie dla życia wiecznego różne przykrości lub utrapienia
duchowe albo cielesne. Bracia, wystrzegajmy się więc wszyscy wszelkiej
pychy i próżnej chwały, i strzeżmy się mądrości tego świata i roztropności
ciała; duch bowiem człowieka oddanego cielesności chce i bardzo stara
się o znajomość słów [Bożych], lecz niewiele troszczy się o czyny, i szuka
nie religijności i świętości wewnętrznej ducha, lecz chce i pragnie
religijności i świętości zewnętrznej, widocznej dla ludzi” (fragment Reguły
niezatwierdzonej).
Nie jest rzeczą łatwą uznać siebie samego za człowieka słabego
i grzesznego, a co więcej zaakceptować taką sytuację, by cieszyć się i radować,
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gdy „wpadamy w rozmaite pokusy i gdy znosimy (...), różne przykrości czy
utrapienia duchowe lub cielesne”. To jest twarda lekcja i zobowiązujące
zaangażowanie.
Okazuje się, że tak rozumiane „ubóstwo istnienia” wprowadza osobę
w najbardziej istotną prawdę o niej samej, tzn. iż z siebie samego człowiek
jako byt stworzony nic nie posiada, i jedynym jego bogactwem czy
powodem do chluby jest, by ponownie użyć słów brata Franciszka z piątego
Napomnienia: „Lecz w tym możemy się chlubić: w słabościach naszych
i w codziennym dźwiganiu świętego krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa”
(Np 5).
W ten sposób rozumiane duchowe ubóstwo nie wprowadza Franciszka
w rozpacz i zniechęcenie, ale staje się dla niego źródłem prawdziwej radości
(franciszkańskiej radości) i pomaga mu w budowaniu właściwych relacji
z innymi ludźmi i całym stworzeniem. To właśnie w tak pojętym ubóstwie
mają swe źródło charakterystyczne cechy duchowości Biedaczyny, jakie
wyrażają się w tak typowym dla niego słownictwie, jak choćby wtedy, kiedy
opisuje, jak bracia mają iść poprzez świat i zachowywać się wobec ludzi:
małość (minoritas), ministrowie i słudzy nieużyteczni, nieuczeni i poddani
wszystkim. Tego samego domaga się od nich, w perspektywie Chrystusowego
Kazania na górze, gdzie wszyscy chrześcijanie, a tym bardziej bracia mniejsi
są wzywani do tego, by byli cichymi, pokojowymi i skromnymi, łagodnymi
i pokornymi, unikającymi kłótni i sporów, zachowującymi milczenie, bez
skłonności do osądzania czy potępiania kogokolwiek, nie szukającymi
przywilejów czy dyspens, bez pragnienia piastowania stanowisk i żądzy
władzy, a w stosunku do siebie, by przyjmowali postawę Pana, który obmył
stopy swoich uczniów. Małość – indywidualna i kolektywna – jest widzialną
manifestacją prawdziwego ubóstwa wewnętrznego, pokory serca. Gdyby
zatem wyrazów tej małości zabrakło, niezależnie od tego, jakie byłoby
ubóstwo materialne, nie miałoby ono żadnego znaczenia dla Ewangelii i dla
chrześcijańskiego życia.
Dopiero teraz w drugim etapie naszych rozważań, po przyswojeniu
sobie, czym jest ubóstwo wewnętrzne, możemy przejść do jego wymiaru
zewnętrznego i zastanowić się, jakie znaczenie miało ono we Franciszkowym
projekcie życia.
Nowością rewolucyjną w historii Kościoła było odrzucenie przez Świętego
własności wspólnotowej, przede wszystkim, jak byśmy to dziś powiedzieli,
Franciszek z Asyżu – świadek wartości ewangelicznego ubóstwa
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własności nieruchomości. W ten sposób Franciszek wraz ze swoją braterską
wspólnotą zrywał z ówczesnymi feudalnymi strukturami społecznymi,
zapewniającymi Kościołowi i zakonom utrzymanie. Poza tym, poprzez zakaz
używania pieniędzy, Biedaczyna odsuwał się od społeczności kupieckiej, która
stopniowo zajmowała miejsce klasy szlacheckiej. Dla zapewnienia tego, co
potrzebne do życia, jako podstawowe źródło utrzymania przewidział pracę,
w zamian za którą można było przyjąć potrzebne do życia dary natury.
Kiedy to nie było wystarczające, bracia mieli prawo do zbierania jałmużny.
Franciszek był świadomy tego, iż każdy człowiek w równym stopniu ma
prawo do dóbr ziemi, dlatego zachęcał swoich braci, by się nie wstydzili iść
prosić o jałmużnę, ponieważ jałmużna nie tylko przynosiła środki utrzymania
dla proszącego, ale też dawała łaskę życia wiecznego okazującym miłość,
jak czytamy w tzw. Regule niezatwierdzonej: „Jałmużna jest dziedzictwem
i prawem ubogich, które nabył dla nas Pan nasz Jezus Chrystus. I bracia,
którzy trudzą się zbieraniem ofiar, otrzymają wielką nagrodę i dają okazję do
nagrody ofiarodawcom. Zginie bowiem wszystko, co ludzie zostawią na tym
świecie, lecz za miłość i za złożone jałmużny otrzymają nagrodę od Pana”.
Indywidualne przepisy dotyczące konkretnych wymiarów życia, np.
ubóstwo w odzieniu, które mogłyby się wydawać radykalne, przeciwnie, były,
z wyjątkiem kwestii obuwia, bardzo bliskie wymogom stawianym innym
zakonnikom, szczególnie cystersom.
Dzięki poparciu i odwadze autorytetów religijnych, wraz z otrzymaną
aprobatą ze strony Kościoła, Franciszek i jego wspólnota wprowadzili w życie
kościelne i społeczne nową formę ewangelicznego przeżywania ubóstwa.
Propozycja Franciszka adresowana jest do jego braci. Poverello nie
zobowiązuje do tego samego chrześcijan żyjących w świecie, choć i im
proponuje ewangeliczną drogę równie radykalną. W swoich Listach do
wiernych nie żąda od nich, by sprzedawali swoje dobra oraz by niczego nie
posiadali, ale jedynie by praktykowali wzajemną pomoc i dzielili się swoimi
dobrami. W odniesieniu do społeczności świeckiej, ubóstwo franciszkańskie
jawi się jako nowy model społeczny, oparty nie na własności i kapitalizacji, ale
na pracy i dzieleniu się z innymi dobrami tej ziemi.
Franciszek, podobnie jak sobie współczesnym, również wobec wszystkich
pokoleń objawia zasadniczą prawdę. Postawa człowieka wobec dóbr
materialnych jest zawsze ambiwalentna. Rzeczy materialne nie warunkują
trwałego bytowania na tym świecie, jednak są konieczne dla właściwego jego
funkcjonowania. Człowiek, grupa ludzi, partia polityczna czy społeczeństwo,
które sens swego istnienia i podstawowy cel swej działalności ogranicza tylko

F66.indb 138

2013-02-21 07:32:19

139
do tego, co może posiadać, ulega iluzyjnej pokusie ograniczenia wartości
ludzkiego życia do dóbr materialnych. W postaci Franciszka natomiast
dominuje inna perspektywa. Ukochanie ubogiego Chrystusa ukształtowało
w nim ogromną przestrzeń wewnętrznej wolności i ukierunkowało go na
pełne pokoju i miłości spojrzenie najpierw na samego siebie, potem na
drugiego człowieka i wreszcie na całe stworzenie. Franciszkowa postawa
ubóstwa nie polegała zatem na kultywowaniu nędzy czy na lekceważącym
wyzbywaniu się dóbr materialnych dla samego ich wyzbywania się.
Dzięki wstępowaniu w ślady ubogiego Chrystusa potrafił zintegrować swą
osobowość i wychodząc z więzienia własnego egoizmu, żywo dostrzegać we
wszystkich wydarzeniach żywo Jego Opatrzność i dobroć. U Biedaczyny nie
dostrzegamy żadnego zniewolenia światem materii, drugim „ty” czy własnym
„ja”, jest on osobowością otwartą, pojednaną z samym sobą i z otaczającym
go światem.
W godzinie śmierci Franciszek, pragnąc jak najbardziej upodobnić się
do ubogiego Chrystusa, prosił, aby rozebrano go do naga, tak bowiem
umierał Chrystus na krzyżu. Wyzbycie się wszelkich zewnętrznych znaków,
które chronią nagość – jak pisze znany teolog duchowości o. Jozafat Nowak –
nie obniżyło poczucia jego osobistej wartości i godności. Stan nagości wobec
Boga, bycie takim, jakim się jest, świadczy o całkowitym zaufaniu i otwartości
wobec Niego. Franciszek umierając nagi, nawet doświadczenie śmierci
przyjmował w duchu ubóstwa i dziękczynienia, komponując na cześć śmierci
pieśń pochwalną, a tym samym zaliczając ją do swoich sióstr.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą śmierć cielesną,
której żaden człowiek żywy uniknąć nie może.
Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych;
Błogosławieni ci, których [śmierć] zastanie w Twej najświętszej woli,
albowiem śmierć druga nie wyrządzi im krzywdy.
(fragment Pieśni Słonecznej) █
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Czy franciszkanie
są zakonem żebraczym?

Marcin Radomski OFMCap
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Jeśli nawiązujemy do myślenia samego
św. Franciszka – to należy jasno
i zdecydowanie stwierdzić, że Bracia
Mniejsi nie są zakonem żebraczym
i to mimo iż wielu jego
członków zostało świętymi jako
kwestarze. Wracając jednak do
pism Świętego Założyciela
Zakonu, trzeba wyraźnie
określić, że dla niego
najważniejszym źródłem
utrzymania zakonu była
praca własnymi rękoma,
po jałmużnę można
zaś było sięgać dopiero
wtedy, gdy ta ostatnia
była niewystarczająca do
utrzymania. I w ten właśnie
sposób patrzymy na jałmużnę
my kapucyni.

F66.indb 141

2013-02-21 07:32:21

Gdyby zapytać o najprostsze i najczęściej powtarzające się skojarzenie
z franciszkanami, to niewątpliwie byłoby to stwierdzenie, że jesteśmy
zakonem żebraczym. Opinia ta utrwaliła się nie tylko wśród zwyczajnych
katolików, ale także wśród teologów czy historyków religii. Ale czy rzeczywiście
tak jest? Czy Zakon Braci Mniejszych założony przez Franciszka miał być zakonem
żebraczym? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wrócić do momentu
powstania zakonu franciszkańskiego, a także przemyśleć szczegółowo teksty
św. Franciszka, które – wbrew temu, co się sądzi – wcale nie są jednoznaczne
w kwestii „żebraczego” charakteru Braci Mniejszych.
Gdy pierwsza wspólnota skupiona wokół św. Franciszka liczyła już
dwunastu braci, jej założyciel napisał dla niej pierwszą Forma vitae, nazywaną
przez historyków „Regułą pierwotną”. Jednak fundamentem nowej wspólnoty
była nie tyle reguła, ile Ewangelia, podstawowym środkiem do naśladowania
Chrystusa były ubóstwo i małość. Franciszkowi chodziło o całkowite ubóstwo,
zdanie się całej grupy na niepewność materialną: „Bracia niech niczego nie
nabywają na własność: ani ziemi, ani żadnej innej rzeczy. I jako pielgrzymi
i obcy na tym świecie, służąc Panu w ubóstwie i pokorze, niech ufnie proszą
o jałmużnę; i nie powinni wstydzić się tego, bo Pan dla nas stał się ubogim
na tym świecie. W tym jest dostojeństwo najwyższego ubóstwa, że ono
ustanowiło was, braci moich najmilszych, dziedzicami i królami królestwa
niebieskiego, uczyniło ubogimi w rzeczy doczesne, a uszlachetniło cnotami”1.
Życie wspólne polega na tym, by żyć na wzór Jezusa Chrystusa i apostołów
zgromadzonych wokół Niego. Oznacza to pełną wolność wspólnoty dla Królestwa
Niebieskiego. Zapewne pragnieniem Franciszka była całkowita dyspozycyjność
dla Królestwa Niebieskiego. Jednak człowiek nie może żyć samym powietrzem,
wiatrem i deszczem, dlatego wspólnota franciszkańska potrzebowała jakiegoś
źródła utrzymania. Szukając go, Franciszek odwołał się do Ewangelii. I zgodnie
z nią uznał, że podstawowym źródłem utrzymania powinna być praca. Bracia
wstępujący do wspólnoty nie porzucali dotychczasowych zawodów ani
1 Reg 6, 1-4.
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posiadanych talentów, ale wykorzystywali je dla zapewnienia utrzymania
wspólnoty. „A bracia, którzy znają się na pracy, niech pracują, wykonując ten sam
zawód, którego się nauczyli, jeśli to nie szkodziłoby zbawieniu duszy i mogłoby
być uczciwie wykonywane. Bo prorok mówi: Owoce prac twoich będziesz
spożywał, szczęśliwy jesteś i dobrze ci będzie; i Apostoł: Kto nie chce pracować,
niech nie je; oraz: niech każdy pozostaje w takim zawodzie i obowiązku, w jakim
został powołany” – pisał św. Franciszek2.
Franciszkowe rozumienie pracy miało charakter służby wspólnocie
braterskiej wykonywanej w małości, co oczywiście nie wyklucza elementów
ascetycznych pracy. Dla Franciszka praca była służbą. Pragnieniem, aby bracia
wykonywali prace w domach ludzi bogatych, bez przyjmowania obowiązków
przełożonego. Pragnieniem, aby bracia byli mniejsi i poddani wszystkim. Tego
rodzaju praca czasami nie mogła zaspokoić wszystkich potrzeb wspólnoty,
tym bardziej iż bracia dzielili się dobrami z trędowatymi. I dlatego trzeba
było uciec się do zbierania jałmużny. Najprawdopodobniej było to zajęcie
tych braci, którzy nie mieli żadnych innych obowiązków. Franciszek nie
traktował jałmużny jako jedynego środka utrzymania. Miała być ona środkiem
pomocniczym w zdobywaniu środków potrzebnych do utrzymania wspólnoty.
Jałmużna jest prawem ubogich. Franciszek widzi w jałmużnie pomoc
dla wspólnoty, ale także zasługę dla dających. W l Regule w rozdziale IX
podkreśla: „I bracia. którzy trudnią się zbieraniem ofiar, otrzymują wielką
nagrodę i dają okazję do nagrody ofiarodawcom. Zginie bowiem wszystko,
co ludzie zostawią na tym świecie, lecz za miłość i za złożone jałmużny
otrzymają nagrodę od Pana”. Franciszek wiedział także, że żebranie jest
poniżające. Od początku swego nawrócenia chciał tego doświadczyć.
„Pewnego razu przybył jako pielgrzym do Rzymu. Z miłości do ubóstwa zdjął
swoje miękkie szaty i okrył się w szaty jednego z ubogich. Usiadł między
biedakami przed kościołem Świętego Piotra w westybulu, który jest miejscem
pełnym żebraków, i chciwie z nimi zajadał. Dużo razy zrobiłby podobnie,
tylko że przeszkadzał mu wstyd przed znajomymi”3. Doświadczenie to było
największą próbą dla jego pierwszych naśladowców. Franciszek jednak
pomimo swego idealizmu ewangelicznego był realistą. Wiedział, że Chrystus
wraz ze swoimi uczniami żyjąc z jałmużny w czasie działalności publicznej,
nigdy nie zajmował się żebractwem. Franciszek nie skupiał swej uwagi na
2 Reg 7, 3-7.
3 Cel IV.
Czy franciszkanie są zakonem żebraczym?
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jałmużnie jako jedynym środku utrzymania, lecz powiedział: ,,I gdy będzie
potrzeba niech idą po jałmużnę”4. I w innym miejscu: „jeśli jednak trędowaci
znajdą się w oczywistej potrzebie, mogą bracia dla nich zbierać jałmużnę”5.
Franciszek wręcz nalegał na to, by jałmużna była środkiem pomocniczym,
a nie głównym źródłem utrzymania. A powodem była troska o rzeczywiście
pozbawionych środków do życia. Zdaniem świętego proszenie o jałmużnę bez
potrzeby byłoby kradzieżą prawa innych ubogich. W tym momencie trzeba
wyraźnie zaznaczyć, że owa potrzeba pojawiała się wtedy i tylko wtedy,
gdy wspólnota nie mogła utrzymać się z pracy rąk własnych. Franciszek nie
wyobrażał sobie możliwości przestawienia kolejności sposobów pozyskiwania
środków potrzebnych do utrzymania wspólnoty.
Historia jednak lubi płatać figle. Tak też było w przypadku zakonu
franciszkańskiego. Po 1230 roku zakon zaczyna zmieniać swe pierwotne
oblicze. Za generalatu brata Eliasza (1232-1239) następuje w nim rozwój
studiów teologicznych i stopniowo odchodzi się od praktyki pracy fizycznej
na rzecz nauki. Zakon zaczyna rozwijać się i konkurować z opactwami
benedyktyńskimi, w związku z czym przybywa w nim księży. Stopniowo
zakazuje się w nim więc prac ręcznych poza klasztorami. Kwesta, którą
Franciszek dopuszczał jako środek pomocniczy, staje się narzędziem
zwyczajnym i głównym. Od tego momentu można więc już rzeczywiście
mówić o tym, że Zakon Braci Mniejszych stał się zakonem żebraczym.
Nie znaczy to jednak, że określenie to jest adekwatne do prawzoru życia
zakonnego, jaki stworzył św. Franciszek.
I dlatego – jeśli nawiązujemy do myślenia samego św. Franciszka – należy
jasno i zdecydowanie stwierdzić, że Bracia Mniejsi nie są zakonem żebraczym
i to mimo iż wielu jego członków zostało świętymi jako kwestarze. Wracając
jednak do pism Świętego Założyciela Zakonu, trzeba wyraźnie określić, że
dla niego najważniejszym źródłem utrzymania zakonu była praca własnymi
rękoma, po jałmużnę można zaś było sięgać dopiero wtedy, gdy ta ostatnia była
niewystarczająca do utrzymania. I w ten właśnie sposób patrzymy na jałmużnę
my kapucyni. W naszych konstytucjach wprost napisane jest, że „środki
i pomoce potrzebne do utrzymania i apostolstwa nabywajmy przede wszystkim
własną pracą. Gdyby ich brakło, zgodnie z Prawem Kościoła powszechnego
i partykularnego, z ufnością udajmy się do stołu Pańskiego; prosząc jednak
ludzi o jałmużnę, dajmy im świadectwo ubóstwa, braterstwa i franciszkańskiej
radości”. █
4 Reg 9,3.
5 Reg 8,10.
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Sławomir Zatwardnicki

Jeśli nawet eugenika uległa ewolucji od
stadium małpy do stadium anioła, to
jest to anioł upadły, ojciec kłamstwa,
ten, który potrafi tylko małpować.
W najnowocześniejszych laboratoriach
wciąż panuje Darwinowskie prawo najlepiej
przystosowanego (tyle że jest wspomagane
przez człowieka). Barbarzyństwa nie
zmienią przecież postęp technologiczny
czy przejście od przymusu dawnego do
dzisiejszej dobrowolności. Za nowoczesną
eugeniką wciąż skrywa się ta sama
zredukowana, biologistyczna wizja
człowieka.
Największy sekret ludzkości - Jezus Chrystus
Autor Autorski
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Niewielu jest autorów, którzy – jak Chesterton – zachowują
aktualność pomimo upływu lat. A nawet mocniej, nie tylko ją
zachowują, ale z upływem lat stają się coraz bardziej aktualni,
a ich teksty i przemyślenia dają się zastosować do coraz nowszych
pomysłów rozmaitych postępowych guru. U Chestertona tę aktualność
widać zarówno w rozważaniach ekonomicznych, analizach medialnych
czy próbach zrozumienia istoty myślenia postępowców, jak i w kwestiach
bioetycznych. I właśnie odkrywaniu znaczenia idei Chestertonowskich dla
współczesnych debat etycznych poświęcony będzie ten tekst1. Nie jest on
wyczerpującym przedstawieniem współczesnych kwestii bioetycznych, ale
jedynie ich zasygnalizowaniem, i to – ze specyficznie Chestertonowskiej
– perspektywy mentalności eugenicznej. W analizach tych opieram się
przede wszystkim na polskim tłumaczeniu książki Eugenics and Other Evils2,
ale zaczerpnięte stamtąd treści inkrustuję cytatami pochodzącymi z bogatej
spuścizny pisarza, który – przynajmniej w Polsce – przeżywa swoją „drugą
młodość”.
Chesterton zasadniczą partię pierwszej części książki napisał jeszcze przed
I wojną światową. Jej wybuch spowodował, że uznał temat za nieaktualny,
bowiem „w przypadku zwycięstwa prusactwa, opór byłby beznadziejny;
w przypadku klęski prusactwa, byłby niepotrzebny” (s. 28). Jednak po wojnie
stwierdził, nie bez bólu i zaskoczenia, że eugeniczne idee nie zostały jednak
pogrzebane razem z ofiarami wojny. I wtedy zdecydował się dokończyć
książkę. I choć niektóre jej partie mają już ponad sto lat, to nadal są one
boleśnie aktualne. A to oznacza nie tylko, że Chestertonowi należy się
pośmiertny order aktualności, ale również, że niestety ludzkość wcale się nie
1 Treść artykułu opieram na prelekcji Chesterton a bioetyka katolicka współcześnie wygłoszonej w czasie konferencji Chesterton a sprawa polska 26 października 2012 r. w Krakowie.
2 G.K. Chesterton, Eugenika i inne zło, tłum. M. Reda, Sandomierz 2011. Tam, gdzie nie zaznaczono, wszystkie
cytaty pochodzą z tej właśnie książki (w nawiasie podaję nr strony). Skrót dwóch rozdziałów książki Eugenics and
Other Evils w tłumaczeniu na język polski znajduje się również w: G.K. Chesterton, Prawo na straży anarchii, w:
tenże, Obrona wiary. Wybór publicystyki (1920-1930), tłum. J. Rydzewska, Warszawa 2012, s. 295-301.
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rozwija, a my – ludzie XXI wieku – jesteśmy takimi samymi głupcami, jak nasi
poprzednicy sprzed wieku.

EWOLUCJA EUGENICZNEJ MENTALNOŚCI
„Ewolucjonizm nauczył ludzi myśleć, że jeśli oddalają się coraz bardziej od
stadium małpy, to coraz bardziej zbliżają się do stadium anioła. Można jednak
przestać być małpą i zamiast stać się aniołem, całkiem zwyczajnie pójść
do diabła”3 – podkreślał Chesterton w Ortodoksji. I nie ma co ukrywać, że
właśnie w tę stronę szli zwolennicy eugeniki (a także ich następcy), z którymi
polemizował pisarz.
Francis Galton, kuzyn autora O pochodzeniu gatunków, zachwycony
objawieniem Darwinowskiej teorii doboru naturalnego, postulował
wprowadzenie sztucznej selekcji, która winna wesprzeć selekcję naturalną
odbywającą się jakoby zbyt wolno. Polepszeniu kondycji gatunku ludzkiego
miała służyć genetyka (powiększanie dobrego materiału genetycznego,
a eliminowanie złego) oraz selekcja medyczno-techniczna, której zadaniem
byłaby eliminacja osób obciążonych niepożądanymi wadami. „Ojciec
eugeniki” wyznaczył swojego następcę, którym był Karl Pearson – człowiek,
który wydatnie przysłużył się sprawie rozszerzania się eugenicznych
poglądów.
Na tej bazie intelektualnej rodzą się nieludzkie pomysły, a nawet
stanowi się odpowiednie ustawy prawne. Chesterton w swojej książce
odnosi się do Mental Deficiency Act, ustawy o osobach niedorozwiniętych,
która pozwalała przetrzymywać ich dowolnie długo w zamknięciu. Jej
zwolennicy rozważali wtedy również pomysł ich przymusowej sterylizacji4.
W odniesieniu do tego typu postulatów Chesterton wykazywał, że
akceptacja takich rozwiązań sprawia, że relacje rządzący – rządzeni będą
kształtować się na podobieństwo hodowli koni lub niewolników, przy
czym to oczywiście rządzący mieliby być właścicielami stadniny czy stada
niewolników. „Eugenika oznacza w rzeczywistości kontrolę niektórych ludzi
nad zawieraniem bądź niezawieraniem małżeństwa przez innych i zapewne
kontrolę nielicznych nad zawieraniem bądź niezawieraniem małżeństwa
przez wielu” (s. 45).
3 G.K. Chesterton, Ortodoksja. Romanca o wierze, tłum. M. Sobolewska, Gdańsk-Warszawa 1996, s. 161.
4 Te informacje podaję za: G.K. Chesterton, Prawo na straży anarchii, w: tenże, Obrona wiary, s. 297, przypis
nr 1.
Chesterton a nowa odsłona eugeniki
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Tego rodzaju anarchia odgórna, jak ją nazywa Chesterton, szaleństwo
państwa czy raczej opętanie rządzących, w pierwszej chwili wydaje się nam
nieaktualna. Ale niech nas nie zwodzą pozory. Trzeba tylko sprawdzić, czy
przypadkiem anarchia nie stała się dziś powszechna, w myśl przysłowia,
że ryba psuje się od głowy. I jeśli Chesterton widział niewolników
przymuszanych do realizowania diabelskich pomysłów rządzących, to
być może dziś po prostu mamy do czynienia z niewolnikami, którzy sami
zapragnęli nieludzkich eksperymentów, co zresztą autor Eugeniki przewidział:
„Otóż jest oczywiste, że ten rodzaj chaosu może równie łatwo ogarnąć
rządzących społeczeństwem, jak i rządzone społeczeństwo” (s. 63).
Współcześni niewolnicy (nieświadomi, że stanowią igraszkę w rękach
władców ich sumień czy umysłów) mówią dziś o swoich prawach, ale tak
się składa, że w ten sposób dobrowolnie realizują to, co kiedyś trzeba było
wymuszać siłą. „Wolny” niewolnik daje swojemu panu (odgrywającemu rolę
sługi) możliwość eugenicznych manipulacji nie z przymusu, ale dobrowolnie.
Oparta na ewolucji eugenika pozytywna, której celem było „tworzenie
nowego typu człowieka (homo creator) i społeczeństwa” wyewoluowała
do postaci eugeniki negatywnej, której przedstawiciele „w miejsce
programu «nowego społeczeństwa» proponują (...) opcję skierowaną
raczej na troskę o «zdrowie poszczególnego człowieka» (homo patiens)”5.
Ewolucja społeczeństwa nie musi odbywać się pod przymusem, skoro sami
zainteresowani (a właściwie ich rodzice) przejęli się postulatem doskonalenia
genów.
Eugenika to nie przeszłość, uległa ona jedynie ewolucji, dlatego i dziś
trzeba zwrócić uwagę – a czyni to Kongregacja Nauki Wiary w Instrukcji
Dignitas personae dotyczącej niektórych problemów bioetycznych6 – na
przedstawicieli „środowisk filozoficznych i naukowych, którzy coraz
większy rozwój technologii biomedycznych rozpatrują w perspektywie
zasadniczo eugenicznej” (nr 2). Przyjrzyjmy się więc przejawom współczesnej
mentalności eugenicznej, na które wskazali autorzy instrukcji.
Zapłodnienie in vitro jest związane z selekcjonowaniem, odrzucaniem
i niszczeniem embrionów, u których wykryto wady. „Coraz częstsze
są przypadki, że pary, które nie są bezpłodne, korzystają z metody
sztucznego przekazywania życia jedynie w tym celu, by móc dokonać
genetycznej selekcji swoich dzieci” (nr 15). Część powstających embrionów
zostaje poddana kriokonserwacji (zamrożeniu), wykorzystuje się je
5 E. Kowalski, Osoba i bioetyka. Zagadnienia biomedyczne dla duszpasterzy i katechetów, Kraków 2009, s. 102-103.
6 Wszystkie cytaty i odwołania w tekście za instrukcją wydaną przez Pallotinum (Poznań 2008); w nawiasie
podaję numery według numeracji zastosowanej w tym dokumencie.
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również do celów badawczych czy terapeutycznych. Są traktowane jak
przedmiot, ulegają zniszczeniu (por. nr 18-19). Niektóre warianty tego
barbarzyństwa realizującego się w białych lekarskich rękawiczkach
(ewolucja barbarzyństwa!), pod którymi skrywają się kosmate łapy, polegają
na przeniesieniu większej ilości embrionów do łona matki, a następnie
dokonaniu tak zwanej redukcji embrionów, co jest po prostu „zamierzoną
aborcją selektywną” (nr 21).
Jawną odsłoną eugeniki będzie diagnoza przedimplantacyjna
stosowana w tym celu, „by mieć pewność, że do łona matki przeniesione
zostały jedynie embriony pozbawione wad albo o określonej płci bądź
posiadające pewne szczególne cechy” (nr 22). Oczywiście niepożądane
(czy nawet tylko „podejrzane”) embriony zostają zniszczone. „Tak więc
diagnoza przedimplantacyjna jest wyrazem tej mentalności eugenicznej,
która dopuszcza selektywne przerywanie ciąży, aby zapobiegać narodzinom
dzieci dotkniętych przez różnego rodzaju anomalie. Tego rodzaju mentalność
jest haniebna i w najwyższym stopniu naganna, ponieważ rości sobie
prawo do mierzenia wartości ludzkiego życia wyłącznie według kryteriów
«normalności» i zdrowia fizycznego...” (n. 22).
Podobną naturę mają także nowe formy „przechwytywania” (które nie
pozwalają embrionowi zagnieździć się w macicy) i „zapobiegania ciąży”
(zniszczenie embrionu już zagnieżdżonego), a także środki mające, jak to
się ładnie mówi, przywrócić menstruację (por. nr 23). Eugeniczny charakter
właściwy jest także technikom inżynierii genetycznej, stosowanym już nie
tylko w celach terapeutycznych (por. nr 25-26), ale rozszerzanym na cele
pozaterapeutyczne, czyli na manipulacje mające prowadzić do doskonalenia
wyposażenia genetycznego. „Owe manipulacje sprzyjają mentalności
eugenicznej i pośrednio nakładają społeczne piętno na osoby nie posiadające
określonych cech” (nr 27). Eugeniczne korzenie ma także klonowanie
reprodukcyjne, które miałoby umożliwiać: kontrolę ludzkiej ewolucji, selekcję
osobników o cechach wybitnych, wybór płci dziecka, „produkcję” dziecka
dla par bezpłodnych czy też „produkcję” dziecka-kopii drugiego (por. nr 28).
W ten sposób niewolnik klonuje niewolnika, i nie chodzi tu tylko o pewnego
rodzaju abstrakcyjną a żartobliwą metaforę, ale o poważny konkret:
„podmiotowi klonowanemu narzucałoby się z góry określony materiał
genetyczny, skazując go w rzeczywistości (...) na swego rodzaju niewolnictwo
biologiczne” (nr 29). Klonowanie w celu terapeutycznym lub badawczym
Chesterton a nowa odsłona eugeniki
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(produkcja embrionalnych komórek macierzystych) polega na tworzeniu
embrionów z zamiarem ich zniszczenia, co sprzeciwia się godności człowieka
(por. nr 30). Również wykorzystywanie komórek macierzystych z ludzkiego
embrionu prowadzi do jego zniszczenia, a więc nie wolno się na nie godzić
(por. nr 32).
I na deser coś, co może stanowić dobrą ilustrację trujących owoców eugeniki:
zaczynamy jako ludzie, którzy chcą pomóc ewolucji w doskonaleniu człowieka,
a kończymy jako ludzko-zwierzęca hybryda... Podejmuje się bowiem próby
hybrydyzacji, w których dochodzi „do wymieszania ludzkich i zwierzęcych
elementów genetycznych, co może doprowadzić – uważają autorzy dokumentu
– do zaburzenia specyficznej tożsamości człowieka” (nr 33). A więc nie mylą się
ewolucjoniści, kiedy wskazują na związek człowieka ze zwierzętami; człowiek
jednak nie tyle pochodzi od nich, co dopiero staje się jak one.
Wracając do cytatu, od którego zacząłem ten rozdział: jeśli nawet eugenika
uległa ewolucji od stadium małpy do stadium anioła, to jest to anioł upadły,
ojciec kłamstwa, ten, który potrafi tylko małpować. W najnowocześniejszych
laboratoriach wciąż panuje Darwinowskie prawo najlepiej przystosowanego
(tyle że jest wspomagane przez człowieka). Barbarzyństwa nie zmienią
przecież postęp technologiczny czy przejście od przymusu dawnego do
dzisiejszej dobrowolności. Za nowoczesną eugeniką wciąż skrywa się ta sama
zredukowana, biologistyczna wizja człowieka.

PRZEJAWY REWOLUCJI WYWRACAJĄCEJ
WSZYSTKO NA LEWĄ STRONĘ
Chesterton zwraca uwagę na eugeniczną rewolucję, której konsekwencją
jest pojawienie się człowieka zafascynowanego eugeniką („Eugenika”).
Chesterton wskazuje na powstanie nowej moralności, która zobowiązania
wobec nieistniejącego dziecka stawia ponad zobowiązaniami wynikającymi
z małżeństwa – odtąd hipotetyczne niemowlę stoi (raczej leży i płacze;
a może nie płacze, bo właśnie usuwa mu się gen płaczu?) na pierwszym
miejscu. Chesterton pyta językiem parafrazy biblijnej: „Jeśli ktoś nie miłuje
swojej żony, którą widzi, jak może miłować swoje dziecko, którego nie
widzi?” (s. 142; por. 1J 4,19). Można by odwrócić pytanie: a jeśli troska
o zdrowie czy najlepsze wyposażenie genetyczne potomstwa nie wypływa
wcale z miłości do dziecka, ale z innych pobudek? Skoro jedynie z miłości do
żony wynika miłość do dziecka, wtedy zgodnie z prawem logicznym, zwanym
transpozycją, można powiedzieć, że gdy brakuje miłości do dziecka, nie ma
też miłości do małżonka.
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Współczesne terapie genowe również świadczą o tej desakralizacji
małżeństwa: nie przyjmuje się dziecka jako owocu małżeńskiej miłości, ale
szczęście faktycznych małżonków stanowić ma pochodną hipotetycznej
szczęśliwości ich dziecka. W ten sposób realizuje się „niedojrzałe marzenie
o hołubieniu (a raczej rozpieszczaniu) dziecka, które jeszcze się nie poczęło”
(s. 143). A może tak naprawdę chodzi tylko o hołubienie samych siebie?
Bo można pójść dalej i zanegować uznawany dziś za pewnik związek
szczęścia małżonków z posiadaniem dziecka (stąd popularność sztucznego
zapłodnienia) lub z nieposiadaniem (aborcja!). We wszystkich tych
przypadkach małżeństwo nie jest już święte i szczęściodajne samo w sobie.
Zamieńmy słowo „wierność” na „szczęście” w następującym cytacie, a myśl
pozostaje aktualna: „Wprowadzenie etyki, w której wierność lub niewierność
są zależne od jakiejś kalkulacji co do dziedziczności, jest czymś absolutnie
niesłychanym, rewolucją, która dotąd nie miała miejsca” (s. 40).
Drugą przyczynę popularności eugeniki widzi Chesterton w modzie
na naukowy biurokratyzm oraz ścisłe organizowanie społeczeństwa.
Eugenikoentuzjaści „nie mają nam do zaoferowania nic poza tą samą
duszną nauką, tą samą tyrańską biurokracją i tym samym terroryzmem
miernych profesorów, którzy poprowadzili imperium niemieckie ku jego
niedawnemu spektakularnemu triumfowi” (s. 29). I znów, w pierwszej
chwili wydawałoby się, że słowa te nie przystają do nowej rzeczywistości,
dopiero dłuższy namysł skłania ku przyznaniu, że wciąż panuje ta sama
moda, tyle że jak przystało na modę, by być trendy, musi się czymś
odróżniać od zamierzchłego trendu. Dziś nikt do niczego nie zmusza,
ludzie sami poddają się grupie wtajemniczonych; bo nawet jeśli rodzice
sami wybierają sobie płeć czy cechy dziecka, nad którymi później będzie
majstrował specjalista genetyk, i tak prawdopodobnie osąd co do tego,
jakich cech powinno się pożądać, został wcześniej wypracowany w oparciu
o jakąś naukową (?) koncepcję.
Jednak genetyka, choćby nie wiem jak się rozwijała, nigdy nie obejmie
złożoności wszystkich czynników wpływających na człowieka. Właśnie to
aprioryczne zredukowanie człowieka do genotypu oraz upatrywanie szczęścia
jego (a może ludzkości) w inżynierii genetycznej jest niedopuszczalną
ingerencją, gwałtem dokonanym na tajemnicy człowieka i świata. Ale nawet
gdyby człowiek był niewolnikiem jedynie genów, czy odpowiedzialność nie
wymaga czegoś więcej niż zaufania do zawsze cząstkowych i hipotetycznych
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wyników naukowców? „Nie interesuje nas jednak to, czy mają powody sądzić
(jak to bywa u antropoida Homo), że racja jest po ich stronie. Interesuje nas,
czy my wiemy wystarczająco wiele, by jako odpowiedzialni obywatele oddać
taką władzę w ręce ludzi, którzy mogą sami się mylić lub wprowadzać w błąd
innych” (s. 145).
Największym, a przez to najmniej śmiesznym paradoksem jest to, że nawet
sami naukowcy nie twierdzą, że poznali w sposób pewny całą rzeczywistość.
W charakterystyczny dla siebie sposób Geniusz Paradoksu buduje błyskotliwą
analogię pomiędzy dawnymi wyznawcami religii prześladującymi innych ze
względu na swoją wiarę, a dzisiejszymi wyznawcami nauki, którzy stosują
środki przymusu ze względu na swoje hipotezy7. I nawet jeśli moglibyśmy
wątpić w to, czy dzisiejsza nauka stosuje terror urzędowy, to na pewno
wymaga totalnego zaufania, tak więc i dziś możemy się podpisać pod
słowami Chestertona, który pisał o eugenikach, że „pragną nowego rodzaju
religii panującej – kościoła wątpliwości zamiast kościoła wiary. Nie mają wcale
żadnej nauki eugenicznej, ale naprawdę sądzą, że kiedy zgodzimy się, by nas
pokroili żywcem, to pewnego dnia ją wypracują. Pozwolę sobie zauważyć, że
to już lekka przesada” (s. 146).
Dziś naukowcy – zauważa współczesny niemiecki teolog i psychiatra
– „uprawiają poważną naukę tylko wtedy, gdy nie twierdzą, że mogą
poznawać prawdę, lecz jedynie falsyfikowalne prawdopodobieństwa”8.
Szkopuł w tym, że ludzie dobrowolnie oddają przyszłość swoją i swoich
dzieci w ręce „falsyfikowalnych prawdopodobieństw” formułowanych przez
naukowców, którzy mieliby stanowić o sensie życia ich i ich dzieci, a także
– nie bądźmy małostkowi dla wybujałych ambicji – całej ludzkości. „Tylko
głupiec zaprzeczy, że specjaliści, którzy przewidują wielkie i rzeczywiste
ludzkie nieszczęścia, mają do odegrania szczególną i praktyczną rolę.
Ale wcale nie oznacza to, że należy dać im prawo ustalania, co jest
nieszczęściem albo nazywania nieszczęściem tego, co według zdrowego
rozsądku nim nie jest” (s. 87).
7 Co zresztą nie dowodzi, że naukowcy nie mają swoich dogmatów! Chesterton niejednokrotnie podkreślał,
że wszyscy w jakimś sensie wyznają dogmaty – por. np.: G.K. Chesterton, Obrona wiary, s. 149-150: „Na świecie
żyją dwa rodzaje ludzi – świadomi wyznawcy dogmatów i nieświadomi wyznawcy dogmatów. Moje doświadczenie uczy, że ci drudzy są dużo bardziej dogmatyczni. Skutek wygląda tak, że w każdej chwili przemieszczają
się po kuli ziemskiej wielkie gromady nieświadomych misjonarzy (…) Uprawiają dogmatyzm, choć stracili dogmat”; tenże, Zabobon rozwodu + Osąd doktora Johnsona, Sandomierz 2012, s. 70: „Współczesny świat nie przyjmie bowiem żadnych dogmatów na podstawie autorytetu, ale przyjmie każdy dogmat bez żadnego autorytetu.
Powiedzieć, że papież lub Biblia mówią to czy tamto, a z miejsca będzie to odrzucone jako przesąd. Ale wystarczy
poprzedzić swoje stwierdzenie słowami «podobno» albo «wiesz, że» bądź przypomnieć sobie nazwisko jakiegoś
profesora wspomnianego w jakiejś gazecie, a przenikliwy racjonalizm współczesnego umysłu przyjmie każde
słowo”.
8 M. Lütz, Bóg. Mała historia największego, tłum. M. Zielińska, Kraków 2009, s. 208.
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Trzecim fundamentem popularności eugeniki jest anarchia, czyli
„stan umysłu lub sposób działania, który sprawia, że człowiek nie
może się zatrzymać. To utrata samokontroli umożliwiającej powrót do
normalności” (s. 61). W tamtym czasie przejawiało się to w tworzeniu
ustaw o upośledzonych umysłowo, które pozwalały rozszerzyć szaleństwo
(zjawisko wyjątkowe) na osoby nieszalone. To „szaleństwo osób nieszalonych”
przejawia się dzisiaj na różne sposoby, między innymi w tym, że wynikające
z godności każdego człowieka prawa rozciąga się również na pragnienia
ludzkie (stąd in vitro kojarzy się z realizacją „prawa do dziecka”) lub nieludzkie
(aborcja jako „prawo kobiety” postawione ponad prawem do życia dziecka).
Chesterton wskazuje, że „współczesne zło polega w dużej mierze na
niezrozumieniu tego, że wyjątek potwierdza regułę. Być może mamy
prawo zabić mordercę, a być może nie; ale jeśli wolno zabić mordercę, to
dlatego, że nie wolno zabijać człowieka” (s. 72). Eugenicy chcieliby jednak
rozciągać wyjątek jak swoje sumienia, tak że w końcu wyjątek przestaje
się różnić od reguły – eugenik patrzy na wszystkich jak na szaleńców.
Współczesne terapie genowe nie ograniczają się dziś do leczenia
„szaleństwa” chorób genetycznych, ale rozszerza się je o udoskonalanie
„obłąkanego” materiału genetycznego podejrzanego z punktu widzenia
„specjalistów od zdrowia”.
Społeczeństwo – na co także zwraca uwagę Chesterton – nie dzieli
się na ludzi pozostających przy zdrowych zmysłach, którzy mieliby być
większością, oraz na mniejszość, czyli tych szalonych. „Rodzaj ludzki (jak
wskazuje samo to wyrażenie) jest rodzajem, a nie stopniem. Szaleństwo
jest czymś innego rodzaju od wszystkich mniejszości i większości” (s. 73).
Podobnie trzeba by powiedzieć o ogólniejszym podziale na zdrowych
i chorych: owszem, da się stwierdzić chorobę, ale nie udało się jeszcze
nikomu podać definicji zdrowia. To nie gra słów, bowiem uświadomienie
sobie tego faktu ma całkiem praktyczne przełożenie. Jeśli terapie genowe
mają sens, to tylko w celu eliminowania chorób (choć i tu można by
dyskutować, a w każdym razie trzeba by stawiać granice), ale już nie
mogą rościć sobie prawa do „produkowania” zdrowych osobników.
Chesterton, któremu nie dane było dożyć do czasów panującej dziś
niemiłościwie religii zdrowia9, zauważył pierwsze objawy jej powstawania.
9 Por. znakomitą diagnozę takiego stanu rzeczy w książce: M. Lütz, Szczęście w pigułce. Kiedy troska o zdrowie
staje się chorobą, tłum. M. Dobija, Kraków 2012.
Chesterton a nowa odsłona eugeniki
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Naukowcy parający się eugeniką zrewolucjonizowali tradycyjne podejście
polegające na leczeniu i zamienili je w zapobieganie. Jednak – po swojemu
punktował takie myślenie autor Eugeniki – „zapobieganie nie jest lepsze niż
leczenie. Odcięcie komuś głowy nie jest lepsze niż leczenie bólu głowy, choćby
nieudane (...) Zapobieganie nie tylko nie jest lepsze niż leczenie, ale nawet
gorsze niż choroba” (s. 106). To, co nazywamy zdrowiem, nie jest czymś,
co można „złapać” w laboratorium czy odziedziczyć; zdrowie to pewnego
rodzaju równowaga zależna od zbyt wielu zmiennych, żeby dało się ją
planować.
Nie mogą więc istnieć specjaliści od zdrowia, są jedynie profesjonaliści
od chorób. Z kolei specjalizacja w jakiejś konkretnej i wąskiej dziedzinie
wyklucza szerokie spojrzenie, które mogłoby stanowić ewentualną bazę
dla formułowania wniosków wykraczających poza przedmiot specjalizacji:
„Specjalista nie może być autorytetem, jeśli nie ograniczy zakresu swoich
kompetencji. Nie może istnieć doradca do spraw zdrowia społeczeństwa,
bo nie może istnieć specjalista od wszechświata” (s. 109). Na człowieku,
który chce pisać przyszłość człowieka językiem genów, ciąży ponadludzka
odpowiedzialność. I jeśli kiedyś można było powiedzieć, że „każdy człowiek
uchyliłby się od takiej odpowiedzialności, z wyjątkiem najgorszych, którzy
by ją przyjęli” (s. 144), to dziś ze smutkiem trzeba by dopowiedzieć: są tacy,
którzy oczekują pomocy ze strony tych najgorszych, którzy ją przyjmują.
Jeśli przyjmuje się założenie, że to rząd ma dbać o zdrowie, wtedy siłą
rzeczy nawet najbardziej prywatne sprawy (płciowość) muszą stać się
publiczne. „Słyszeliśmy o rewolucji, która wywraca wszystko do góry nogami.
To jest jednak niemal dosłownie rewolucja, która wywraca wszystko na lewą
stronę” (s. 237). Co współczesne rządy zrobią z tymi, którzy woleć będą prawą
stronę rzeczywistości? Pozostawi im się wybór, czy w imię postępu i dobra
ludzkości każe dołączyć do innych?
Chesterton twierdził, że eugeniczny kierunek myślenia mógł się rozwijać
tylko dlatego, że „zło zawsze zwycięża za sprawą skończonych naiwniaków
i we wszystkich wiekach spotyka się tragiczny w skutkach sojusz potwornej
naiwności i potwornego grzechu” (s. 34). Zanim przeszedł do diagnozy
tego „potwornego grzechu”, zajął się „skończonymi naiwniakami”, których
podzielił na kilka grup i określił hasłami: „eufemizm, kazuistyka, autokracja,
precedens i przedsięwzięcie” (s. 45-46). To właśnie ci „pożyteczni idioci”
(by użyć tu sformułowania przypisywanego Leninowi) zarówno wtedy, jak
i dziś, służą sprawie rewolucji eugenicznej. Nie mam miejsca, żeby streścić tę
Chestertonowską charakterystykę, warto jednak sięgnąć do książki – wypisz
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wymaluj wszystkie stereotypy powtarzane dziś na ulicy i w mediach (zresztą
te same i tam, i tu) znajdują w niej swoje odbicie.
Ponoć jeśli wrzucić żabę do garnka z wrzącą wodą, ta z niego wyskoczy.
Jednak jeśli żabę włoży się do chłodnej wody i stopniowo zacznie ją
podgrzewać, pozostanie w garnku i zginie. I niestety nie tylko żaby, ale
również ludzie są w stanie zaakceptować wszystko, jeśli tylko będzie się im
odpowiednio dawkować rewolucyjne zmiany (może więc człowiek pochodzi
od żaby, a nie małpy?). „Co do reszty, niewątpliwie istnieje wielka rzesza
rozsądnych, choć raczej bezmyślnych ludzi, wśród których zakorzenione
jest przekonanie, że wszelkie głębokie zmiany w naszym społeczeństwie
muszą być nieskończenie odległe. Nie potrafią uwierzyć, że podobni do nich
ludzie w płaszczach i kapeluszach mogą przygotowywać rewolucję” (s. 55).
A w czasach, gdy diabeł ubiera się u Prady, rewolucję robią być może ci
w drogich garniturach oraz w fartuchach laboratoryjnych.

ZATWARDZIAŁOŚĆ SERCA I UMYSŁOWA
NIEZDOLNOŚĆ
Drugą część książki Chesterton poświęca poszukiwaniom prawdziwych
(najgłębszych, a może właśnie najprymitywniejszych) motywów stojących
za eugeniką. Bo – twierdzi Chesterton – „nawet jako sprawiedliwa
rewolucja byłaby zbyt rewolucyjna dla współczesnych mężów stanu, gdyby
nie kryło się za nią coś jeszcze. Nawet jako prawdziwy ideał, byłaby zbyt
idealistyczna dla naszych «praktycznych ludzi», gdyby nie kryło się za nią
coś jeszcze. Cóż, rzeczywiście kryje się za nią coś jeszcze. Eugenika nie
ma żadnego racjonalnego uzasadnienia, ale ma mnóstwo motywów. Jej
zwolennicy mówią ogólnikowo o jej teorii, ale będą do bólu praktyczni przy
jej realizacji” (s. 148).
Chesterton próbuje pokazać, jak doszło do tego, że bogaty człowiek
symbolizowany przez Eugenika stopniowo się degenerował. Wcześniej
rzeczywiście wierzył, że jego praca stanie się błogosławieństwem również dla
biednych, jednak później dokonał przerażającego odkrycia: „chodziło nie tylko
o to, że jego bogactwa ich zubożyły, ale i o to, że tylko ich ubóstwo mogło go
wzbogacić” (s. 191). To nie pociągnęło jednak ze sobą poszukiwania rozwiązania
problemu, ale stało się powodem jeszcze większego zatwardzenia serca. Co
najciekawsze, autor Eugeniki widzi w tym coś więcej niż winę intelektualną:
„Jest to nie tylko umysłowa niezdolność do zrozumienia popełnionego błędu,
Chesterton a nowa odsłona eugeniki
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ale także duchowa odmowa przyznania się do popełnienia błędu” (s. 158).
Wtedy to „wielu bogatych sięgało po sceptycyzm, dokładnie tak jak biedni
sięgali po butelkę – dlatego że była to ucieczka. W każdym razie człowiek,
który popełnił błąd, nie tylko nie chciał go naprawić, ale postanowił dalej go
popełniać. Ale w ten sposób popełnił jeszcze jeden niezwykle zabawny błąd,
który był początkiem całej eugeniki” (s. 198).
Eugenik „odkrył Boski bumerang; własny grzech go dosięgnął.
Eksperyment indywidualizmu, polegający na utrzymywaniu pracownika
w stanie pośrednim między zatrudnieniem i jego brakiem, był zbyt
sprytny, by nie zawierać jakiegoś błędu (...) Był to zbyt desperacki plan,
by mógł się całkowicie opierać na desperacji. W miarę upływu czasu ta
straszna prawda powoli stawała się oczywista; poniżona klasa naprawdę
się degenerowała” (s. 204). A do tego nie przestawała się rozmnażać, tak
że w końcu zaczęło to obciążać również wystraszonych pracodawców. Być
może jeszcze wtedy kapitalista mógł „cofnąć swoją machinę i popuścić
długą linę, którą przywiązał do siebie proletariat (...) mógł pozwolić,
aby sami osiągnęli – proszę zwrócić uwagą na to piękne sformułowanie
użyte przez Anglika – eugeniczne wskrzeszenie” (s. 209-210), jednak
wybrał inny sposób: zechciał „zmienić małżeństwo w taki sposób, by
rodziła się jak największa ilość tego rodzaju dzieci, który mu odpowiadał
i jak najmniejsza ilość tego rodzaju, który mu nie odpowiadał” (s. 211).
Zamachnął się na to jedyne, co pozostało biednemu – na wolność
posiadania potomstwa: „...jak dziecię Jezus zostało ukryte przez Herodem,
tak dziecko, które jeszcze się nie poczęło, jest wciąż ukryte przed
wszechwiedzącym ciemiężcą. Ten, który jeszcze nie żyje, on sam tylko
został, a oni godzą jeszcze i na jego życie” (s. 181-182).
Oczywiście Chesterton był świadom tych wątpliwości, które muszą
rodzić w czytelniku opowieści o tragicznej historii Eugenika: czy aby na
pewno zamożni ludzie mogli podjąć się realizacji tego nieludzkiego planu?
Chesterton odpowiada: „Opisana przeze mnie eugeniczna sposobność
jest ostatecznie jedynie analizą kierunku myślenia człowieka, który nie
analizuje swoich myśli” (s. 212); „mówię o tym, jak pracują ich umysły,
o instynktownych kierunkach ich myślenia, o założeniach, które formułują
przed dyskusją i przeczuciach co do tego, w którą stronę podąża świat”
(s. 216). Ale – pytajmy dalej – czy w takim razie proces ten stanowił
pewnego rodzaju „konieczność”, albo – powiedzmy to samo w języku
marksistów – czy „byt kształtuje świadomość”? Czy Chesterton sławiący
ludzką wolną wolę byłby jednak w tej sprawie wyznawcą determinizmu?
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Każdy, kto zna przynajmniej pobieżnie całość poglądów Chestertona,
nie może posądzić go o takie przekonanie10. Wydaje mi się, że „apostoł
zdrowego rozsądku” zwraca uwagę na splot kilku czynników, który stoi za
tym stanem rzeczy, m.in.: bezmyślności (bogaty nie myśli, jak rzeczywiście
pomóc biednym, bo traktuje za rzecz normalną obecny stan rzeczy; można
by powiedzieć za Janem Pawłem II, że brakuje mu wyobraźni miłosierdzia)
i dobrobytu, który „nie sprzyja przeprowadzaniu rachunku sumienia”
(s. 212). Tak więc nie o samą bezmyślność chodzi (wina intelektualna),
ale również o winę moralną (powiedzmy to wprost: o grzech chodzi,
o grzech!).
Jeśli jednak mówimy o determinizmie, to ten deterministyczny
kierunek myślowy panuje we współczesnej (tak Chestertonowi, jak i nam)
mentalności: „Mógłbym zapełnić tę książkę przykładami podświadomego
założenia, że życie i płciowość muszą kierować się prawami «biznesu»
czy też industrializmu, a nie vice versa” (s. 214)11. I tak wtedy, jak i dziś,
pierwsza myśl wielu w obliczu ludzkiego ubóstwa wydaje się nieodparcie
kierować ku antykoncepcji i aborcji (rozumianej często jako ostateczna
postać antykoncepcji). Pewną ręką moglibyśmy więc podpisać się pod wciąż
aktualną diagnozą, że „całym tym nowoczesnym zamętem rządzi ciekawa
reguła, zgodnie z którą trzeba odrzucić dawny sposób używania danej rzeczy,
jeśli nie pasuje do nowoczesnego sposobu jej nadużywania” (s. 256). To
dlatego było możliwe zaistnienie tego paradoksu – kapitaliści w imię ochrony
swoich interesów przejęli to, co krytykowali w socjalizmie – do „tyranii
10 Por. np.: G.K. Chesterton, Marksizm, w: tenże, Obrona wiary, s. 321: „Marksista głosi, że byt określa świadomość; czyli, innymi słowy, świadomość zależy od sytuacji ekonomicznej – co oznacza, że ludzki umysł zostaje
pozbawiony elementarnego prawa do własnych myśli i własnych wyborów. To przerażający koszmar, w którym
wóz wlecze za sobą konia. I w tym sensie jest prawdą, że nie może być żadnej rozmowy, lecz wyłącznie wojna
z ludźmi, którzy myślą, że nie są zdolni do myślenia. Ten właśnie materialistyczny dogmat sprawia, że obywatele stają się bierni. Ateizm to opium dla ludu”; tenże, Wiatr i drzewa, w: Obrona człowieka. Wybór publicystyki
(1909-1920), tłum. J. Rydzewska, Warszawa-Ząbki 2008, s. 45-46: „Kiedy ludzie zaczynają twierdzić, że materialne
okoliczności samorzutnie stworzyły moralność, przekreślają jakąkolwiek szansę na zmiany (…) Ten, kto uważa,
że myśl jest przypadkowym produktem środowiska, dyskredytuje również wszystkie własne myśli – włącznie
z wyżej opisaną. Uznanie ludzkiego umysłu za ostateczny autorytet, stojący ponad materią, jest niezbędnym
warunkiem myślenia, nawet wolnomyślicielstwa. Żadne reformy nie odniosą skutku, dopóki nie zrozumiemy, że
to fakty moralne są pierwotne wobec materialnych”.
11 Chesterton bliski katolickiej nauce społecznej wykazywał, że powinno być na odwrót, że to ekonomia
powinna zapewnić możliwość realizacji tego, co wynika z natury człowieka; to właśnie według tego znanego
konwertyty powinno stanowić podstawę oceny systemu ekonomicznego – por. np.: G.K. Chesterton, Ekonomia
wolnej miłości, w: Obrona człowieka, s. 317: „Uczciwy mężczyzna zakochuje się w uczciwej kobiecie; chce się z nią
ożenić, być ojcem jej dzieci i zapewnić bezpieczeństwo jej i sobie. Sprawdzian dla każdego systemu rządów polega na tym, czy mężczyzna jest w stanie to uczynić”.
Chesterton a nowa odsłona eugeniki
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państwa kapitalistycznego dodali całą biurokratyczną tyranię państwa
socjalistycznego” (s. 251-252).
W ten sposób pogrzebano zarówno liberalny ideał wolności, jak
i socjalistyczny postulat równości. Eugeniczna rewolucja nie byłaby jednak
możliwa, gdyby nie towarzyszył tym wszystkim przemianom upadek
wolności. „Wolność zrodziła sceptycyzm, a sceptycyzm zniszczył wolność
(...) Ludzie poczuli się wolni, na tyle, by zakwestionować wartość wolności.
W tym reakcyjnym sceptycyzmie istotne jest to, że jest nieograniczony
zarówno w teorii, jak i w praktyce. Inaczej mówiąc, współczesna umysłowość
nie cofnie się nie tylko przed eugenicznym prawodawstwem, ale przed
żadnymi wyobrażalnymi lub niewyobrażalnymi eugenicznymi absurdami”
(s. 230-231). Wciąż modny sceptycyzm – któremu początek dał Piłat swoim
„cóż to jest prawda”, a którego współczesnym rozwinięciem są prychania
typu: „czym jest życie?”, „co to jest wolność?”, „skąd wiadomo, kiedy pojawia
się człowiek?” – w gruncie rzeczy umożliwia usprawiedliwienie każdej
zbrodni, zanim się ją popełni.
Zresztą, czy ktoś poza Bogiem będzie chciał pamiętać o eugenicznej
przemocy? Chesterton kończy mocnym akcentem: „To błahe tragedie, które
znikną w odmętach czasu, krzyki zagłuszane przez gwałtowny i nieustający
wiatr, dzikie słowa rozpaczy pisane jedynie na płynącej wodzie. Chyba że,
jak twierdzą uparcie niektórzy, są one wszystkie ukryte gdzieś głęboko
w skale – w czerwonym granicie Boskiego gniewu” (s. 271). Tak kończy
Chesterton, a my wiemy, że wiek później nawet Bogu zabroni się słusznego
gniewu. „Biblijne stwierdzenie «Bóg jest miłością» – zauważa niemiecki teolog
K.S. Krieger – stało się dominującą wszędzie zasadą, niepisanym teologicznym
prawem, niezdefiniowanym uroczyście dogmatem. Teksty biblijne, które nie
zawierają tego stwierdzenia, zostają odsunięte na bok”12.
Nie podejmuję się oceniać zawartej w drugiej, najbardziej dyskusyjnej
części książki, Chestertonowej analizy tego, w jaki sposób mogło dojść
do pojawienia się mentalności eugenicznej i realizacji jej postulatów.
Z pewnością można jednak wyciągnąć z tej lekcji naukę dotyczącą
współczesnych kwestii bioetycznych. Baczniejszą uwagę zwróciłbym
na ten „tragiczny w skutkach sojusz potwornej naiwności i potwornego
grzechu”. Bo jeśli zdajemy sobie sprawę z „potwornej naiwności”, jeśli
tropimy ją w mediach (ale czy trzeba ją tropić, skoro sama się ujawnia) czy
staramy się przyłapać ją w rozmowach ze „skończonymi naiwniakami”, to
musimy również być świadomi tej zatwardziałości, na którą zwrócił uwagę
12 K.S. Krieger, Przemoc w Biblii, tłum. A. Wałęcki, Kraków 2004, s. 77.

F66.indb 160

2013-02-21 07:32:32

161
Chesterton. Ona zaś dotyczy każdego serca. Współczesnym niewolnikom
pozwolono popełniać te same zbrodnie, do których kiedyś zmuszano ich
przemocą. W pewnym sensie każdy z nas współczesnych może stać się
Eugenikiem, który z powodu bezmyślności i zatwardziałości, z powodu
przyzwyczajenia do życia na takim a nie innym poziomie13, albo sięga po
środki nieetyczne w realizacji swoich pragnień dobrych (marzenia o dziecku)
lub złych (dziecko jako intruz14), albo stosuje środki godziwe w niegodziwym
celu (przykładem mentalność antykoncepcyjna zwolenników NPR15).
Dlatego jeśli dziś przyznajemy Chestertonowi order pośmiertny naszego
podziwu, zwróćmy uwagę, że otrzymuje go apostoł nie tylko zdrowego
rozsądku, ale i wiary; a druga strona orderu przypomina, że nie tylko głupota
ludzka jest dziś równie aktualna, co 100 lat temu, ale problemem są również
(przede wszystkim) niewiara i grzech ludzki. Dlatego przed wręczeniem
odznaczenia upewnijmy się, czy przypadkiem nie należymy do „pożytecznych
idiotów” i pożytecznych grzeszników. █

13 Por. G.K. Chesterton, Ortodoksja, s. 126: „najniebezpieczniejszym środowiskiem jest dla człowieka środowisko wygodne (…) życie w bogactwie oznacza wyjątkowe ryzyko moralnej ruiny”.
14 Por. diagnozę dzisiejszego społeczeństwa podaną przez socjologa i psychoanalityka: C. Risé, Mały intruz.
Dziecko i chore społeczeństwo, tłum. P. Borkowski, Poznań 2010.
15 Por.: G.K. Chesterton, Przerwa na reklamę: reklama złej moralności, w: tenże, Obrona wiary, s. 375: „Ludziom
współczesnym chodzi w gruncie rzeczy nie o kontrolę urodzeń, lecz o zapobieganie urodzeniom”.
Chesterton a nowa odsłona eugeniki
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Jean Cocteau wybuch wojny powitał okrzykiem:
„Skąd ja teraz wezmę opium!”. (...) Wyzwolenie
w 1944 r. bardzo go przygnębiło. Amerykanie mieli
okropne mundury.

Vini, Vidi, Vichy,
czyli „collaboration
horizontale” świata kultury

Remigiusz Włast-Matuszak
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Vini, Vidi,
Vichy, czyli
„collaboration
horizontale”
świata kultury

Collaboration – współpraca Państwa Francuskiego (État Français)
z niemieckim okupantem, przypadająca na lata 1940-1944 – to
modelowy, ponadczasowy przykład hańby narodowej, upadku
moralnego i płatnej służalczości wobec zwycięzcy. Vichy stało się
synonimem kolaboracji. Przybyłem (uciekając). Zobaczyłem. Służyłem – to
kwintesencja „Vichy”.
Książki o tych „czterech latach do usunięcia z naszej historii” – jak
stwierdzili politycy i historycy francuscy – ukazują się w Polsce ze znacznym
opóźnieniem, ale za to zaczynają układać się w całość przedstawiającą
i komentującą upadek skorumpowanej III Republiki, realia tragifarsy rządów
marszałka Philippe’a Pétaina i jego pseudomonarchii ze stolicą w uzdrowisku
Vichy. Na podstawie faktów przedstawionych w owych publikacjach
kolaborację świata francuskiej kultury można sklasyfikować jako jawną
prostytucję, zarówno w aspekcie moralnym, jak i fizycznym.
Pierwsza ważna literacko i historycznie pozycja tycząca Vichy, dostępna
w Polsce, to Szkice piórkiem Andrzeja Bobkowskiego – wydana w Paryżu
w 1957 r., a w Warszawie dopiero w 2003 r.!
Trzy następne dzieła literatury faktu, przedstawiające historię Vichy,
napisali Anglosasi osiadli od lat we Francji: Frederic Spotts Haniebny pokój
(2010); Robert O. Paxton Francja Vichy (2011) i książka zamykająca ten tryptyk
– A zabawa trwała w najlepsze Alana Ridinga (2012).
Dziennik Andrzeja Bobkowskiego, oprócz walorów literackich, jest cenny
już przez sam fakt czasu i miejsca swego powstania. Spotykamy na jego
stronach Francję Vichy schwytaną „na żywo”. Obszerny dziennik i trzy książki
historyczne, których trudu powstania podjęli się „cudzoziemcy”, pracujący
nad nimi po 10-15 lat, przynoszą czytelnikom kompendium wiedzy o Francji
Vichy. Znamienne, że wszyscy czterej autorzy nie są Francuzami, a ich książki
nie zostały przetłumaczone na język francuski.
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Trzej Anglosasi, uznani pisarze, publicyści i wykładowcy historii
– w odróżnieniu od Bobkowskiego – osobiście nie doświadczyli życia
w okupowanej Francji i Paryżu. Ich dzieła zawierają wiedzę o Vichy przekazaną
w ponad 450(!) źródłach i publikacjach, którą to wiedzę ja z kolei usiłuję
zaprezentować na zaledwie kilku stronach tekstu. Oczywiście, że jest to
niemożliwe – dlatego też sugeruję czytelnikom zainteresowanym tematem
przejrzenie bibliografii zawartych we wspomnianych książkach, i po wybraniu
interesujących pozycji, podążenie tropem wydarzeń i ich uczestników.
III Republika Francuska (1870-1940) nie upadła z dnia nadzień. Jej
okres schyłkowy rozpoczął się już na przełomie 1915 i 1916 r. Rzeź całych
roczników poborowych z lat 1880-1900 stała się wielopokoleniową traumą
dla Francji. Do dziś I wojna światowa jest bardziej obecna w świadomości
przeciętnego Francuza niż II wojna światowa. Francja nie podniosła się po
hekatombie lat 1914-1918, dlatego Francuzi nie mieli ochoty na następną
wojnę. Wszyscy francuscy politycy okresu po 1918 r. mogli jedynie tonować
lub ukierunkowywać powszechną niechęć do kolejnej wojny. Stąd dziecinny
pomysł budowy niebywale kosztownej linii umocnień André Maginota, stąd
ustąpienie armii francuskiej z Nadrenii w 1936 r. przed zaledwie kilkoma
niemieckimi batalionami, panika i żenujący strach III Republiki przed
propozycjami marszałka Piłsudskiego wojny prewencyjnej z III Rzeszą,
dyskutowanie nad wywiązaniem się ze zobowiązań wobec II RP w dniach
1-3 września 1939 r., czy cała ośmiomiesięczna farsa Dziwnej Wojny (drôle de
guerre, Sitzenkrieg) z III Rzeszą.
III Republika z lat 1919-1940 ma wiele wspólnego z kondycją III RP
1989-2013. Analogie narzucają się same. Rozpasana korupcja gospodarcza
i polityczna, fatalne zarządzanie armią, wzrastające niezadowolenie
społeczne, polaryzacja sił skrajnej prawicy i fanatycznej lewicy, wielkie
afery, takie jak upadek Serge Staviskyego w 1934 r., czy afera Amber Gold.
Agresywna dominacja środowisk lewicowo-liberalnych w kulturze – La Rive
Gauche w Paryżu i środowiska AGORY w Warszawie.
4 maja 1940 r. Wehrmacht atakuje, armie francuska i brytyjska fatalnie
zorganizowane i dowodzone uciekają (to właśnie o głównodowodzącym
gen. Maximie Weygandzie powiedziano sarkastyczne: „Vini, Vidi, Vichy”).
14 czerwca 1940 r. Wehrmacht wkracza bez jednego wystrzału do Paryża.
Francuzi płaczą na chodnikach, Niemcy defilują paradnym krokiem Polami
Elizejskimi. 22 czerwca zostaje zawarty haniebny rozejm.
W ciągu tych sześciu tygodni jedna czwarta narodu francuskiego
opuściła w panice swoje domy, z tego połowa na nieodpowiedzialny apel
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premiera Paula Reynauda wygłoszony 12 czerwca! (analogia z apelem płk.
Umiastowskiego z 6 września 1939 r.). 10 milionów uchodźców tarasowało
wszystkie drogi, uciekając na południe i zachód, do Prowansji i w Pireneje.
Z dwumilionowego Paryża uciekło 1 300 000 osób – wszyscy, którzy mieli
pojazdy czy choćby rowery. Wróciła po morderczej tułaczce tylko część. Paryż
w 1941 roku liczył około 1 200 000-1 300 000 mieszkańców.
Okupanci niemieccy nie rozpoczęli prześladowań takich jak w Polsce.
Marszałek Pétain przejął legalnie władzę, poprosił o zawieszenie broni,
zatrzymał 100 tys. Armię Rozejmową, flotę i marynarkę, strefę nieokupowaną,
francuską walutę, sformował rząd w Vichy i rozpoczął współpracę z III Rzeszą
– kolaborację.
Politycznym celem Niemiec było pozostawienie „francuskich dekoracji”
okrywających niemieckie zagłębie gospodarcze i zbrojeniowe, w jakie
błyskawicznie zmieniono obszar b. Republiki Francuskiej. Sztafaż, entourage
i atrapy nawet celowo upiększono, a społeczeństwo francuskie wraz ze
„światem kultury” bezmyślnie dało się nimi oczarować.
Od stu lat, do przełomu 1939 i 1940 r., PARYŻ był niekwestionowanym
centrum Zachodniej Cywilizacji i światowej kultury. Wiek Rewolucji
Technicznej zapoczątkowany około 1848 r. spowodował, iż Paryż „nie zasypiał
nigdy”, a wielkie pieniądze spływały również do rąk artystów, powodując
„eksplozję” wszelkich dziedzin sztuki. Nie było wówczas TV i radia, gier
komputerowych itd., w „konsumpcji” sztuki trzeba było uczestniczyć realnie
i „fizycznie” – stąd rozkwit teatru, Opery Paryskiej, operetki, kabaretów,
wystaw, odczytów, domów mody. Mania kolekcjonowania obrazów,
gromadzenia książek i kupowania czasopism. Wszystkie te produkty kultury
właśnie w Paryżu były dostępne w nieprzebranej ilości i najwyższej „jakości”.
Paryż promieniował na cały świat. Pisarz i czołowy ideolog „Collabos”
Louis-Ferdinand Céline (autor Podróży do kresu nocy i Śmierci na kredyt)
przyrównał upadek Paryża w 1940 r. do upadku Konstantynopola w 1453 r.
Upadek III Republiki i Paryża był nieodwołalnym i ostatecznym końcem
prymatu Francji w świecie kultury i jej roli w całej Zachodniej Cywilizacji.
Współcześni Francuzi starają się nie przyjmować tego do wiadomości,
stąd kpiny z Londynu i nieskrywana wrogość wobec Nowego Jorku czy
Los Angeles – miast, które przejęły prymat w światowej kulturze. Okres
Vichy we Francji ciągle jest „zamiatany pod dywan”, zupełnie jak problem
lustracji i dekomunizacji w Polsce. W 2008 r. prezydent V RF Nikolas Sarkozy
Vini, Vidi, Vichy, czyli „collaboration horizontale” świata kultury
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oficjalnie zakomunikował narodowi: „Prawdziwa Francja nie była w Vichy:
prawdziwa Francja nigdy nie kolaborowała”. I każdy Francuz podnosił dumnie
czoło, widząc „w duchu”, że to fałsz i mit. Czym wypowiedzi prezydenta
Sarokozy’ego o „honneur et glorie” Francji różnią się od wypowiedzi
prezydenta Komorowskiego rozdającego Order Orła Białego na prawo i lewo,
a szczególnie na lewo, i wygłaszającego przy tych okazjach komunały
mijające się z prawdą historyczną?
Inny, nie mniej znany na świecie Francuz – filozof, pisarz, komunista
i maoista J.P. Sartre w chwili szczerości, mówiąc o Vichy, wyznał: „Wszystko,
co robiliśmy, było dwuznaczne”. Już pod koniec lipca 1940 r. Édit Piaf
„Wróbelek”, legendarna 65-letnia Mistinguett i olśniewająca Susy Solidor
śpiewały dla niemieckich oficerów, a we wrześniu bożek tańca Serge
Lifar wystąpił w ambasadzie niemieckiej na uroczystościach zwycięstwa
(!) Wehrmachtu nad Francją. 22 sierpnia rozpoczął się jak co roku sezon
w Comédie-Française, a 24 sierpnia podniosła kurtynę Opera Paryska!
Wojna? 100 tys. poległych Francuzów? Okupacja? – owszem, ale to było
przed wakacjami, teraz jest powrót z wakacji i zaczyna się sezon. Sezon
zaczęty 22 sierpnia 1940 r. trwał nieprzerwanie aż do sierpnia 1944 r. – dla
kolaborantów nie było nawet dnia przerwy.
W 1942 r. działało ponad 100 nowych kabaretów z pełnym programem,
zatrudniających 3-4 tys. osób. Pierwszy raz od 150 lat nie było bezrobotnych
artystów. Nie czekając aż skończy się uświęcona pora wakacji, już
w lipcu 1940 r. ruszyły słynne w świecie domy publiczne „Le Sphinx”,
„Le Schabanais” – sponsorowany od dziesięcioleci przez Edwarda VII,
i zmieniony w modernistyczne działo sztuki „Le One-Two-Two”, gdzie wysokie
szarże niemieckie świetnie bawiły się wraz ze stałymi gośćmi: Mauricem
Chevalierem, Sachą
Guitry czy klasykiem
powieści kryminalnej
Georgesem Simenonem,
komikiem Fernandelem
czy śpiewakiem tej
klasy co Tino Rossi.
Dreszczyku emocji
dostarczało pojawianie
się gestapowców
w mundurach czy
etatowych katów
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III Republiki – ówczesnych „celebrytów” panów: Pierre’a Bonny i Henry’ego
Lafonta – nigdy nie zdejmujących białych rękawiczek.
Właściciel „Le One-Two-Two”, Fabienne Jamet, popularny w Paryżu jak
dziś w Warszawie Kuba W., wyznał we wspomnieniach: „... w całym swoim
życiu nie bawiłem się tak dobrze. Tak, to prawda, noce w czasie okupacji były
fantastyczne”. Nic dodać, nic ująć. Paryż szalał, a ukoronowaniem kolaboracji
i powrotu do „normalności” był sylwester w ambasadzie niemieckiej. Cały
wielki świat przybył w komplecie. Kogo nie zaproszono – ten się nie liczył.
Jedynie piosenkarka Josephine Baker zbojkotowała bankiet, i konsekwentnie
też odmawiała występów, cierpiąc niedostatek.
Kolaborację prawicowych środowisk można uznać za logicznie zrozumiałą,
dziwnie brzmią natomiast relacje świadków i uczestników zabaw goszystów
z Lewego Brzegu Sekwany. „Cafe de Fler” i „Deux Magots„ pękały w szwach.
Jean Paul Sartre, jego towarzyszka życia Simon de Beauvoir, Picasso, Albert
Camus i setka znanych „nazwisk”, na których wymienianie nie ma tu miejsca,
bawili się codziennie. De Beauvoir – ikona współczesnego, walczącego
feminizmu – wyznała: „Odzyskałam swoje dawne przeświadczenie, że życie
jest i powinno być przyjemnością”. Szczyt zabaw lewicy, byłych i przyszłych
członków FPK, przypadł na rok 1944 – wiosną odbyło się historyczne czytanie
sztuki Picassa pt. Pożądania schwytane za ogon. Przyjście Amerykanów
wszystko zepsuło – po prostu „zważyli wieczorek”.
W cztery lata nakręcono ponad 220 francuskich filmów, wystawiono ponad
400 nowych sztuk, rozkwitły „aryjskie” domy mody Dior, Balanciaga, Nina
Ricci i oczywiście królowej sex-kolaboracji Coco Chanel. Setki dziennikarzy
i twórców pracowały dla niemieckiego Radia Paris i Radia Vichy.
Radykalnie prawicowy pisarz i poeta Robert Brasillach stwierdził trafnie:
„Niezależnie od swoich poglądów wszyscy Francuzi w tym czasie mniej lub
więcej poszli do łóżka z Niemcami”. Na kilka dni przed wyzwoleniem Paryża
J.P. Sartre wygłosił publiczny odczyt pt. Co to jest kolaboracja? – oczywiście
w rozumieniu świata kultury. Według autorytetu światowej lewicy była to
mieszanka: „masochizmu i homoseksualizmu” – wszechogarniające elity
masochistyczne, samoupodlenie przed samczym, niemieckim najeźdźcą.
Francja ulegająca męskim Niemcom itd., itp.
Wszystko to odbywało się za niemieckie pieniądze, a ściślej za 20 mln
marek dziennie (ponad 100 mln franków – inflacja co kwartał inaczej
„przeliczała” te 20 mln marek) kontrybucji płaconej Niemcom, a służącej
Vini, Vidi, Vichy, czyli „collaboration horizontale” świata kultury
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do wykupu francuskich produktów rolnych, przemysłowych oraz do
opłacania tysięcy kolaborantów z francuskiego świata kultury. Pomysł był
genialny.
Z licznych pamiętników i wspomnień z czasów Vichy wynika, że przez całą
okupację nikt nie spotkał jednego gaullisty. Dopiero 25 sierpnia 1944 r. wyszły
ich na ulice setki tysięcy. Prawda jest bardziej przyziemna, po prostu wszyscy
Francuzi nagle z kolaboracjonistów zmienili się w gaullistów. Nawet Sartre
przystąpił do Resistance – 10 sierpnia 1944 r.
Po ukazaniu się książki Roberta O. Paxtona upadł mit de
Gaulle’a i Resistance. Książki Frederica Spottsa i Alana Ridinga zszargały
autorytet moralny pomnikowych postaci lewicy francuskiej.
Vichy trwało cztery lata. Co zostałoby z Francji i narodu francuskiego,
gdyby wroga okupacja i kolaboracja trwały tak jak w Polsce przez 50 lat?
Niemcy, mając stałe źródło dotacji, szybko zinstytucjonalizowały
kolaborację. Oprócz ambasady niemieckiej z wszechwładnym
ambasadorem Otto Abetzem, powołali do życia Instytut Niemiecki oraz
Propaganda Abteilung. Instytucje te finansowały całą francuską kulturę
– od produkcji filmowych po kursy języka niemieckiego, w których brało
udział do 16 tys. studentów rocznie. W sumie na garnuszku niemieckich
instytucji znalazło się około 40-50 tys. przedstawicieli elit francuskich
(analogia z działalnością Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej,
„wymiana kulturalna” z ZSRS i KLD).
Identyczne metody w obszarze kultury stosuje prawie od sześciu lat
Platforma Obywatelska. Klientelizm środowisk twórczych, werbowanie do
współpracy tysięcy przedstawicieli świata kultury poprzez płatną współpracę
z agendami typu Polska Izba Książki, Narodowe Centrum Kultury, Polski
Instytut Sztuki Filmowej, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Narodowy Instytut
Audiowizualny i inne, które mogą się pochwalić wielomilionowymi budżetami
i setkami spragnionych bycia „przy korycie”, grzania się w ciepełku władzy,
bycia po stronie rządzących!
Analogie nasuwają się po przeczytaniu niemal każdego rozdziału
omawianych książek. Na przykład Kongres Pisarzy Europejskich zorganizowany
przez ministra dr Goebbelsa w Weimarze w 1941 r. i Kongres Kultury Polskiej
z 2012 r. zorganizowany pod auspicjami min. B. Zdrojewskiego we Wrocławiu
(„gwiazdą” Kongresu był prof. Z. Bauman).
Jedną z podstawowych cech działań praktycznych wobec świata kultury,
stosowanych przez wszystkie reżimy totalitarne i demokratorskie (jak rządy
PO i jej polityka kulturalna), jest wykorzystanie naiwności, łatwowierności
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i próżności artystów, by krok po kroku ich skorumpować, uzależnić finansowo,
zmanipulować, a ich wypowiedzi i twórczość wykorzystać do swoich celów
politycznych. Rządy PO to modelowy przykład stosowania takich właśnie metod.
Propaganda Abteilung zatrudniał na etatach w Paryżu 1 200 Niemców,
szefem był mjr Heinz Schmidke. Z instytucją współpracowało 32 tys.
Francuzów zwanych pogardliwie „mouches”. Do P.A. (Departamentu)
napływało 1500 listów dziennie! Departament wydawał liczne dzienniki
i periodyki, subsydiował bezpośrednio wydawnictwa i wszelkie inne działania
kulturalne. W 1943 r. we Francji ukazało się 9348 tytułów książkowych,
a w olbrzymim USA tylko 8320!
Instytut Niemiecki prowadzony przez Karla Eptinga zainstalował
się w byłej ambasadzie Polski, w Hôtel de Sagan. Miał 56 filii, tysiące
współpracowników. Bywali w nim wszyscy, którzy się liczyli – wydawcy, tacy
jak Gallimard czy Grasset. Zaledwie sześciu czy siedmiu pisarzy francuskich
odmówiło wydawania swoich książek w cenzurowanym i kontrolowanym
przez Niemców obiegu wydawniczym. Znowu biblijne poszukiwanie
dziesięciu sprawiedliwych w Sodomie!
Dzięki niemieckim zamówieniom niebywale rozkwitł rynek sztuki – malarze
i rzeźbiarze osiadli w Paryżu nie nadążali z realizacją zamówień. Vlaminck i Van
Dongen byli zapraszani do Berlina, gdzie chętne jeździli. Pablo Picasso w latach
1940-1944, według katalogu Christiana Zervosa, namalował 1473 obrazów –
jeden dziennie! Najdramatyczniejsze okupacyjne wspomnienie Mistrza? Opisał
je Sabartés, przyjaciel Picassa. Na bulwarach niemiecki oficer ścigał Picassa,
dogonił go i... zapytał: „Pan pozwoli? Proszę mi powiedzieć jakiej rasy jest
pański pies?” – psem był chart afgański imieniem „Kazbek”.
W Paryżu działało siedemdziesiąt galerii, które nieustannie organizowały
wystawy i ogłaszały się w prasie, a szczególnie w „Parizer Zeitung”.
W latach okupacji galeria Drouat zlicytowała (sprzedała) dwa miliony(!)
dzieł sztuki – masowe transakcje po kilka tysięcy pozycji. Większość dzieł
pochodziła z konfiskat, kradzieży i aryzacji mienia. Czterech marszandów
było uprzywilejowanych i prowadziło handel na wielką skalę, również
ze Szwajcarią, całą okupowaną Europą i resztą świata. Jednym z czterech
potentatów był osobisty Żyd marszałka Hermana Göringa – Allen Loebl.
Marszandowi Martinowi Fabiani udowodniono, że głównym jego klientem była
Agencja Rosnberga (Alfreda) (ERR). Loebl wyszedł z okupacji jako najbogatszy
z wszystkich francuskich marszandów.
Vini, Vidi, Vichy, czyli „collaboration horizontale” świata kultury
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Omawianie poszczególnych
działów kultury i zachowań ich
czołowych przedstawicieli zajęłoby wiele
stron. Ograniczę się do przykładowych
postaci, a typowych dla całego środowiska w swoich
kolaboracyjnych zachowaniach. Pierwszy to Serge Lifar –
urodzony w 1905 r. w Kijowie jako Sergiej Michajłowicz
Serdkin (lub Lifarienko). Umknął cudem z ZSRS, a w 1923 r. przyłączył się do
Ballets Russes Diagilewa. W 1925 podbija Paryż, tańcząc na białym pianinie
w salonie Misi Sert (z domu Godebskiej, córki Cypriana). W wieku 35 lat został
dyrektorem baletu Opery Paryskiej. W sierpniu(!) 1940 roku oprowadzał dr.
Goebbelsa po Operze. Rozpowszechniał też zmyślone szczegóły swojego
rzekomego spotkania z Adolfem Hitlerem, co bardzo ułatwiło mu dalszą karierę
i zaowocowało zaproszeniem do Berlina. Misia Sert zrelacjonowała fascynację
Lifara Hitlerem: „Szef spodziewa się mnie wkrótce w Monachium”. „FRONDA”
jest pismem katolickim, dlatego też przerwiemy dalsze wynurzenia tancerza.
Po wojnie uciekł do Monaco, na dwór księcia Ludwika II – też kolaboranta.
Występował w Balecie Monte Carlo. W 1956 r. gen. de Gaulle wybaczył mu
wszystko. W epoce Gierka, Lifar był owacyjnie przyjmowany w Teatrze Wielkim
w Warszawie.
Druga mityczna postać kultury francuskiej to Jean Cocteau. Wybuch
wojny powitał okrzykiem: „Skąd ja teraz wezmę opium!”. Katalog wystawy
poświęconej oficjalnemu rzeźbiarzowi III Rzeszy zatytułował: Hołd dla
Brekera. Wielką łapankę Żydów we wrześniu 1942 r. skwitował w swoim
dzienniku słowami: „Les juifs partent” – Żydzi wyjeżdżają. Cocteau jak
wielu innych Francuzów był też zachwycony „Nową Europą” Hitlera.
„Pan taki, a taki. Europejczyk (Dystrykt Francja!)”. Słowem Cocteau jako
prekursor – euroentuzjasta Unii Europejskiej. W loży ambasadora Otto Abetza
w Comédie-Française wypowiedział kilka zdań żywcem wyjętych z retoryki
„Gazety Wyborczej”. „Ojczyzna to jest miejsce, gdzie ludzie natychmiast odnajdują
się na tym samym poziomie intelektualnym”. Urocze – „Francja Otwarta”,
„Rzeczpospolita otwarta” – „Europa Otwarta i Zjednoczona”. Wyzwolenie
w 1944 r. bardzo go przygnębiło. Amerykanie mieli okropne mundury.
Szwajcar La Corbusier – czczony w Europie i Polsce jako najgenialniejszy
architekt modernizmu i socrealizmu (blokowiska istnieją do dziś we
wszystkich krajach demoludów) nachodził miesiącami ministrów Vichy
i zanudzał swoimi projektami przebudowy Algieru i innych miast. Dobrze, że
marszałek Pétain nie miał artystycznych fascynacji Führera!
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W okupowanym Paryżu oprócz kilkudziesięciu popularnych barów
geyowskich (polityczny liberalizm nazistów!), domów publicznych,
działały też prawdziwe arystokratyczne salony. Najważniejszy
i najbardziej wpływowy firmowała Florence Gould – trzecia żona Franka
Goulda, syna amerykańskiego magnata kolejowego. Jej kochankami byli
nawet oficerowie Abwehry. Przez salon przewijał się cały Wielki Paryż.
Po wojnie chciano ją aresztować, ale amerykański paszport i dolary
zrobiły swoje. W 1954 r. jawna kolaborantka, „ladacznica”, została
nagrodzona przez USA tytułem Weteranki Wojen Zamorskich!,
a w 1961 r. Francja nadała jej Legię Honorową (zaznaczam, że nie
współpracowała w czasie okupacji z tajnymi służbami Aliantów!).
W sierpniu 1944 r. Francuzi musieli odreagować swoje
samoupodlenie, hańbę, głód i strach, zrzucając winę za kolaborację
na INNYCH, na biednych i bezbronnych, na zwykłych cieciów, tanie dziwki
i nielubianych sąsiadów. W doraźnych, dzikich egzekucjach stracono 8-9 tys.
kolaborantów. Karano drastycznie nawet za „collaboration horizontale”, czyli
za sypianie z Niemcami, za „pozycję horyzontalną” z wrogiem. Eufemizmy
francuskie są nie do przebicia. Oczywiście ani Misttinget, ani Coco Chanel,
ani Florence Gould kara nie spotkała, tak samo jak setek przedstawicieli
francuskiego świata kultury za „sypianie z wrogiem” w przenośni
i często dosłownie. W miesiącach późniejszych po 1944 r. sądy (w całości
składające się z sędziów i prokuratorów Vichy – kolejna analogia z brakiem
dekomunizacji sądownictwa III RP) aresztowały 124 613 osób, 6760 skazano
na śmierć, a wykonano zaledwie 767 wyroków (sama Milice Française –
oprawcy gorsi od SS – liczyła około 30 000 żołdaków i wszyscy powinni
ponieść karę).
Świat kultury z taką samą łatwością przeszedł ze scenicznego
patriotyzmu III Republiki do gorliwej kolaboracji z Niemcami, jak i powitał
gen. de Gaulle’a. Pisarz Jane Galtier-Boissiere spotkał na bulwarach jednego
z braci Leperche – znanych kolaborantów: „JG-B: A pański brat? L: Amédée?
On? On jest teraz gaullistą – a nawet zwolennikiem komunizmu”.
W 1957 r. Vichy miało swoje małe „życie po życiu” – do Paryża powrócił
hitlerowski generał i okupant Francji Hans Speidel (1897-1984), który objął
dowództwo lądowych sił NATO. Ciekawe, czy w salonie Florence Gould,
Coco Chanel, Gallimard, Jean Cocteau i Lifar wspominali razem stare dobre
czasy „colaboration horizontale”? █
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Leżał w szpitalu tak długo, że zapomniał już,
jak wyglądał jego pokój, jego dom. Mama
przychodziła codziennie. Pamiętał ją, zawsze
będzie ją pamiętać. Piękna i ciepła, kochająca.
A potem ozdrowiał.

Księga Ostrzy
Arkady Saulski
21 września 2010
Największy sekret ludzkości - Jezus Chrystus
Autor Autorski
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STYPA
Wpuściła ją ciocia Ania. Nie powiedziała nic, skinęła tylko głową
i wskazała na matę w przedpokoju, wypełnioną obuwiem gości. Trzeba zdjąć
buty, babcia będzie znowu sprzątać przez tydzień wniesiony brud. Brud,
który tylko ona widziała. Aśka objęła krewną delikatnie, po czym schyliła
się, by zdjąć eleganckie czarne szpilki. Stopy bolały jak cholera, cały dzień
w biurze. Za biurkiem telefon dzwonił na okrągło. Każdy miał sprawę,
każdy był najważniejszy, każdy musi mieć załatwione na dziś, najlepiej na
piętnastą, tak musi być na piętnastą. A wystarczy unieść tyłek z krzesła, by
szef – kolejny zadowolony z siebie buc, co to odziedziczył firmę po tatusiu,
ale przecież tak ciężko pracował, Boże, jak on zapieprzał – miał coś dla niej do
zrobienia. Skserować dokumenty, lecieć na miasto, załatwić pieczątki. Faks się
zepsuł, Aśka, umiesz naprawić? Nie umiesz? Trudno – naprawiaj, jest recesja,
oszczędzamy na fachowcach. Spieszysz się? Musisz iść? Pogrzeb dziadka? Ach
– no tak. Starzy ludzie umierają w strasznie nieodpowiednich momentach.
I tak nie zdążyła na pogrzeb, stała godzinę w korku. Msza, pogrzeb,
potem wszyscy goście udali się do mieszkania dziadków na stypę. Hospicjum
kosztowało tyle, że nie starczyło już forsy na knajpę.
Drugie piętro w gierkowskim bloku, w jednej z mniejszych dzielnic. Duże
mieszkanie – aż trzy pokoje, za komuny byle kto takiego nie dostawał. Goście
siedzieli w największym z pomieszczeń – pokoju dziadka. A właściwie to albo
siedzieli, albo spacerowali, albo stali. Wszyscy na czarno, eleganccy i sztywni,
podziwiający przywiezione przez Stasia pamiątki, które kupował po całym
świecie. Dziadek Stasio to miał gust – na przeszklonych półkach meblościanki
pyszniły się bożki z kości słoniowej, chińskie bawoły wyrzeźbione w drewnie,
porcelanowe domki. I zdjęcia dziadka – młody Stasio zaraz po liceum, tuż
po wojnie. Stasio na studiach na SGGW. Stasio pracownik Chipolbroku.
Stasio przystojny dyplomata z młodą żoną w Chinach. Stasio konsul PRL
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w Tokio. Stasio cudownie nawrócony na Solidarność, już w Polsce. Lata
dziewięćdziesiąte – Stasio z trójką dorosłych dzieci i wnukami.
Ostatnie – Stasio na Pierwszej Komunii Patrysia. Stoi dumnie z synem
Joasi, wyprostowany, siwy, ale nadal przystojny, tak jak kiedyś. To zdjęcie
sprzed kilku lat – przed tętniakiem. W szpitalach i klinikach Stasiowi zdjęć nie
robiono, bo nie było czego upamiętniać.
Wyszła babcia, poznała Aśkę i od razu przytuliła. Niska kobiecina zdawała
się znikać w oczach. Kępka farbowanych na brąz włosów na jej głowie
wyglądała jak tupecik.
– Babciu, przepraszam – zaczęła tłumaczyć się Joasia – praca, korki...
Kobiecina machnęła ręką.
– Ale jesteś już dziecko – rzekła ciepło – dziadek wie, że nie mogłaś
wcześniej.
Aśka skinęła głową na szybkie powitanie pozostałych gości – wszystkich
znanych i nieznanych jej cioć, wujów, kuzynów, synów i córek. Jej brat
siedział na fotelu w kącie, przy starym, wielkim telewizorze Otake. W dłoni
trzymał pustą szklankę. Był nawalony.
Odwróciła się ku starszej kobiecie.
– Babciu...
– Powiesz mi zaraz, chodź...
Poszły do małego pokoju przy kuchni, babcia zamknęła drzwi. Były same.
Aśka usiadła na kanapie, rozejrzała się. W tym pokoju sypiał Patryś, gdy
jeszcze nie zamieszkał na stałe na onkologii. Stara, brązowa meblościanka,
krzesło, biureczko, a na biureczku książka w brązowej okładce.
Babcia wzięła tomik w dłoń i podała Asi. Książka była w twardej oprawie,
bez tytułu. Okładka wyglądała jak wyrzeźbiona z jakiegoś rzadkiego,
ciemnego drewna, zdobił ją zawiły, geometryczny wzór.
Aśka pamiętała, że dziadek czytał ją zawsze przed podjęciem ważnych
decyzji. Nie przewracał stron. Otwierał gdzieś na chybił trafił, a potem gapił
się godzinami w powierzchnię kartek, nie poruszając oczami.
Później chował do płaszcza, wychodził z domu, a gdy wracał, miał już
wszystko przemyślane i podjętą decyzję. Zawsze właściwą. Dziadek Stasio –
człowiek, którego życie było pasmem sukcesów.
Podróże z rodziną po całym świecie, praca w dyplomacji, wysokie stanowiska
i apanaże. Z każdej wyprawy, z każdej placówki przywoził jakąś pamiątkę.
Aśka, gdy była bardzo mała, kochała mieszkanie dziadków, właśnie z powodu
pamiątek. Chodziła od pokoju do pokoju, oglądając wszystkie dziadkowe skarby,
a każdy pokój zdawał się być pełnym tajemnic i sekretów do odkrycia. Grzebała
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po szufladach i znajdowała kolejne zdjęcia, figurki z kamienia, ozdoby z kości
słoniowej, osiemnastowieczny globus – prezent od brytyjskiego konsula, slajdy.
Nie lubiła tylko spać w tym domu. Zawsze miała ten sam sen. Wchodziła
do dużego pokoju, tam gdzie najczęściej przesiadywał dziadek Stasio,
i patrzyła jak wielki, czerwony dywan zapada się wraz z podłogą, a dziurę
wypełnia woda – brudna i brązowa.
– Chciał, żebyś ją miała – powiedziała babcia, wyrywając ją z zamyślenia.
Kobiecina łkała, usta miała otwarte, po policzkach ciekły łzy.
Aśka odłożyła książkę, podeszła do niej, przytuliła staruszkę.
– Babciu, nie płacz – uspokajała, gładząc po głowie jak dziecko.
– Chciał, żebyś ją miała... Całą bibliotekę zapisał Tomkowi, całą. Ale
brązową księgę – tylko dla Asi, dla nikogo innego...
Kobiecina delikatnie uwolniła się z objęć wnuczki, sięgnęła po zapisaną
kartkę leżącą na jednej z półek meblościanki.
– Zapisał ci jeszcze działkę, wiesz? – powiedziała, pokazując Joasi ostatnią
wolę. – Tę działkę za miastem, co ją dostał z ministerstwa. Gdy zaczął mieć
problemy ze zdrowiem, pytałam, czy sprzedać, ale zabronił. Boże, jaki on był
w tym stanowczy! Teraz jest twoja, córuś, twoja.
Świetnie – dostała w spadku działkę. Nieduży domek, kilka drzewek,
które nigdy nie dawały owoców, rozmokniętą ziemię. Dziadek Stasio zawsze
starał się tam coś uprawiać, sadzić owoce, truskawki, agrest. Nic nigdy
nie chciało tam rosnąć. Więc pod koniec życia, przed tętniakiem, przepijał
tam oszczędności całego żywota z kolegami menelami. Babcia rwała włosy
z głowy, a Stasio jechał na działkę i chlał. Przepuścił wszystko. Do brązowej
książki wtedy już w ogóle nie zaglądał.
Potem pękł tętniak i ostatnie trzy lata Stasio spędził przykuty do łóżka,
śliniąc się i bełkocząc. Świadomość odzyskiwał tylko na krótką chwilę.
Aśka jednak żałowała, że tę ostatnią noc nie została przy nim w szpitalu.
Dostał kolejny wylew i zawieźli go z hospicjum do kliniki. Tak, tak, jeszcze ma
trochę czasu, proszę wracać do domu, mówił mądry lekarz. Więc Aśka wzięła
babcię i zawiozła ją do domu. Miały wrócić na drugi dzień.
Dziadek zmarł w nocy. Męczył się, podobno ból był taki, że nawet jego
skołatany mózg go odbierał. Umarł zupełnie sam, w pustej, ciemnej sali.
– Jak ma się Patryś? – zapytała babcia.
Aśka spuściła wzrok.

Księga Ostrzy
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– Przed trzema dniami znowu miał zapaść – odparła – wykryli dwa
kolejne guzy, gdzieś w głębi tkanki mózgowej, coś mi tam tłumaczyli, porobili
badania. Dziś do niego jadę, będą wyniki.
– Modlę się do św. Franciszka za niego, wiesz córuś?
To niech święty Franciszek się wreszcie weźmie do roboty.
– Wiem, babciu, wiem.
Drzwi otworzyły się, zajrzała ciocia Helenka.
– Są jeszcze goście, jacyś znajomi Stasia – powiedziała.
Staruszka przepraszająco spojrzała na Aśkę i wyszła. Kobieta została sama.
Pogładziła okładkę brązowej książki kciukiem. Wzór był bardzo wyraźny,
lecz delikatny. Otworzyła ją.
Pierwsze kilka stron było zupełnie pustych. Żadnego tytułu, żadnego
autora. Czyste kartki, jedna po drugiej, jedna po drugiej. W końcu trafiła na
obrazek.
Był czarnobiały, niewyraźny jak bardzo kiepskie ksero. Nałożony na dwie
strony nierówno, zajmował górną połowę jednej i tylko kawałek drugiej.
Przedstawiał front domku. Niewielkiego, z małym gankiem, drzwiami
i pojedynczym oknem. Prowadziła ku niemu ścieżka z kwadratowych, szarych
płyt chodnikowych, ułożona pomiędzy dwoma bajorami błota.
Przewróciła kartkę. Na kolejnej znajdował się nierówny szlaczek zrobiony
długopisem. Szedł przez dwie strony, jak wydruk z EKG. Kończył się,
przechodząc w prostą linię. Przewróciła kolejną kartkę i zamarła.
Ta grafika była podobna jakościowo do poprzedniej – czarnobiałe,
niewyraźne ksero, jakby nie tyle wydrukowane, co wypalone na papierze.
Przedstawiała zdjęcie ludzkiej twarzy – nabrzmiałej i martwej. Z nosa
ciekła cienka strużka krwi, oczu nie dało się dojrzeć pod napuchniętymi
powiekami. Lewa połowa głowy zdawała się być zniekształcona, jak po
uderzeniu łopatą.
Zamknęła książkę z trzaskiem. Oddychała szybko.
Pukanie do drzwi, znów głowa cioci Helenki zajrzała do pokoju.
– Joasiu, nie przywitasz się z resztą gości?
Aśka pokiwała szybko głową, że tak – już idzie. Schowała książkę do
torebki, wstała i poszła za ciocią.
Na zewnątrz zaczęło padać.

SZPITAL
Godziny odwiedzin na onkologii jej nie dotyczyły. Przyjeżdżała codziennie
po pracy i zostawała z Patrykiem do późna, na weekendy w ogóle
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przeprowadzała się do szpitala. Pielęgniarki zawsze miały dla niej
przygotowane jakieś łóżko i dobre słowo.
Dwa lata z Patrykiem w szpitalu. Dwa lata z Patrykiem i jego nowotworem
mózgu.
Gdy weszła do pokoju, naciągając biały kitel, chłopiec akurat miał
zmienioną kroplówkę – świeża torba z płynem dopiero co została powieszona.
Odwrócił głowę i popatrzył na mamę. Wyglądał nawet nieźle. Owszem
– wychudzony, ale kolory wróciły mu na twarz, tak jak i ledwo zauważalny
uśmiech, odziedziczony po ojcu.
– Jak się masz? – zapytała, siadając na krześle przy łóżku chłopca.
– Ok. Potem pomożesz mi w toalecie, dobra?
– Dobra – uśmiechnęła się, sięgnęła do torby – mam coś dla ciebie.
Tę nową książkę o statkach kosmicznych, wiesz – z tym detektywem –
astronautą.
Chłopiec czym prędzej porwał z jej rąk nowo nabytą pozycję, rozpromienił
się na całego.
– Dzięki, mamo!
Wertował strony, gdy do sali wszedł lekarz.
– Pani Joasiu, czy mogę prosić? – zapytał.
Aśka popatrzyła na syna, ale ten był już pochłonięty kolejną,
międzygwiezdną zagadką kryminalną. Wyszła za lekarzem.
– Są wyniki badań – zaczął pan doktor.
– Jest dobrze, nie? – zagadnęła Aśka – Wygląda nieźle...
– Pani Joasiu... – lekarz wyciągnął ku niej dłoń, dotknął delikatnie jej
ramienia. Uśmiech zniknął z jej twarzy, wiedziała co to oznacza.
– Nie... nie dotykaj mnie – głos jej się załamał, usta drżały.
Lekarz cofnął rękę.
– Pani Joasiu... Patryk... – doktor wciągnął powietrze – Nie ma już dużo
czasu. Ta zapaść sprzed kilku dni – zrobiliśmy kolejny tomograf. Są nowe
plamy na mózgu. Coraz bliżej kory. Niektóre już naciskają na nerwy. Za
kilka dni, tygodni, Patryk zacznie bardzo cierpieć. Chemia już nie pomoże.
W międzyczasie może mieć huśtawki nastrojów, gdy guzy będą naciskać na
receptory. Przestanie się poruszać, albo przeciwnie – zacznie być nadaktywny.
Nie wiemy dokładnie, jak to może przebiegać.
– Neurochirurgia...
– Nic tu nie da, guzy są zbyt głęboko.
Księga Ostrzy
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Aśka zachlipała, po policzkach pociekły łzy.
– Ile, ile mu zostało? – zapytała, zbierając się w sobie.
– Kilka miesięcy, ale nie dłużej niż rok.
Zostawiła lekarza bez słowa na korytarzu. Wróciła do syna. Chłopiec czytał
już nową przygodę detektywa – astronauty.
Jedyny mężczyzna w jej życiu właśnie odchodził. Wychowywała Patrysia
sama, owoc szalonej, naiwnej młodości. Jego ojca poznała na studiach, był
jej pierwszym i jak się dotąd okazało – ostatnim chłopakiem. Wyglądało
na to, że strasznie na nią leci i Aśka grzmociła się z nim bez opamiętania.
Chyba z wdzięczności, że ktoś wreszcie ją chciał – zawsze uważała się za
nieatrakcyjną. Figurę miała świetną, ale twarz – Aśka twierdziła, że ma zbyt
dużą górną wargę. I oczy – zdecydowanie zbyt blisko siebie. Nie cieszyła się
nigdy powodzeniem, faceci ją olewali, poza ojcem Patrysia. Ten był w stanie
rżnąć się z nią gdzie popadło – zjeździli pół Polski, pieprzyli się w górach
i nad morzem, Poznań i Mazowieckie także zobaczyły swoje. Potem zaszła
w ciążę i jej facet zniknął na pierwsze słowo o dziecku. Została z Patrysiem
sama i było jej dobrze. Chłopiec był radosny i bystry, o wiele za bystry jak na
swój wiek. O ojca nie pytał nigdy, domyślał się, o co chodzi.
Usiadła na krześle przy swoim ukochanym mężczyźnie.
– Co jest mama, płakałaś? – zapytał chłopiec.
– Tak. To przez pogrzeb dziadka – skłamała.
– Mama – Patryś odłożył książkę, popatrzył na nią karcącym wzrokiem –
nie martw się dziadkiem. Jemu jest teraz dobrze.
Po tętniaku zabrała swojego syna do dziadka Stasia tylko raz. Staruszek
leżał wtedy w hospicjum, było to tuż przed wykryciem u chłopca pierwszego
guza.
Dziadek Stasio patrzył w sufit, wodził za czymś wzrokiem, jakby śledził
ruch jakiegoś owada tam u góry. Usta miał otwarte, ślina gęsto spływała
na policzek. Patryk głaskał swojego pradziadka po głowie i wycierał ślinę
chusteczką. W końcu staruszek odwrócił ku chłopcu głowę, a jego spojrzenie
ożywiło się, jakby chciał coś chłopcu przekazać, telepatycznie.
– Dziadek już śpi, mama – mówił Patryś – dał ci księgę?
– Jaką księgę, synku?
– Tę brązową. Mówił mi o niej, wiesz? Wczoraj był tutaj i mi opowiedział.
Boże, to już się zaczyna. Może wezwać pielęgniarkę, da mu coś, jakiś
środek.
– Patryś, boli cię głowa? – zapytała, głaszcząc go po czole. Temperaturę
miał w normie.
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– Mama, słuchaj mnie.
– Słucham...
– Dziadek dał ci księgę – chłopiec odwrócił się na bok, patrzył jej teraz
prosto w oczy – masz ją w torebce. Powiedział, że nie dałby jej nikomu
innemu. Oglądałaś ją?
– Nie – skłamała.
– Oglądałaś, przecież wiem – chłopiec zaśmiał się – ty jesteś ciekawska.
– Oglądałam – przyznała, starając się uśmiechnąć – ale nie wiem, o czym
ona jest.
– Ona spełnia życzenia – wyszeptał Patryś – dziadek mi powiedział, że ten,
kto ją czyta, otrzyma to, czego tylko zapragnie. Ale jest cena. Trzeba zapłacić,
danina krwi, tak mówi dziadek. Co to jest danina, mamo?
– To taka specjalna cena synku... tak jak dziadek mówi...
Co ja wygaduję, gadam jeszcze z moim synem, czy już z jego rojeniami?
– Dziadek zabierał ich i dawał im czytać z księgi – szeptał dalej chłopiec –
ale oni już nie zasną, a dziadek śpi.
– Jesteś zmęczony, Patryś? – zapytała.
Chłopiec odłożył książkę i odwrócił się na drugi bok, zakołysała się rurka
od kroplówki.
– Oni już nie zasną.
W końcu Patryś zaczął chrapać. Aśka delikatnie wyciągnęła mu z dłoni
książkę. Z tyłu przeczytała jeszcze, kiedy ukaże się kolejny tom.
Za pięć miesięcy.
Miała ochotę trzasnąć nią o ziemię, zamiast tego delikatnie ułożyła ją na
stoliku przy łóżku.
Gdy wracała ze szpitala lało tak, że wycieraczki ledwo zbierały deszcz
z przedniej szyby. Zatrzymała się przy monopolowym, kupiła flaszkę, potem
cofnęła się po jeszcze jedną.
Działka dziadka Stasia leżała trzydzieści minut samochodem za miastem.
Zatankowała paliwo i pojechała tam. Kierownicę ściskała tak mocno, jakby chciała
ją wyrwać z deski rozdzielczej. Flaszki obijały się o siebie na podłodze auta.

DZIAŁKA
Było ciemno, gdy odnalazła właściwy numer pomiędzy alejkami. Nadal lało,
cała przemokła – buty, rajstopy, spódnica aż do majtek, biała bluzka, czarny
płaszczyk. Włosy lepiły jej się do twarzy, butelki wyślizgiwały z rąk.
Księga Ostrzy
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Działka wyglądała dokładnie tak jak to Aśka zapamiętała – drewniany
domek wzniesiony własnoręcznie przez dziadka, niskie ogrodzenie jak przy
wszystkich ogródkach tutaj. Zardzewiała, kołysząca się z jękiem furtka.
Do domku prowadziła dróżka, prosta, ułożona z szarych, betonowych
płyt chodnikowych. Po bokach błotniste bajora, głębsze teraz przez lejący
deszcz.
Przeszła szarym chodniczkiem do domku. Nacisnęła klamkę i drzwi
ustąpiły bez oporu. Dziadek Stasio nawet ich nie zamknął jak ostatnio tu był.
A może ktoś się włamał? Weszła do środka z wąskiego ganka.
Namacała na ścianie włącznik światła, zastanawiając się czy ją kopnie,
czy tylko wywoła zwarcie. Jednak światło zapaliło się – niewielka żarówka
powieszona na kablu pod sufitem. Wnętrze składało się z jednego
pomieszczenia – kanapa przykryta brezentem, stolik, pojedyncze krzesło
wyniesione z domu. Jedna ze ścian zakryta kocem, dwa nieduże okna, jedno
przy drzwiach, od frontu, drugie z boku, na ścianie, wychodzące na działkę
sąsiadów. Ładną i zadbaną, nie jak ta nora dziadka Stasia.
Położyła flaszki na stoliku. Odnalazła kubki, zamknęła drzwi i zasłoniła
okna, żeby nikt nie widział samotnej kobiety chlejącej na działce w środku
nocy. Rzuciła torbę na kanapę, rozejrzała się jeszcze.
Żadnego kibla, oczywiście – widać, że przebywał tu facet. Jak będzie jej się
chciało, musi zasuwać za domek.
Otworzyła pierwszą flaszkę, nalała wódki do kubka, wypiła i zakrztusiła
się lekko. Płyn rozgrzał ciało. Rozpięła kilka guzików bluzki, u samej góry.
Wyglądała teraz jak ofiara gwałtu w deszczową noc. Rozmazany makijaż,
mokre rajstopy i kieca, włosy lepiące się do twarzy i szyi.
Trzeba kolejną rundkę, żeby nie zachorować.
Upiła z kubka palący płyn. Podeszła do ściany zasłoniętej kocem, ściągnęła
materiał. Dziadek Stasio trzymał tu narzędzia – oparte o ścianę stały tu
grabie, cepy, łopaty. Niżej konewki, łom.
Zerwała koc z gwoździ, na których wisiał. Brudny, bo brudny, ale
przynajmniej będzie czym się nakryć jak pójdzie spać.
Kolejna kolejka, teraz musiała wziąć na dwa łyki, nalała za dużo.
Dziadek mógłby tu przynajmniej zamontować telewizor. Mogłaby coś
obejrzeć, zobaczyć, jakie są inne problemy na świecie, nie myśleć o lekarzach
i Patrysiu. I ich dobrym przyjacielu, nowotworze. Zamiast tego popatrzyłaby,
jakie sprawy zaprzątają głowy innych. Nastolatka mająca za dużo butów,
zwierzająca się u Ewy Drzyzgi. Pascal gotujący kolejne, francuskie świństwo,
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którym potem będą napychać gęby celebryci. W Teleekspresie do galerii ludzi
pozytywnie zakręconych dołączy największy w Polsce kolekcjoner lalek Barbie.
Dopiero po piątej kolejce poczuła smród. Nie zapach stęchlizny, taki jaki
powinien w gruncie rzeczy panować w pomieszczeniu, lecz słodkawy odór
rozkładu. Aśka obracała głowę, węsząc. Może jej się zdawało?
Sięgnęła do torebki. Z takim rozmazanym makijażem musi w ogóle
wyglądać jak potwór, trzeba znaleźć chusteczki i lusterko, doprowadzić się
trochę do porządku. Odnalazła książkę.
Brązowy tom sam jakoś pojawił się w jej dłoni. Wzór na okładce zdawał się
być wyraźniejszy, niż był, gdy rozmawiała z babcią.
Usiadła na krześle z księgą w ręku. Położyła na blacie, otworzyła, chcąc
odnaleźć straszny obrazek martwej twarzy.
Wertowała strona za stroną, jednak nic nie znalazła – ani zdjęcia domku,
ani martwej głowy, ani szlaczka zrobionego długopisem. Zamiast tego
natrafiła na kolejny obrazek – jakby ktoś zrobił zdjęcie podłodze. Czarnobiałe,
równo ułożone deski.
Popatrzyła pod swoje nogi. To było zdjęcie podłogi w domku na działce
dziadka. Tego domku. Tak, z pewnością – to były te same deski. Nie
czarnobiałe, jak na zdjęciu, lecz ciemnobrązowe, poplamione od wilgoci
i błota. Krawędzie uchylały się do góry, już nie przylegając do siebie tak jak
wtedy, gdy je układano.
Aśka pochyliła się nad podłogą i wtedy znów poczuła smród. Uderzył jej
nozdrza z pełną intensywnością, słodki, mocny odór rozkładu, tłumiony przez
wilgoć i zimno.
Zostawiła otwartą księgę na stoliku, wstała i stąpała delikatnie po deskach.
Tupnęła dwa razy, rozległ się głuchy dźwięk. Ewidentnie była jakaś pusta
przestrzeń pod podłogą.
Podeszła do narzędzi przy ścianie, wzięła łom. Uklękła na środku
pomieszczenia i wraziła go pomiędzy deski. Jedna puściła i Aśka czym prędzej
uniosła ją i odłożyła na bok. Z pozostałymi poszło już łatwiej, ale nasilał
się smród. Teraz był niemal nie do wytrzymania, pewnie gdyby nie gorzała
krążąca po jej żyłach zwymiotowałaby, albo uciekła.
Wyciągnęła jeszcze kilka desek, rzucając je w kąt. W końcu ujrzała
w świetle żarówki ich twarze.
Trupy leżały ułożone pod podłogą, jeden przy drugim, bok w bok.
Czasami leżeli na waleta, a pod jedną warstwą ciał Aśka ujrzała kolejną.
Księga Ostrzy
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Niektóre były przegniłe aż do kości, inne żółte i nabrzmiałe. Poznała twarz
z księgi. Należała do faceta, musiał być lekko otyły za życia, lecz teraz
wyglądał jak siny, cuchnący balon. Ubrania także się rozkładały – flanelowe
koszule w kratę, czapki z daszkiem, brudne spodnie, czasami tanie, chińskie
dżinsy lub spodnie ogrodniczki.
Było ich może dziesięciu. Sami faceci. Popękane, zmiażdżone czaszki, albo
poskręcane karki, jakby ktoś przywalił im naprawdę mocno w łeb łopatą
albo łomem. Poza tym, na szyjach, twarzach i dłoniach głębokie rany cięte,
nieregularne, ale czyste, jakby zadane wyjątkowo dobrym ostrzem.
Aśka odrzuciła łom, odskoczyła pod ścianę, siedziała, dysząc i opierając się
o nią plecami.
Dziadek dał ci księgę. Oglądałaś ją?
Ona spełnia życzenia. Ten kto ją czyta, otrzyma to, czego tylko zapragnie.
Ale jest cena.
Trzeba zapłacić.
Danina krwi.
Oni już nie zasną.
Dziadek Stasio przyjeżdża na działkę. W jednej dłoni trzyma flaszkę,
w drugiej brązową księgę. Jest młody i przystojny, uśmiecha się. Za nim idzie
facet, jego kolega, menel. Zamykają się w domku na działce. Dziadek polewa
swojemu koledze. Księga leży przy nich, na stole. Kolega przechyla jednego
za drugim. Kończy się flaszka. Nie szkodzi, dziadek idzie po kolejną, ma gest,
Stasio zawsze ma gest. Kolega chleje dalej, dziadek też, ale dużo mniej. Śmieją
się, żartują. Co to za książka, Stasiu? Co czytasz? Ty jesteś taki mądrala, nie?
Zawsze z książką na działce.
A chcesz poczytać? Zobacz, ciekawa jest.
Kolega menel otwiera księgę, pochyla się, szuka w niej czegoś, tekstu,
obrazków, wertuje strona za stroną. Dziadek dyskretnie wstaje od stołu.
Stasiu, mówi kolega, tu nic nie ma.
Ostrze rozcina mu nadgarstek, krew chlusta na kartki, wsiąka w papier.
Kurwa, zaciąłem się, i to jeszcze jak! Kolega ściska ranę, krew nadal bucha
na stół i podłogę.
Dziadek Stasio wali go w łeb łopatą. Czaszka pęka, kolega pada twarzą
na blat, twarzą do księgi. Dziadek odkłada łopatę, chwyta głowę kolegi
i przyciska do papieru. Kolejne ostrza sieką skórę, wykłuwają oczy, odcinają
język, przebijają tętnice. Krew leje się na stół, zalewa księgę, papier chłonie
każdą kroplę.
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Potem dziadek wrzuca ciało pod podłogę, zakrywa deskami. Myje stół,
spłukuję wodą posokę z drewna. Zabiera księgę, wraca do domu i wie, że
teraz wszystko mu się ułoży tak jak chciał.
Aśka wstała i zbliżyła się do stołu.
Brązowy tom nadal tam leży, otwarty na czystej stronie.
Aśka delikatnie dotyka palcami papieru.
Ona spełnia życzenia.
– Chcę... – przerywa, łapie za flaszkę, pociąga duży łyk, z gwinta.
Trupy leżą pod podłogą. Leżą sobie spokojnie i cuchną.
– Chcę... – zaczyna znów Aśka, niepewnie. Dotyka papier palcami, muska
brzeg okładki.
– Chcę żeby mój syn był zdrowy! – mówi wreszcie zdecydowana – Chcę,
żeby mój syn, Patryk, był zdrowy. Zdrowy i szczęśliwy! I nie obchodzi mnie,
jaką cenę muszę za to zapłacić!
Ostrze przebiło jej dłoń. Weszło między kości, krew trysnęła do góry. Aśka
wrzasnęła, wyrwała rękę, zostawiając na stronie księgi czerwony ślad.
Straciła równowagę, upadła na tyłek, odsunęła się z wrzaskiem,
z powrotem pod ścianę.
Krew ciekła z rany, kapała na czarną spódnicę, plamiła biel bluzki.
Zobaczyła ich, jak uniosła wzrok. Księga nadal spokojnie spoczywała na
stole, a oni wypełzali z zakamarków. Czarne korpusy bez nóg, jak ludzie
rozerwani w pasie. Łyse, czarne głowy bez twarzy, wyraźnie zarysowane
kręgi na plecach, długie czarne ręce. Czarne palce dłoni zakończone czarnymi
szponami.
Czołgali się ku niej. Z dziury w podłodze, spod kanapy, spod stołu, z sufitu,
spomiędzy narzędzi opartych o ścianę. Pazury ryły drewno, szurały po jego
wilgotnej, brązowej powierzchni. Już wyciągali dłonie ku niej, już byli blisko,
ocierali się o jej nogi zimnymi, czarnymi ciałami.
Pierwszy z nich wbił jej dłoń w brzuch. Pazury przeszły przez bluzkę,
przebiły skórę, zagłębiły się w ciele.
Aśka krzyknęła, a on wyciągnął rękę, trzymając w niej zakrwawione mięso
i ciągnący się za nim sznur jelit.
Wyła jak zwierzę, gdy pozostali zaczęli szarpać jej skórę, ciąć kończyny,
rwać piersi i uda.
Krew lała się na podłogę, tryskała na ściany, tapczan i stół.
Gdy wyrwali jej gardło, przestała wyć.
Księga Ostrzy
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Brązowa książka spokojnie spoczywała na blacie stołu.
Papier wciągał podłużny, czerwony ślad.

PATRYK
Siedział na ławce w parku i czekał na dziewczynę. Mariolka kończyła zajęcia
godzinę po nim, więc Patryk zawsze na nią czekał, zawsze w tym samym
miejscu. Dziś zabrał dla niej kwiaty i czekoladę. Tę z truskawkami, jaką
najbardziej lubiła.
Czuł się świetnie. Patrzył na zieleń drzew, wilgotną trawę. Słuchał śpiewu
ptaków i dalekiego szumu godzin szczytu. Był na ostatnim roku studiów,
otrzymał pracę w prestiżowym magazynie, miał piękną dziewczynę, którą
kochał i która jego kochała. Był szczęśliwy.
Lekarze unikali z nim dłuższych rozmów na ten temat, ale dosłyszał raz
czy dwa, jak niektórzy z nich cicho i bojaźliwie mówili do kolegów „cud!”.
Gdy miał sześć lat, zapadł na ciężkiego raka mózgu. Dwa lata terapii,
chemia, operacje, neurochirurgia. Nic nie pomagało. Umierał.
Leżał w szpitalu tak długo, że zapomniał już, jak wyglądał jego pokój, jego
dom. Mama przychodziła codziennie. Pamiętał ją, zawsze będzie ją pamiętać.
Piękna i ciepła, kochająca.
A potem ozdrowiał. W ciągu jednej nocy. Tomografia, na której ciągle
lekarze znajdowali nowe plamy, tym razem nie wykazała nic. Przeprowadzili
dość inwazyjną operację mózgu, by być pewnym. Nic nie znaleźli. Ani jednej
plamy, ani jednego guza. Nic. Ani śladu.
Nowotwór zniknął.
Patryk ozdrowiał tej samej nocy, której umarła mama.
Nigdy nie powiedzieli mu dokładnych przyczyn śmierci. Nie pozwolili
zobaczyć ciała, otworzyć trumny na pogrzebie. Nie powiedzieli, gdzie ją
znaleźli. Identyfikacji zwłok dokonali krewni.
Zostawiła mu mieszkanie, jakąś działkę, na której nigdy nie był i którą szybko
skonfiskowało z jakichś powodów państwo. Oszczędności na koncie. Samochód.
I książkę.
Brązową książkę, w twardej oprawie, niezatytułowaną. Na okładce
znajdował się zawiły, geometryczny wzór.
Czuł, że tom ma jakieś wyjątkowe znaczenie. Zawsze to czuł. Gdy wrócił
po pogrzebie matki do pustego mieszkania, księga już tam była. Leżała na
stole, zamknięta.
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Patryk nigdy jej nie otwierał, nie czytał, nie wertował kartek. Choć
były chwile, kiedy uważał, że to głupie, wierzył, że jakaś część mamy jest
zamknięta w tej książce, spoczywa tam, by zawsze mu towarzyszyć.
Nosił książkę przy sobie w torbie, gdziekolwiek się udawał, brązowy tomik
udawał się tam wraz z nim.
Teraz też miał ją przy sobie. Lubił myśleć, że mama siedzi z synem na
ławce. Zaraz pozna Mariolę, przywitają się, a on pokaże mamie, jaką świetną
dziewczynę sobie znalazł.
Mariolka przyszła zdyszana, od razu zaczęła przepraszać za spóźnienie.
Zajęcia długie, rozumiesz, a jeszcze Wojciechowskiemu się zachciało nas
trzymać po wykładzie.
Spokojnie, przestań, przecież czekam cały czas. Zawsze bym poczekał.
Mam dla ciebie kwiaty i czekoladę.
Czekoladę? Patryś, jesteś kochany!
To chodź, daj mi torbę, bo pewnie ciężka. Daj, nie dyskutuj. Idziemy na kawę.
Albo herbatę, jeśli wolisz. Głodna? Tak? To może najpierw na jedzenie, jest tam
taka knajpka, usiądziemy w ogródku, trochę padało, ale teraz już ciepło jest.
Jesteś szczęśliwa, Mariola?
Bo ja jestem z tobą bardzo szczęśliwy.
Popatrz, jak słońce świeci, jak ciepło nam będzie, jaki piękny dzień.
Jestem bardzo szczęśliwy. █
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Karolina, nadzieja
Jan Polkowski

Karolina odkąd wiedziała, że jest brzemienną, intensywnie
szukała sposobu na stłumienie wewnętrznych rozruchów,
rewolucyjnego wrzenia, w który wpędził ją spisek nielojalnych
plemników. Dziwna półdepresja, miękko-natarczywe
pragnienie, by zerwać z dotychczasowym stylem życia,
zachcianki, by jeść potrawy i robić rzeczy, które dotąd
nigdy nie przechodziły jej przez gardło i nie zaglądały do
głowy – to wszystko było dziecinnie nieznośne i trudne do
wytrzymania. Właściwie nie była to bezradność, ale pokusa
bezradności, nie słabość, ale pragnienie wszechmocnej
opieki. Nie było to również nieznane uczucie bezbronności,
ale fizyczny, porażający głód bezpieczeństwa. Była
rozdrażniona i upokorzona wcieleniem obcego ducha
w znajome ciało.
Fragment książki Jana Polkowskiego Ślady krwi,
która ukaże się w kwietniu 2013 r.
nakładem Wydawnictwa M.
Największy sekret ludzkości - Jezus Chrystus
Autor Autorski
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koniec XX wieku
Henryk siedział w radio. Gdy odebrał telefon, usłyszał głos swojej
córki, prawie dwudziestoletniej Karoliny. Nie rozmawiali od dłuższego
czasu.
– Współczuję, tato. W związku z Konradem.
Henryk pomyślał, że ta dorosła kobieta ostatni raz współczuła kilkanaście
lat temu pewnej kaczuszce, utopionemu pisklęciu, huśtanemu beznamiętnie
przez niewinne, filigranowe fale potężnego jeziora.
Resztki jej spontanicznych reakcji wyparowały ostatecznie, gdy zaczęła
miesiączkować. W ojcu wyczuwała nieznośną słabość, a słabości nienawidziła,
więc już jako dziecko instynktownie odsuwała się od niego, szukała światła
i lustra w matce.
– Wszyscy powinni sobie nawzajem współczuć – odpowiedział
sentencjonalnie.
Nawet gdyby rok temu odezwała się i wspomniała o Konradzie, też nie
byłby pewien, jakie myśli krążą ukryte pod ciemnym, skupionym spojrzeniem,
odziedziczonym po matce. Poczuł żal, przemożną chęć ukrycia się przed
wszystkimi i sączenia drogiego wina w bezwietrzny, lekki wieczór, we
Włoszech, blisko orzeźwiającego oddechu alpejskiego lodowca. Miał upijać się
sam? Ale, na Boga, kto mógłby mu towarzyszyć?
– Niejeden przeżył, bo okazywał innym współczucie. Ktoś inny zdechł pod
płotem, bo go nie zaznał. Mów, Karolinko, co u ciebie?
– Przypadkiem jestem blisko radia. Może nie całkiem blisko, ale
przypadkiem. Może zamienimy parę słów?
Prowadzenie popołudniowej audycji miał już za sobą. Przygotowywał
się do jutrzejszego dyżuru. Zapisywał jakieś smętne pomysły mające skłonić
porzucone mężatki do zwierzeń, na tyle szczegółowych, by Bronek wcisnął
między ich szlochy jak najwięcej reklam proszków do prania, podpasek
i odświeżaczy do ubikacji. Notatki były skąpe, bo podczas audycji z udziałem
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słuchaczy i tak musiał improwizować. Z reguły, im bardziej się przygotował,
tym bardziej drętwo smędził. Tego dnia skupiał się wytrwale na zbędnym
wysiłku, gubiąc co chwilę wątek, bo od rana tajny, bezcielesny cień walił go
w tył głowy obuchem owiniętym szmatą. Skatowany i bezbronny marzył
o urwaniu się wcześniej. Był wrzesień, dzień był ciepły, na pozór pobłażliwy.
W istocie rozogniony, złośliwy i podstępny. Zawałowcy drzemali, usiłując
zmniejszyć ciężar wyobraźni, ciśnieniowcy co pół godziny zakładali opaski
do pomiaru ciśnienia i chowali się w ciemnych pokojach, gdzie nie ma
zegarów i nie widać przyszłości, depresanci stawali tyłem do okien i usiłowali
śpiewać, z każdym słowem głośniej i głośniej. Henryk od pierwszej minuty
spędzonej w pomieszczeniach radia zamyślał się i gapił przez niebiesko-szare
powietrze na bezlitośnie kończące się lato. Obserwował przez nieotwieralne
okno kawałek skweru i zmiętego asfaltu zamarłej uliczki. Życie mijało zbyt
szybko, a on mimo to je popędzał, jakby chciał je jeszcze bardziej ścisnąć
na cienki placek, zamknąć w jednym oddechu między przebudzeniem
a bezprzytomnym zaśnięciem. Między bezmyślną myślą a niewidzącym
oparciem oczu o zeszłoroczny kalendarz. Ale życie wymykało się, uciekało
i trwało obok nienaruszone, dziewicze, nieskazitelne. Czekało ciągle na
niego z nieziemską cierpliwością, psią wiernością jak nadpita samotnie
wódka w szklance z grubego szkła. Czy było bezczelnym kłamstwem, tanią
prowokacją, że to, co najważniejsze, ciągle jest przed nim? Inne życie?
Niewyobrażalne? Fascynujące i porywające, o jakim nigdy nie marzył?
Wystarczy sięgnąć ręką?
Dzień dłużył się, słońce płonęło nieruchomym światłem. Pojedynczy
promień przeciskał się przez żaluzje i drażnił źrenice raz po raz. Znikał
i znowu, znienacka, kłuł w oczy. Harsynowicz co parę minut patrzył na
zegarek, sprawdzając nieufnie, czy działa prawidłowo. Telefon od córki spadł
z nieba, jak akt ponownego stworzenia świata. Skonsumował cud i urwał się
z pracy dwie godziny wcześniej. Niewidziana od iks czasu córka i urwanie
dwóch godzin. Upadek. Moralne dno. Była piąta, o szóstej piętnaście,
trzydzieści zadzwoni, że już nie wraca do biura. Albo rzuci zdanko, że musi
nagle pomóc córce w ważnej... nie, w to Bronek nie uwierzy. Nikt nie uwierzy,
że ktoś go prosi o pomoc.
– Gdzie zaczekasz?
– Na rogu, w Coffe Haeven.
Nie zatrzymując się, rzucił przez otwarte drzwi w kierunku Bronka,
właściciela radia.
– Córka zadzwoniła, muszę, sam rozumiesz.
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Bronek nie odwrócił się w stronę Henryka, pokiwał tylko głową. Nie
odezwał się. Był wściekły. W nocy źle spał. Nie mógł odmówić Henrykowi
i zdawał sobie sprawę, że on o tym wie. Za honorarium, które wypłacał,
znalezienie do prowadzenia audycji kogoś tak dobrego nie było możliwe.
Nawet o kogoś znacznie gorszego byłoby trudno. Henryk miał w głosie
coś niezrozumiale przyciągającego i wciągającego. Gdy się nie widziało
zgarbionego, poszarzałego i drażniąco nijakiego mężczyzny, jego głos dawał
iluzję, że niewidzialny spiker posiada to wszystko, co z człowieka czyni
prawdziwego mężczyznę, wiceprezesa korporacji lub księcia z pobliskiej
dyskoteki. Henryk nie miał w posagu żadnego z obiecanych skarbów.
Jakim cudem zresztą, jakikolwiek mężczyzna mógł zgromadzić w sobie
atrakcje, które obiecywał jego kojąco-ekscytujący głos? Złudzeniu ulegały
zwłaszcza kobiety dojrzałe, anioły srebrnych godów, zamożne potentatki
w branży rozczarowań i klęsk. Dzięki dyżurom Henryka radio sprzedawało
więcej reklam adresowanych do, ekskuzemła, gospodyń domowych. Dla
nastolatek jego przynęta wyglądała na fakingpisofszit. Pieniądze z reklam
środków czystości, kosmetyków, paraleków, sprzętu AGD, droższych ubrań
i większych sklepów stanowiły pokaźną część dochodów radia. Bronka
kolejny raz w ostatnim czasie skręciło z bezsilnego gniewu. Raczej nie
z zazdrości. Kobiety, kobiety, kurna mańka. Pozostawała satysfakcja, że
Henio czaruje baby za półdarmo i na odległość, a dochody i kochankę ma on,
właściciel stacji.
Kawiarnia była pustawa. Karolina piła late obok kilku czternastopiętnastoletnich dziewcząt zajmujących dwa połączone stoliki. Siedziały,
nie rozmawiając ze sobą, wpatrzone w ekrany komórek. Czasami któraś
wybuchała śmiechem i trącała sąsiadkę, pokazując telefon. Wtedy głowy
wszystkich skupiały się na moment, dotykając nawzajem. Dziewczęta
obejmowały się ramionami, by skupić jak najbliżej, palce przestawały biegać
po klawiaturach, oczy wpatrywały w jeden ekran. Przez około pół minuty,
do czterdziestu pięciu sekund, wydawały z siebie okrzyki. Wow! Och! Ten
to...! Alleee! Jezuu! Niech cię! Ooo! Raaany! Henryk zastanawiał się, skąd
wiedzą, w jakiej kolejności mają pokrzykiwać i czy istnieje, może na jakimś
młodzieżowym portalu, katalog okrzyków, które są trendy. Po chwili głowy
rozpierzchały się na boki, ramiona rozplatały, klawisze wszystkich komórek
znowu pracowały w ciszy.
Karolina, nadzieja
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Karolina była blada, miała sińce pod oczami. Z wysiłkiem nadawała
swojemu wzrokowi zwykły wyraz całkowitej obojętności. Ironiczny dystans
był obecny w jej wzroku, jak zawsze, w nadmiarze. No, powiedzmy od
ósmego roku życia. Dzisiaj jednak córka Henryka w pełni nad sobą nie
panowała. Ciało, bez jej wiedzy i zgody, bez zgody jej kosmetyków i trenera
aerobiku, bez zgody ciuchów i biżuterii wysyłało nieskoordynowane
i niepokojące sygnały. Jaki to może być problem? Przecież nie przychodzi
po pieniądze. Skrzywił się z niesmakiem. Lubił być złośliwy w stosunku do
siebie. Miejmy nadzieję, że to problem na miarę jej wieku i statusu studentki
drugiego roku prawa. Trochę poważny, ale zadziwiający. Niezrozumiały,
ale niezbyt śmieszny. Dlaczego przyszła do mnie? Przecież nigdy się nie
zwierzała. Ani razu nie poprosiła serio o radę. Odkąd skończyła dziewięć lat,
poważnie z nim nie rozmawiała.
– Jestem w ciąży.
Rzuciła to zdanie zbyt gwałtownie i, jak na nią, ze zbyt dużym
zaangażowaniem. Zdanie upadło między nich poobijane, a Karolina zamilkła
i czekała. Zrobiła to tak, jakby położyła na kuchennym stole żywego karpia
i powiedziała do Henryka: „zabij go”. Kazała zabić, chociaż świetnie wiedziała,
że on raczej zwymiotuje albo wymknie się z domu, żeby się napić czegoś
mocniejszego, niż tknie rybę. Nie patrzyła na Henryka. Dała mu całkowitą
swobodę. Zostawiła te słowa do jego wyłącznej dyspozycji na błyszczącym
blacie stolika. Imitacja drewna, bardzo średni standard.
Rozmawia ze mną, jakbym był jej rówieśnikiem, z którym przespała się
dwa miesiące temu i teraz informuje go o ciąży, ot tak, w ramach testu.
Przecież oboje nie znają się właściwie, a już na pewno nic ich nie łączy.
Ciąża jest wydarzeniem, którego nie rozumieją i są pewni, że dotyczy kogoś
innego. Za chwilę wstanie, rzuci przez ramię, jesteś dupkiem, i wyjdzie, pisząc
kciukiem esemesa do koleżanki.
Jednak Henryk w głębi ducha zaskowyczał z radości jak szczeniak,
który odnalazł matkę i jej słodki cycek. Umiał wprawdzie tańczyć
tylko walca i tango, ale jego narządy wewnętrzne wykonały dziki,
afrykański taniec. Karolina jest w ciąży. To może ją uratować. Uratować
dla świata. Dla nas. Dla nas dwojga? Dwojga. Słuchał z lubością, jak
uroczyście i donośnie brzmią tryumfalne fanfary tego słowa. Rozciągnięta
soczyście i miękko pierwsza sylaba i druga twarda, szybka, która mimo
to przypominała gaworzenie niemowlaka. Dziadek, wnuczka. Czemu
wnuczka? Chłopiec. Normalne życie. Wpadł w euforię. Może jednak
potrzebuje mojej pomocy?
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Karolina piła dużą kawę z mlekiem, którą posłodziła, a przecież uznawała
tylko czarną bez cukru. Henryk sprawdził, czy jego zielona herbata
odpowiednio naciągnęła, ale nie pił, nasycał się nowiną.
– I co będziemy teraz robić?
Starał się zadać to pytanie obojętnym tonem, ale dyskretne „my” uderzyło
w Karolinę i wtargnęło w nią brutalnie, bez nakazu. Nie znosiła tego zaimka,
w żadnej sytuacji nie uznawała liczby mnogiej, nie pozwalała tak o sobie
mówić w żadnym języku, nawet rówieśniczym. Dlatego tak wytrącało ją
z równowagi obecne rozdwojenie.
– Jacy my? Jacy my? – syknęła. – Tato! Opamiętaj się. Nie twierdzę, że
nie ma problemu. Trudnego, egzystencjalnego, medycznego, praktycznego.
Ale, zrozum, on jest wyłącznie mój. To moja ze światem sprawa. A właściwie
moja sprawa między moim brzuchem a wyłącznie moją mną. Nie ma żadnego
„my”. My – to ja ze mną. Mój brzuch to moja twierdza.
– Ale...
Henryk z euforii wpadł w panikę. I jak każdy wielokrotny samobójca brnął
dalej. Czy to możliwe, że Karolina przychodzi po to, żeby mu powiedzieć,
odczep się, to cię nie obchodzi? Po co? To bez sensu.
– Ale co na, że tak to... ojciec dziecka? Bo... jakiś przecież... jest?
Karolina odzyskała siły. Nie była już blada, zagubiona, sińce pod oczami nie
zniknęły, ale zęby zalśniły drapieżnie.
– Nie wypytuj mnie. Byłam w pobliżu, zadzwoniłam. To dobrze czy źle?
Czemu mnie wypytujesz jak prokurator, zamiast być miły dla córki?
– Karolinko...
Dziewczęta siedzące obok wykonały serię precyzyjnie zaprogramowanych
okrzyków.
– Może to jakiś znak, jakaś szansa. Dla nas wszystkich, bo pomyśl...
– Jakich wszystkich? – odparowała Karolina. – Dla ludzkości? To śmieszne.
Powiedz mi, ty planowałeś dzieci? Czy ty w ogóle cokolwiek planowałeś,
czy zawsze wszystko samo wychodziło tak, jak wychodziło? A ja tak, ja
planuję. Planuję wszystko. Tak robią normalni, nowocześni ludzie. Wszystko
przemyślałam. Wniosek jest taki, że pójdę na zabieg. Taki jest mój plan. Usunę!
Teraz nie opuściła wzroku. Patrzyła uważnie. Jak na testowane
w laboratorium zwierzę. Jakie będą objawy. Kiedy szczur zacznie się słaniać,
tracić siły, zdychać. Po sekundzie? Minucie? Kwadrans po wstrzyknięciu
śmiertelnego specyfiku?
Karolina, nadzieja
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Za wielkimi oknami kawiarni ruszył wiatr. Pociemniało. Gazeta wzbiła się
z chodnika i usiłowała poszybować ku innym terytoriom. Starała się uciec
ze wszystkich sił, ale raz po raz łamała się w powietrzu i spadała martwo na
granitowe płyty. Przechodnie przyśpieszali kroku, luźne ubrania oblepiały
ciała, łopotały w coraz to inną stronę. Henryk zamknął oczy. Poszukiwał
ciemniejszej ciemności niż ta ciemniejąca za oknem.
Ta młoda, ciężarna kobieta przyszła tylko po to, żeby popatrzeć jak będę
zdychał? Dlaczego? To jej musi zaszkodzić.
Kiedy Halina zamieszkała z Erykiem, Henryk w sprawach rodziny nie miał
złudzeń. Wrzucam na luz, powtarzał, jakby spotkał siebie pierwszy raz i miał
w ręku lewarek o tysiącu biegów. To była rezygnacja z żarzącej się bezsenności
na rzecz trzeźwej oceny namacalnej pustki, którą, jak każdy pustostan,
powinien dawno oddać jakimś niemądrym młodziakom. Czy Karolina mogła
domyślić się lub wymyślić, że ojciec czekał na wnuki? Wyczuć ten scenariusz
niewidzialnymi kobiecymi czułkami lub skrzydłami, wrośniętymi w ziemski
glob i w każdą żywą istotę. Przenikającymi cudzy owoc żywota. On sam
nie uświadamiał sobie tej tęsknoty, nawet nie nazwał tego oczekiwania,
a przecież wnuki, w cudowny sposób, miały mu zastąpić rodziców, od których
całe życie uciekał, oraz żonę, którą porzucił tak dyskretnie, że sam tego nie
zauważył i to na długo zanim ona go porzuciła dla innego mężczyzny. I dzieci,
które najpierw mieściły się w jego dłoni, a raczej ich wszechświat mieścił
się w jego szczupłej, długopalcej pięści, a które potem bezwzględnie go
ignorowały, by następnie na zimno wykorzystywać, na koniec zaś wstydzić się
go, jawnie i boleśnie.
Karolina odkąd wiedziała, że jest brzemienną, intensywnie szukała
sposobu na stłumienie wewnętrznych rozruchów, rewolucyjnego wrzenia,
w który wpędził ją spisek nielojalnych plemników. Dziwna półdepresja,
miękko-natarczywe pragnienie, by zerwać z dotychczasowym stylem życia,
zachcianki, by jeść potrawy i robić rzeczy, które dotąd nigdy nie przechodziły
jej przez gardło i nie zaglądały do głowy – to wszystko było dziecinnie
nieznośne i trudne do wytrzymania. Właściwie nie była to bezradność, ale
pokusa bezradności, nie słabość, ale pragnienie wszechmocnej opieki. Nie
było to również nieznane uczucie bezbronności, ale fizyczny, porażający
głód bezpieczeństwa. Była rozdrażniona i upokorzona wcieleniem obcego
ducha w znajome ciało. Czuła, że ktoś wstawił jej do czaszki mózg jakiejś
prowincjonalnej, słodkiej idiotki-bibelotki, jej arterie zapychały stosy mdło
pachnących fatałaszków, serduszek, lustereczek, falbanek i grzechotek, a krtań
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wypełniał szczebiot zdrobniałych słówek w rodzaju: słodziutki pępuszek,
oczko jak malinka lub kaftanik bobaska taki malusi.
To, co z nią się działo, było trudne do nazwania i wymagało od niej
wprowadzenia stanu wyjątkowego, bezwzględnej obrony racji stanu
i wyzwolenia z terroru anonimowego płodu. Dotąd zawsze zachowywała
naturalną równowagę, dystans uważnej obserwatorki i zdolność do bawienia
się niepokojąco ryzykownymi sytuacjami.
Wpadła na pomysł, żeby lęk i słabość oddać komuś innemu? Dokonać
dyskretnej transfuzji kryzysu, przemycić przez granicę cudzej czaszki
wszystko, co wiązało się z ciążą, bo słowa „poród”, „dziecko” nie
wymawiała nawet w myślach? Wetknąć komuś w serce bezpańską
pępowinę? Chciała dyskretnej transplantacji i narzucenia komuś
obowiązku dźwigania jej brzucha do końca świata? Właściwie nie
jej brzucha, ale natręta, z którym chciała zerwać stosunki. Była jak
roztargniony przechodzień budzący się na środku skrzyżowania, do
którego dociera pisk opon i niema, przerażona twarz kierowcy, oddzielona
okurzoną przednią szybą, jak zamyślony przechodzień, który nie rozumie,
że za ułamek sekundy nić myśli się urwie.
Karolina mogła uznać, że na całym świecie nie istnieje nikt, poza
nieudanym ojcem, kto wziąłby na siebie jej strach, zaskoczenie
i rozczarowanie, a także ucieczkę przed zasadzkami ukrytymi w jej
organizmie. Miała tylko jego, wiecznie przegrywającego, a może nawet
lubiącego przegrywać, biednego dziennikarzynę. Nie mogła znaleźć nikogo
innego, a ojca dziecka stanowczo wykluczała. Któż inny mógłby wziąć na
siebie dźwiganie tego garbu, komu byłoby bardziej do twarzy z teatrem
rozmnażania, niańczenia, ze śmierdzącymi niewolnictwem pieluchami
zamiast dekoracji. Kto by chętniej wychowywał jej były brzuch na porządnego
człowieka i oczywiście Polaka. Kto czułby się lepiej, tracąc wolność, której
nigdy nie zaznał. Ona chciała bez wstydu wrócić do inteligentnej, ironicznej
gry ze światem, który przecież rozgryzła i robiła z nim dotąd, co chciała. Do
dyskretnego i pobłażliwego panowania nad krążącymi wokół, nieświadomymi
i naiwnymi ludźmi. Mężczyznami, mój Boże, mężczyznami. Nie była
zachwycona tym rozwiązaniem, ale zamierzała wrzucić niemodną torebkę ze
swoim brzuchem do głowy ojca, do jego zapętlonej wyobraźni, podgrzewanej
przez zamiłowanie do cierpienia, kapitulacji i czekania na imieniny kata
z własną głową na tacy.
Karolina, nadzieja
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Jednak jej krew lub niewielka część krwi, jej macica i piersi wymykały się
jej pogoni. Domagały się czegoś więcej, w sposób natrętnie splątany i uparcie
mętny. Zbuntowane kawałki Karoliny błagały o hymn, chorągwie i orszak.
Pragnęły uroczystości, celebracji. Może nieubłagane życie chciało wyjednać
u niej inną śmierć. Może stara, schorowana, samotna Karolina z odległej
i zbędnej przyszłości, namolnie żebrała, jeśli nie o życie, to chociaż o drobny
gest, o jałmużnę, o łzę, jedną jedyną słodką łzę, ogromną jak ocean.
Matka? Matka nie widziała problemu. Jakiś odległy błysk przebiegł przez
twarz Haliny, gdy słuchała skąpych informacji córki, ale zgasł, zanim się
rozpalił. Eryk? Obcy, bardziej obcy niż inni. Widziała, jak na nią patrzy. Ślini
się. Samczyk z ptaszkiem jak wróbelek elemelek.
Henryka ogarniał chaos. Nieznani sprawcy raz po raz wbijali nóż w jego
niespokojne myśli. Perfidni politykierzy igrali jego losem. Ale on się nie bronił.
Karolina przyszła, żeby uderzyć, zranić, zadać ból? Koniecznie większy
niż sama odczuwa? Chciała, żebym bał się bardziej niż ona? W taki diabelski
sposób chciała się wzmocnić? Czy jest aż tak zła, czy aż tak skrzywdzona,
bezbronna, opuszczona? To, co robi, może być tylko falowaniem nastrojów.
Raz rzyga, raz napycha się kiszonymi ogórkami z chałwą, a raz płacze
cicho, długo, pod zbyt gorącym prysznicem. Ciąża ją odmieni. To często się
zdarza młodym kobietom. Nawet jeśli nie są gotowe, dziecko zakorzenia
je mocno, wyrywa z egoizmu, albo umieszcza dziecko wewnątrz tego
egoizmu, jak źrenicę w oku, jak ogień w sercu suchego lasu. Henryk
pocieszał się i straszył, straszył i pocieszał. Siedział przy stoliku zdrętwiały.
Niekontrolowane wydarzenia zepchnęły go na margines społeczny własnego
życia. Był kloszardem, któremu odmawiał jałmużny. Przełknął z trudem ślinę
i zabełkotał.
– Radio... muszę za dziesięć minut... obowiązko... no... wo... – Pokazał
palcem na zegarek. Wstał, przewracając krzesło. Zanim ruszył ku drzwiom,
nagłym ruchem objął jej głowę, pochylił się i usiłował pocałować w skroń.
Trafił wargami na włosy, szorstkie, ufarbowane na rudy, ostry kolor, spadające
sztywno na jej prawą brew. Po tym geście, który później uważał bardziej za
rodzaj błogosławieństwa niż pożegnania, usiłował się zdematerializować,
zniknąć bez śladu. Ruszył jednak w stronę ubikacji. Gdy jeszcze raz
przemierzał całą długość kawiarni, mijając chichocące dziewczyny i kobietę
przy kości w kremowym wdzianku sprzątającą stoliki, widać było, że porusza
ustami, powtarzając jakieś słowa.
Karolina patrzyła na niego uważnie, nie chciała opuścić żadnego,
najdrobniejszego szczegółu. Widziała, jak porusza wargami, ale z powodu
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muzyki warczącej z głośników nie mogła niczego wychwycić. Nawet
domyślić się z ruchu warg. Może Henryk powtarzał w kółko tylko jedno
słowo? Przekleństwo? Imię? Jej imię? Imię Jezusa? Inne męskie imię? Imię
jej sześciotygodniowego syna? Wołał go cicho, tak żeby nie usłyszała? Żeby
mogli wyjść razem i uciec? █
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Ksiądz
Stanisław Trzeciak
– „antysemita”, który pomagał Żydom
Tadeusz M. Płużański

Ks. Stanisław Trzeciak Żydom... pomagał. Relację
przywołuje Władysław Bartoszewski: „Siostra Wanda
Garczyńska, przełożona szkoły i internatu sióstr
Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kazimierzowskiej
w Warszawie, która ratowała małe Żydówki,
przyjmując je pod fałszywymi papierami do
internatu, zapamiętała rozmowę z księdzem,
gdy niektóre matki «aryjki» miały jej za złe, że
ochrania niekatolickie dzieci w katolickim zakładzie.
Kobieta zwróciła się wówczas o radę do księdza...
Trzeciaka. Zapytał ją, komu grozi większe zagrożenie
w przypadku usunięcia z internatu. Powiedziała, że
pierwszym grozi nauka w gorszych warunkach, lub
zaprzestanie nauki, a drugim pewna śmierć. Ksiądz
Trzeciak miał odpowiedzieć: «siostrze nie wolno się
wahać i zastanawiać, pierwszeństwo tu mają te małe,
zagrożone Żydóweczki»”.
Największy sekret ludzkości - Jezus Chrystus
Autor Autorski
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Ksiądz Stanisław Trzeciak – „antysemita”, który pomagał
Żydom

W II RP wywołał największą wojnę polsko-żydowską. Ignorant,
fałszerz, kłamca, a przede wszystkim zwolennik Protokołów
Mędrców Syjonu. „Jeden z czołowych katolickich propagatorów
antysemityzmu w okresie międzywojennym w Polsce” (wikipedia). Przy
swoich antysemickich poglądach pozostał nawet w czasie okupacji, kiedy
Niemcy mordowali Żydów. Czy taka jest prawda o księdzu profesorze
Stanisławie Trzeciaku, jednym z najsławniejszych w przedwojennej Polsce?
Profesor Janusz Tazbir pisał: „Do końca życia wierzył zapewne
w imperialne ambicje Mędrców Syjonu; nic nie wskazuje na to, aby pod
wpływem holocaustu zmienił swe zapatrywania w kwestii żydowskiej”1.
A profesor Leszek Kołakowski dodawał: „Między rozmaitymi odmianami
antysemityzmu zachodzi tylko różnica ilościowa, różnica stopnia. (...)
Umiarkowany antysemityzm sanacji w tej urzędowej postaci, choćby
ograniczony do «ekonomicznego bojkotu» kupców żydowskich podtrzymywał
i podsycał aurę, w której rozkwitały Falangi, księża trzeciakowie, późniejsi
donosiciele gestapo i szantażyści okupacyjni”2.

„AGENT GESTAPO” RATUJE POLAKÓW
Zaraz, zaraz. Donoszenie gestapo, jak tego chciał prof. Kołakowski, to wszak
zarzut z kalibru tych najcięższych. Czy to możliwe, żeby ksiądz – nawet
przyjmując, że antysemita – upadł aż tak nisko? Ale opinia marksistowskiego
filozofa, następnie rewizjonisty, a jeszcze później pomarcowego emigranta
nie jest odosobniona. Takie legendy krążyły (i krążą niestety do dziś),
wywołując na rodzimych, a zwłaszcza warszawskich salonach „naukową”
egzaltację wszelkiej maści postępowców. Według nich Stanisław Trzeciak
miał nawet wydawać Niemcom naszych bohaterskich cichociemnych.
1 J. Tazbir, Protokoły mędrców Syjonu. Autentyk czy falsyfikat, Warszawa 1992, s. 96.
2 L. Kołakowski, Antysemici – pięć tez nienowych i przestroga, nr 22(384), 27 maja 1956, w: Po prostu, wybór
artykułów 1955-56, Warszawa 1956, s. 160.

F66.indb 197

2013-02-21 07:32:50

Marzył też o powołaniu polskiej partii narodowo-socjalistycznej, a nawet
proniemieckiego rządu3. Dowodu na to żadnego, ale po co salonowcom
dowody? Oskarżyć, zmieszać z błotem. „Autorytety” mają wroga, z którym
mogą walczyć. Nowe podejście do historii znów święci swoje triumfy. Tego
typu postępową narrację trudno wytłumaczyć inaczej, jak tylko zoologiczną
nienawiścią do „polskiej czarnej sotni”, „ciemnogrodu”, na gruncie nauki
uosabianymi głównie przez historyków IPN. Z czym owe salonowo-postępowe
„autorytety” walczą? Oczywiście z wyssanym przez wszystkich Polaków
z mlekiem matki, wyimaginowanym antysemityzmem.
Nietrudno znaleźć bowiem relacje, które jednoznacznie wskazują, że
ks. Trzeciak niemiecko-nazistowskim donosicielem nie mógł być. Pomagał
bowiem represjonowanym... Polakom. Na plebanii kościoła św. Antoniego
w Warszawie (przy ul. Senatorskiej) zorganizował punkt żywieniowy Rady
Głównej Opiekuńczej (prowadziła go jego gospodyni Helena Rokossowska,
siostra Konstantego, późniejszego „marszałka Polski”). Za pośrednictwem
wpływowych Niemców – którzy znali go z czasów przedwojennych – potrafił
zdobyć dodatkowe przydziały żywności, którymi dzielił się z biednymi oraz
ukrywającymi się u niego oficerami Wojska Polskiego. Wielu z nich wyciągnął
z więzienia (m.in. na Pawiaku). 1 sierpnia 1944 roku przyjął na plebanię wielu
księży i wiele osób świeckich. W schronie kościoła ludność mogła chować
się przed nalotami. 8 sierpnia ocalił domowników i przybyszów od akcji
pacyfikacyjnej, okazując oficerowi niemieckiemu otrzymane przed wojną
odznaczenia4.
Niemcy jednak tak Stanisława Trzeciaka cenili, że w końcu go zabili.
Zginął od niemieckiej kuli w czasie Powstania Warszawskiego 9 sierpnia
1944 roku. Zginął wraz z osobami, które ukrywał w kościele św. Antoniego.
A było to tak... Hitlerowcy zagonili ich do rozbiórki powstańczej barykady na
pl. Teatralnym. Trzeciak odmówił, żądając rozmowy z oficerem niemieckim
– bezskutecznie. Po rozebraniu barykady Niemcy poprowadzili grupę
w kierunku ul. Alberta Króla Belgów. Wówczas „padł strzał, który śmiertelnie
ugodził proboszcza”5.

ANTYSEMICI – ZNAWCY TALMUDU
Wikipedia pisze dalej (bez powołania się na żadne źródła): „Ksiądz Trzeciak
sympatyzował z antysemicką polityką hitlerowską. (...) Był uważany przed
3 J. Tazbir, dz. cyt., s. 96.
4 A.J. Szteinke, Kościół Świętego Antoniego i klasztor Franciszkanów-Reformatów w Warszawie 1623-1987, Kraków
1990, s. 438-439.
5 Tamże, s. 339.
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wojną za czołowego teoretyka akcji antyżydowskiej w Polsce”. Ale sami
– anonimowi – autorzy wpisu nie mają pewności, bo następne zdania
brzmią: „Niektóre źródła kościelne podają, że należał do krytyków polityki
nazistowskich Niemiec. Twierdził m.in. iż ideologia narodowosocjalistyczna jest
przesiąknięta duchem żydowskim, a rasizm jest koncepcją wprost zaczerpniętą
z «ducha Talmudu»”. W następnej części notki mamy już totalne pomieszanie
pojęć: „Stanowisko to nie przeszkodziło Trzeciakowi wyrażać uznania dla
niektórych rozwiązań zmierzających do usunięcia Żydów z Niemiec, jednak
miało to miejsce w latach 30., czyli w okresie, gdy antysemicka polityka
Adolfa Hitlera ograniczała się do mniej lub bardziej dotkliwych prześladowań
i nie pokazała jeszcze światu swego ludobójczego oblicza. Jednocześnie
współpracował z hitlerowskim instytutem badania problemów żydowskich”.
Aby cokolwiek z tego zrozumieć, wystarczy przyjrzeć się dokładniej
osobie księdza. Stanisław Trzeciak urodził się w 1873 roku w Rudnie Wielkiej
w rodzinie chłopskiej. Ukończył gimnazjum w Rzeszowie, seminarium
duchowne w Przemyślu, studia teologiczne we Fryburgu, w Wiedniu,
Rzymie, Krakowie i Jerozolimie. W latach 1907-1918 był profesorem Akademii
Duchownej w Petersburgu6. Międzywojenna prasa żydowska uważała go
za ucznia innego profesora tej uczelni – ks. Justyna Pranajtisa – jak pisała
– jednego z największych antysemitów. W kręgach naukowych Pranajtis
miał z kolei opinię jednego z największych wśród duchownych katolickich
znawców Talmudu7. Podobną estymą cieszył się później Trzeciak, a jeśli
chodzi o rzecz „najważniejszą” – jego antysemityzm – współpracował
np. z czasopismem „Monumenta Judaica”, które tworzyli profesorowie
chrześcijanie i profesorowie rabini8. Jego talmudyczne kompetencje zaczęto
podważać dopiero później, ale o tym za chwilę.
Sam Trzeciak tak pisał o swoim antysemityzmie: „W czasie wojny
światowej Żydzi jako jeńcy wojenni w Petersburgu przychodząc do mnie
z prośbą o pomoc, mówili «to jest nasz ksiądz». Z Żydami zagranicą,
nawet z Rabinami byłem w dobrych stosunkach, miałem nawet wykład
w synagodze”9. W tym samym czasie współzakładał Polskie Towarzystwo
6 „Warszawski Dziennik Narodowy”, 23 marca 1936, nr 82, s. 2.
7 „Warszawski Dziennik Narodowy”, 29 marca 1938, nr 87, s. 3.
8 „Warszawski Dziennik Narodowy”, 23 marca 1936, nr 82, s. 2.
9 S. Trzeciak, Ubój rytualny, czy mechaniczny? Opinia rzeczoznawcy ks. dr. Stanisława Trzeciaka wypowiedziana
na posiedzeniu Komisji Administracyjno-Samorządowej Sejmu Polskiego w dniu 5 maja 1936 pod przewodnictwem Pana
Posła Kazimierza Ducha, Warszawa 1936, napisane 16 marca 1936, s. 13.
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Pomocy Ofiarom Wojny. Po powrocie do kraju brał udział w obronie
Lwowa. W 1921 roku zainicjował akcję pomocy dla dzieci powracających
z Rosji. Od 1928 roku był rektorem kościoła św. Jacka w Warszawie
(wówczas napisał większość swoich książek – w sumie kilkanaście
pozycji), a od 1938 roku proboszczem parafii św. Antoniego (tej, w której
chronił w czasie wojny ludność przed Niemcami). Współzakładał również
prometejską placówkę – Instytut Wschodni w Warszawie10.

BOLSZEWIZM – OSZUSTWO ŻYDOWSKIE
Poglądy ks. Stanisława Trzeciaka w kwestii żydowskiej ewoluowały po
rewolucji bolszewickiej. Wtedy uznał za słynnymi „Protokołami Mędrców
Syjonu”, że istnieje światowy spisek żydowski przeciwko cywilizacji łacińskiej
i katolicyzmowi, którego celem miało być zdobycie władzy nad światem.
„Potwierdza się to szczególnie w Rosji, którą żydzi zniszczyli, zrabowali
i ujarzmili, którą dotąd rządzą. Nic więc dziwnego, że całą siłą prą do
wywołania rewolucji światowej. (...) Bolszewizm to nie choroba dusz, ale
wielkie oszustwo żydowskie, a kto mówi o komunizmie, a nie mówi o żydach,
ten nie ma wprost pojęcia co to jest komunizm, bo komunizm i judaizm to
obecnie prawie równoznaczne pojęcia”. Ks. Trzeciak wykazywał, na podstawie
pism żydowskich, głównie Talmudu, że Żydzi oczekiwali i oczekują, iż
Mesjasz przyjdzie jako potężny król, który zniszczy narody – gojów – i założy
wszechświatowe królestwo żydowskie11.
Odnośnie do spraw polskich uważał, że Żydzi „wyszydzają w społeczeństwie
polskim wszystko, co polskie, katolickie i narodowe, by osłabić w Polsce to, co
tworzy spójnię państwa i narodu, by rozłożyć przez wywrotową działalność
nasze Państwo od wewnątrz i by je zniszczyć”. Do walki tej wykorzystują
„płatnych szabesgojów”. Żydzi byli, jego zdaniem, czwartym zaborcą Polski.
Nie tylko szabesgoje, ale wszyscy ci, którzy „zachowują się biernie i neutralnie,
usprawiedliwiając swoją w tej kwestii bezczynność, niby chrześcijańską
miłością bliźniego, przyczyniają się do żydowskiego zwycięstwa”12.

PODWÓJNA ETYKA
Talmudyczne kompetencje Stanisława Trzeciaka zaczęto podważać
w latach 30. Powód – był jednym z głównych przeciwników żydowskiego
uboju rytualnego – szechity. W skrócie polegała ona na tym, że rzezak
(szojchet) musiał zarżnąć przytomne zwierzę jednym szybkim cięciem
10 J. Berdycki, Tragedia ks. Trzeciaka. Ks. Pudra – sprawy część druga, Warszawa 1938, s. 5.
11 Ks. S. Trzeciak, Program światowej polityki żydowskiej, konspiracja i dekonspiracja, Warszawa 1936, s. 23.
12 St. Trzeciak, Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce, Warszawa 1939, s. 370.
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przez gardło, przy użyciu specjalnego, długiego, ostrego noża, co musiało
doprowadzić do całkowitego wykrwawienia. Metoda ta wykluczała
wcześniejsze ogłuszenie, czy uśpienie ofiary, lub rażenie jej prądem.
Szechitą zajął się polski Sejm, powołując księdza na jednego
z rzeczoznawców – wydawałoby się (tak wówczas, jak i dziś), że nikt nie
powinien się tej nominacji dziwić – w końcu był jednym z najwybitniejszych
w II RP znawców Talmudu. Ponieważ jednak ks. Trzeciak budzi „kontrowersje”,
warto przybliżyć sprawę, która wywołała burzę – nie tylko w Sejmie, ale
w całym życiu politycznym II RP. Trzeciaka zaatakowała wówczas niemal cała
społeczność żydowska – ortodoksi, a także syjoniści i bundowcy. Dr Gedalja
Rozenman, rabin Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Białymstoku, pisał:
„jak ongiś w czasach biblijnych Balak, król Moabitów – zawezwał Bilema
wroga narodu Izraelickiego, by ten naród przeklął, tak zawezwano tym
razem «uczonego żydoznawcę» księdza Trzeciaka, by oczerniając Talmud,
ubój rytualny, a razem z nim żydostwo polskie dał hasło do walki. Ksiądz dr
Stanisław Trzeciak wywiązał się «świetnie» ze swego zadania”13.
W „Naszym Przeglądzie” – żydowskim dzienniku wydawanym w języku
polskim – żydowski genealog Mateusz Mieses napisał: „Trzeciak odkrył,
że ubój rytualny jest niepotrzebny dla zbawienia duszy Żyda. (...) Rabini
siwobrodzi, którzyście swe życie strawili nad foliantami, wy wszyscy
błądziliście i w błąd wprowadzaliście innych. Rzezacy do domu, na urlop.
Szafy z księgami, traktującymi o przepisach uboju, na opał. Przekropić
gruntownie wszelkie koszerne naczynia na trefne i korzystać jak najszybciej
z konsumowania tłustych zadków. (...) Zbliż się przemiana wartości, Wiosna
Ludów. A na wsi będzie raj!. (...) Utopia Tomasza Morusa wejdzie w życie.
Nastąpi koniec kryzysu, pacyfikacja Europy. (...) Jednym zamachem naukowym
finis szechitae kres największej przeszkody w rozwoju ludzkości”14.
Mniej obrazowy był żydowski senator Mojżesz Schorr, który uznał, że
publiczna dyskusja o uboju w Sejmie miała „wywołać widmo średniowiecza
ku uciesze gawiedzi, ku poklaskom ulicy i ku poniżeniu dostojeństwa naszego
wyznania i godności naszego narodu”15. Inny senator, Jakub Trockenheim,
uważał, że ksiądz Trzeciak „skwapliwie skorzystał z okazji, by miotać
oszczerstwa i potwarze na wiarę [Żydów – przyp. TMP]” i podeptał jedno
z przykazań dekalogu: «Nie świadcz o bliźnim fałszywego świadectwa»”.
13 G. Rozenman, Zagadnienie uboju rytualnego, odpowiedź ks. dr. Stanisławowi Trzeciakowi, Białystok 1936, s. 7.
14 „Nasz Przegląd”, 14 marca 1936, nr 77, s. 9.
15 AAN, sprawozdanie stenograficzne, Senat IV kadencji, 14. posiedzenie z 26 marca 1936, s. 52.
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„Jest to smutny paradoks, że religii, która dała światu dekalog, która
pierwsza głosiła światu zasady etyki i humanitarności, odważają się zarzucić
okrucieństwo i barbarzyństwo”16.
Ksiądz Trzeciak odpowiadał, że Żydzi uważają za antysemitów wszystkich,
którzy występują przeciw ich barbarzyńskim przepisom, w tym ubojowi
rytualnemu. Jego zdaniem Talmud stosuje podwójną etykę nie tylko
w stosunku do ludzi, inaczej traktując swoich i gojów, ale również wobec
zwierząt – jeśli należą do gojów, podlegają innym przepisom, i żyd nie musi
być dla nich humanitarny. Talmud – pisał – prócz nielicznych wyjątków, „jako
całość, jako kodeks życia i kodeks prawa jest jedynym w swojej potworności
i niedorzeczności”. Prawa te miały oddzielić Żydów od innych narodów i przez
to ich wywyższyć17.

BARBARZYŃSKI ZABOBON
Skąd właściwie wzięły się ataki na księdza? Trzeciak pisał: „nie chcę mieszać się
do tych praktyk, uchodzących za religijne innego wyznania, bo one innym nie
szkodzą”18. Ale za szkodliwy uważał właśnie ubój rytualny. Przede wszystkim
wywodził, że nie jest on przepisem religijnym, bowiem „prawo Mojżeszowe nie
mówi nic o uboju zwierząt”, a szechitę wymyślili rabini dopiero w Talmudzie.
„Żydostowo zasklepiwszy się w podaniach ustnych większą do nich przykładało
wagę niż do prawa Mojżeszowego i nazwom starotestamentamentalnym
zaczęło inne podawać znaczenie, niż je pierwotnie posiadały”19.
Z drugiej strony ks. Stanisław Trzeciak zauważał, że Żydzi dopuszczają
przecież postęp w swoich praktykach (np. przestali pić krew i jeść członki
z żywych zwierząt), na czym religia żydowska nie tylko nie ucierpiała, ale
tylko zyskała. Wysnuwał stąd wniosek, że jeśli Żydzi mogli się odzwyczaić
od dawnych zwyczajów, mogą to zrobić również w przypadku szechity.
Odzwyczajenie się od uboju rytualnego nie doprowadzi bowiem do
upadku religii (tak jak było to w poprzednich przypadkach), a przejście do
uboju mechanicznego jest łatwiejsze, niż niegdyś od dawnych praktyk.
„od czasu, kiedy synowie Izraela biegali po pustyni Arabskiej za swoimi
owcami, ludzkość już znacznie postąpiła naprzód i ten zwyczaj (...)
nazywa dzisiaj z obrzydzeniem barbarzyństwem”20.

16
17
18
19
20
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Dlaczego zdaniem księdza szechita była barbarzyństwem? Dowodził,
że jest ona niehumanitarna (zwierzęta bardziej cierpią, niż podczas innych
metod uboju) i antysanitarna (przeprowadzana w brudnych rzeźniach).
A przede wszystkim to haracz, jaki Żydom muszą płacić chrześcijanie:
„wszyscy Polacy pracują na Żydów za ich barbarzyńskie znęcanie się nad
zwierzętami przy uboju rytualnym. Pracuje rolnik, pobierając niskie ceny za
bydło, i pracuje każdy konsument mięsa”, płacąc zawyżone stawki21. Przy
pomocy uboju rytualnego „żydzi wyciągają ze społeczeństwa polskiego około
pół miliarda zł. rocznie przez zmonopolizowanie handlu mięsem, bydłem,
skórami, wyprawą skór i odpadkami rzeźnianymi”22. Wniosek: „dzięki
propagandzie prowadzonej przez prasę zrozumiało społeczeństwo polskie,
(...) że rozchodzi się tu o połączone z ubojem rytualnym zyski, a nie przepis
religijny”. Monopol Żydów w branży mięsnej miał powodować, że 95-100
proc. bydła było ubijane rytualnie, a dochody z tego uboju stanowiły blisko
50 proc. wszystkich dochodów żydowskich gmin wyznaniowych w II RP23.
Ks. Trzeciak konkludował, że ubój rytualny jest „ohydą dwudziestego wieku,
która zadaje niepotrzebnie tyle tortur zwierzętom, poniża człowieka, a Boga
obraża”24 i postulował „bezwzględne jego zniesienie, jako barbarzyńskiego
zabobonu, nie mającego nic wspólnego z prawem Mojżeszowym”25.

PIERWSZEŃSTWO MAJĄ ZAGROŻONE ŻYDÓWECZKI
Żydowski ekspert Hilel Seidman pisał, że „wyśmiewanie i profanowanie religii
i rzeczy będących dla milionów ludzi największą świętością, zasługuje na
wzgardę”, ale też na sprawę sądową. I rzeczywiście Żydzi chcieli postawić
Trzeciaka przed sądem za wyszydzanie uczuć religijnych26. Co na to Trzeciak?
„Żydzi zawsze powołują się na prawodawstwo Mojżeszowe, gdy nie mogą
jakiegoś przepisu udowodnić. Mówią wtedy, że Mojżesz ustnie otrzymał
polecenie od Boga i te przekazał dalszym pokoleniom. Rabini, nie mogąc
znaleźć dowodu na to, iż ubój rytualny jest zapisany w Biblii, jako argument
w sprawie potrafią tylko nazwać mnie ignorantem i zaskarżyć do sądu za
21 Tamże, s. 61.
22 S. Trzeciak, Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce, Warszawa 1939, s. 376.
23 S. Trzeciak, Ubój rytualny, czy mechaniczny? Opinia rzeczoznawcy ks. dr. Stanisława Trzeciaka wypowiedziana
na posiedzeniu Komisji Administracyjno-Samorządowej Sejmu Polskiego w dniu 5 maja 1936 pod przewodnictwem Pana
Posła Kazimierza Ducha, Warszawa 1936, napisane 16 marca 1936, s. 8.
24 S. Trzeciak, Ubój rytualny w świetle Biblii i Talmudu, Warszawa 1935, s. 38.
25 S. Trzeciak, Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce, Warszawa 1939, s. 376.
26 H. Seidman, Prawda o uboju rytualnym, odpowiedź Ks. Stanisławowi Trzeciakowi, Warszawa 1936, s. 32.
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obrazę ich religii”. Powołują się przy tym na księgę Sanhedrin 59a: „Jeśli
goj zajmuje się Torą, zasługuje na śmierć, bo (...) naukę oddał nam Mojżesz
w dziedziczne posiadanie”27. Z sądu nad Trzeciakiem nic nie wyszło, ale
podobno Żydzi – przed jego wystąpieniem na komisji sejmowej – chcieli mu
wykraść jego referat. Policja nie wykryła sprawców)28.
Ostatecznie „ustawę o uboju zwierząt gospodarskich w rzeźniach”
uchwalił zgodnie ze ścieżką legislacyjną Sejm i Senat, podpisał prezydent
i 1 stycznia 1937 roku weszła ona w życie. Ks. Trzeciak odniósł sukces, ale
tylko częściowy. Zgodnie z przepisami ubój rytualny nie został zakazany,
a tylko ograniczono jego wykonywanie dla potrzeb religijnych29.
Ale nie tylko o szechitę chodziło. Stanisław Trzeciak pisał: „Jako gospodarz
mamy prawo wymówić miejsce szkodliwym i wrogim sublokatorom,
którzy brutalnie i zachłannie narzucają się nam na gospodarzy”30. Mimo
tych publicystycznych uogólnień nigdy jednak nie domagał się emigracji
wszystkich Żydów, szczególnie ceniąc sobie „propaństwowych” ortodoksów.
Władze również nie były zainteresowane pozbyciem się największej
mniejszości narodowej, stosując raczej zasadę: „walka ekonomiczna i owszem,
ale krzywdy żadnej” (słowa premiera Felicjana Sławoj-Składkowskiego)31.
Ostatecznie w marcu 1938 roku Sejm znowelizował ustawę o uboju rytualnym
– został on zakazany całkowicie32. Jednak nigdy nie weszła ona w życie, jej
ratyfikowanie przez Senat uniemożliwił wybuch wojny.
Wracając zaś do kwestii kolaboracji księdza z Niemcami. Dla niektórych
„badaczy” dowodem mają być plakaty z cytatami z jego przedwojennych książek
nawołujące do walki z Żydami i komunistami33. Tymczasem ks. Stanisław Trzeciak
Żydom... pomagał. Relację przywołuje Władysław Bartoszewski: „Siostra Wanda
Garczyńska, przełożona szkoły i internatu sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP na
ul. Kazimierzowskiej w Warszawie, która ratowała małe Żydówki, przyjmując
je pod fałszywymi papierami do internatu zapamiętała rozmowę z księdzem,
gdy niektóre matki «aryjki» miały jej za złe, że ochrania niekatolickie dzieci
w katolickim zakładzie. Kobieta zwróciła się wówczas o radę do księdza...
Trzeciaka. Zapytał ją, komu grozi większe zagrożenie w przypadku usunięcia
27 S. Trzeciak, Ubój rytualny, czy mechaniczny? Opinia rzeczoznawcy ks. dr. Stanisława Trzeciaka wypowiedziana
na posiedzeniu Komisji Administracyjno-Samorządowej Sejmu Polskiego w dniu 5 maja 1936 pod przewodnictwem Pana
Posła Kazimierza Ducha”, Warszawa 1936, napisane 16 marca 1936, s. 41.
28 H. Seidman, dz. cyt., s. 78.
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z internatu. Powiedziała, że pierwszym grozi nauka w gorszych warunkach, lub
zaprzestanie nauki, a drugim pewna śmierć. Ksiądz Trzeciak miał odpowiedzieć:
«siostrze nie wolno się wahać i zastanawiać, pierwszeństwo tu mają te małe,
zagrożone Żydóweczki»”34. To zresztą nie jedyny przykład ratowania Żydów przez
„antysemickiego” księdza Stanisława Trzeciaka35. █

34 W. Bartoszewski, Z. Lewinówna, Ten jest z ojczyzny mojej, Polacy z pomocą Żydom 1939-45, Kraków 1969,
s. 808.
35 T. Szarota, U progu Zagłady: Zajścia antyżydowskie i pogromy w okupowanej Europie, Warszawa 2000, s. 49.
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Piotr Zychowicz (1980) polski publicysta historyczny,
dziennikarz, zastępca redaktora naczelnego tygodnika
„Do Rzeczy”. Autor książki Pakt Ribbentrop-Beck.

Pluralizm w Rosji? Putin nie był do tego szkolony
Autor Autorski
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NIE STAĆ NAS
NA PROWADZENIE
POLITYKI
ROMANTYCZNEJ
Rozmowa z Piotrem Zychowiczem

Jeżeli znowu będziemy się kierowali emocjami, prestiżem i honorem,
jeżeli znowu zaufamy jakimś egzotycznym sojusznikom, jeżeli będziemy
wierzyć w to, że gdy zaczną się kłopoty, przyleci do nas wróżka zza
oceanu z czarodziejską różdżką i uratuje nas przed Rosją lub Niemcami –
to poniesiemy kolejną straszliwą klęskę. Znowu stracimy kilka milionów
obywateli, znowu stracimy pół terytorium, znowu nasz kraj zostanie
spalony i zaorany. Żyjemy w takim miejscu świata, że nie stać nas na
prowadzenie polityki romantycznej. Kolejnej takiej klęski jak w latach
1939–1945 po prostu nie przetrwamy. Musimy prowadzić Realpolitik.
Jeżeli nasze katastrofy będą dla nas tylko przedmiotem bezrefleksyjnej
gloryfikacji, jeżeli nie będziemy dyskutować i analizować naszych błędów,
to jesteśmy skazani na to, żeby powtarzać je w przyszłości.

Foto: Katarzyna Sobczyńska

Rozmawia Petar Petrović (Polskie Radio)
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Czy spodziewał się Pan tak gwałtownej reakcji na książkę
Pakt Ribbentrop-Beck? Wiele osób zszokował Pan krytyką
wyboru dokonanego przez Polskę w 1939 roku i swoją
propozycją, by w sojuszu z Hitlerem zniszczyć Związek
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Sowiecki, a potem odmieniwszy sojusze, wraz z aliantami
zaatakować Niemców. I choć nie jest to nowa koncepcja,
to i tak rozgorzał wokół niej intensywny spór. Profesor
Jan Żaryn zauważył, że dużo ważniejszą sprawą niż
pytanie o to, co by było gdyby, jest tłumaczenie „światu
dalszemu i bliższemu, jaka była prawdziwa historia
Polski”. Sam Pan dobrze wie, jaki jest poziom wiedzy
na Zachodzie o tych sprawach, a i w kraju nie mamy
powodów do zadowolenia. A Pan zadaje pytania o sprawy,
które dla wielu nie podlegają dyskusji.
– Pisząc Pakt Ribbentrop-Beck, miałem nadzieję, że książka wywoła
poważną debatę, która jeszcze w Polsce się nie odbyła. Debatę na temat
klęski, jaką Rzeczpospolita poniosła w roku 1939. Była to największa porażka,
jakiej kiedykolwiek doznaliśmy w naszych dziejach. Straciliśmy kilka
milionów obywateli, pół terytorium i niepodległość na pół wieku. Wbrew
temu co nam się wmawia, katastrofa ta nie była tylko i wyłącznie efektem
spisku naszych sąsiadów, ale również błędów naszej własnej dyplomacji.
W trakcie debaty dotyczącej Paktu usłyszałem szereg interesujących
głosów, zaprezentowano wiele ciekawych argumentów. Natomiast na
jej marginesie wybuchło coś, co bym określił mianem eksplozji histerii
i patriotycznej egzaltacji u ludzi wywodzących się z tej części prawicy,
która nawiązuje do tradycji romantycznej. Co ciekawe, wielu z tych panów
często formułowało zarzuty, nie przeczytawszy mojej książki, co widać po
ich bardzo emocjonalnych i mało rzeczowych polemikach. Odbieram to jako
próbę obrony pojmowanego w sposób dziecinny „honoru narodowego”. Czyli
wchodzenie w buty Józefa Becka z roku 1939 roku. Mówienie, że nie wolno
nam dyskutować w otwarty sposób o naszej największej narodowej tragedii,
„bo co sobie o nas pomyślą na Zachodzie”, jest dla mnie nie do przyjęcia.
Mówiąc brutalnie: Zachodowi nic do tego.
Czy patrząc z obecnej perspektywy, uważa Pan, że
można było pewne sprawy potraktować delikatniej, nie
formułować tak mocnych, jednoznacznych zarzutów?
Bardzo ostro potraktował Pan ówczesnego ministra spraw
zagranicznych Józefa Becka. Nie znajduje Pan nic na jego
usprawiedliwienie. Załóżmy, że przyjmiemy Pana tezę,
że popełnił błąd, nie podpisując sojuszu z Niemcami,
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ale przecież nie mógł przewidzieć wszystkich wydarzeń,
które miałyby później miejsce? Wielu kombatantów,
ludzi wielce zasłużonych dla Polski, poczuło się mocno
dotkniętych, urażonych, odebrali Pańską książkę jako
podważanie ich poświęcenia.
– Oczywiście, każdą książkę można napisać na rozmaite sposoby, ale skoro
wielu z moich adwersarzy wpadło w święte oburzenie, nawet Paktu nie
czytając, to jakie to ma znaczenie? Ale mówiąc poważnie: reakcja, o której pan
powiedział, jest dla mnie absolutnie zrozumiała. Rozmiar niemieckich zbrodni
popełnionych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1939-1945
był tak olbrzymi, a hitlerowska okupacja naszego kraju była tak ludobójcza,
przelano taką ilość krwi, zrobiono krzywdę tylu ludziom, że hasło, że Polska
mogła podczas II wojny światowej dokonać innego wyboru politycznego
i sprzymierzyć się z III Rzeszą, wywołuje zrozumiałe emocjonalne
reakcje. Jednak emocje to zły doradca, kiedy się rozmawia o polityce
międzynarodowej. Krótka analiza złożonej nam przez Trzecią Rzeszę
propozycji i próba spokojnego zastanowienia się nad nią pozwala spojrzeć
na tę sprawę zupełnie inaczej. Pakt polsko-niemiecki miał zostać zawiązany
pod koniec lat 30. A więc zanim wybuchła II wojna światowa i zanim Adolf
Hitler i jego siepacze zdążyli zamordować jakichkolwiek Polaków. Tylu ludzi
zginęło w Polsce pod okupacją niemiecką, dlatego że jako pierwsi stoczyliśmy
wojnę z Niemcami, tę wojnę przegraliśmy i dostaliśmy się pod niemiecką
okupację. Wszystko to nie miałoby miejsca, gdybyśmy się z tymi Niemcami
sprzymierzyli. Najważniejszym powodem, dla którego mówię, że należało
zawrzeć porozumienie z Berlinem, jest to, że nie ma żadnych wątpliwości, że
porozumienie to byłoby środkiem do zapobieżenia polskiej hekatombie.
Słychać tezę, że Salon krzewi w Polakach poczucie wstydu,
a taki Zychowicz przekonuje, że nie byliśmy bohaterami
tylko frajerami, których wykorzystał okropny Zachód.
– To zarzut idiotyczny. To, że Józef Beck popełnił katastrofalny błąd, w niczym
nie ujmuje olbrzymiemu bohaterstwu naszych żołnierzy i cywilów podczas II
wojny światowej. Jest wprost przeciwnie, to że nasi żołnierze musieli walczyć
w tak beznadziejnej sytuacji – w wojnie na dwa fronty – bez nadziei na
Nie stać nas na prowadzenie polityki romantycznej
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zwycięstwo, czyni ich wysiłek jeszcze bardziej godnym szacunku. Zapatruję się na
tę sprawę podobnie jak Władysław Anders na Powstanie Warszawskie. On mówił,
że klęczy na kolanach przed bohaterstwem powstańców, ale ludzi, którzy podjęli
decyzję o jego wybuchu, postawiłby przed sądem. Uważał Powstanie za zbrodnię.
Ale zdaje Pan sobie sprawę z tego, jak to brzmi:
polska armia ramię w ramię z Wehrmachtem... Tomasz
Terlikowski pisał, że sojusz z Hitlerem mógłby być
możliwy tylko wtedy, „gdyby Polacy nie byli Polakami,
i można ich było skonstruować na nowo, według
wskazówek politycznych realistów”.
– W 1939 roku Polska znajdowała się w sytuacji tragicznej, dobrego wyboru
nie mieliśmy. Oczywiście, wspaniale by było, żeby nikt się nas nie czepiał.
Żebyśmy mogli spokojnie żyć przez najbliższe 500 lat w takich granicach.
Żeby wojna nie wybuchła. Ze względu na grę mocarstw europejskich II wojna
światowa musiała jednak wybuchnąć i Polska w żaden sposób nie mogła temu
zapobiec. Mało tego, ze względu na swoje położenie geograficzne nie mogła nie
wziąć w niej udziału. Minister spraw zagranicznych Józef Beck w momencie,
gdy jasne już było, że dojdzie do wojny, miał trzy opcje, mógł iść z Sowietami
na Niemców, z Niemcami na Sowietów, albo, tak jak to zrobił, sprzymierzyć
się z państwami zachodnimi przeciwko Niemcom. Wybrał najgorzej. Sojusz
zawarty przez Becka sprowokował pakt Ribbentrop-Mołotow, pchnął Hitlera
w ręce Stalina i zakończył się najbardziej tragicznym dla nas scenariuszem, czyli
Niemcy i Sowiety przeciwko Polsce. To był fatalny błąd. Sojusz z Niemcami byłby
bardzo przykry, związany z pewnymi nieprzyjemnymi ustępstwami. Byłby to
sojusz z paskudnym totalitarnym reżimem. Pamiętajmy jednak, że gra toczyła
się wówczas o wielką stawkę, o przetrwanie narodu i państwa. Józef Beck, gdy
zawarł sojusz z Anglią i Francją, powiedział, że znaleźliśmy się w „dobrym
towarzystwie”. Czyli nie będziemy mieli nic wspólnego z tymi obrzydliwymi
bolszewikami i hitlerowcami, a będziemy się bić u boku kulturalnych Francuzów
i angielskich lordów. Oczywiście, gdy się wybiera na bal, to jest ważne, by
wybrać sobie „dobre towarzystwo”, ale gdy się prowadzi poważną politykę
zagraniczną, to nie kieruje się takimi względami. Wtedy kieruje się interesem
narodowym, co najlepiej podczas II wojny światowej pokazali nam Brytyjczycy.
Henryk Sienkiewicz w 1914 roku powiedział Wieniawie-Długoszowskiemu, że
nie poprze czynu legionowego, bo Piłsudski „idzie z Niemcami”. Wieniawa na to
odrzekł: „Choćby z diabłem, byle do wolnej Polski”.
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Czy Józef Beck nie miał jednak prawa sądzić, że
Brytyjczycy i Francuzi dotrzymają swoich obietnic?
– W książce poświęciłem cały rozdział postaci Władysława Studnickiego,
czołowego polskiego germanofila i konserwatywnego publicysty. On już
wiosną 1939 roku bardzo dokładnie przewidział cały przebieg II wojny
światowej. Udowodnił, że sojusz z Anglią i Francją jest absurdalny, że te kraje
nam nie pomogą. Mało tego, że sprzedadzą nas Związkowi Sowieckiemu,
który był ich prawdziwym wymarzonym sojusznikiem do prowadzenia wojny
na dwa fronty z Niemcami. Zdradę Anglii i Francji dało się przewidzieć.
Ale byli inni, którzy mieli podobne zdaniem co minister
spraw zagranicznych, przecież nie podjął tej decyzji
wbrew wszystkim.
– Podobnie jak Studnicki myślało przed wojną wielu publicystów
i polityków. Sam Studnicki pisał memoriały do Becka, ale trafiały one do
kosza. Oczywiście minister spraw zagranicznych nie miał obowiązku słuchać
konserwatywnego pisarza. Powinien był jednak słuchać swojego mistrza –
Józefa Piłsudskiego. Uważał się za kontynuatora jego polityki. Problem w tym,
że on ją prowadził w dokładnie odwrotny sposób. Wbrew wskazówkom
Piłsudskiego. Jedna z podstawowych przestróg Marszałka polegała na
tym, że żadnych polskich kombinacji geopolitycznych nie można opierać
na państwach „zgniłego” Zachodu. Piłsudski w 1933 roku przeprowadził
grę sondażową, która dziś nazywana jest planem wojny prewencyjnej.
W momencie kiedy Hitler doszedł do władzy, Marszałek zaproponował
Francuzom wojnę na dwa fronty i zmiażdżenie Niemiec. Taka propozycja
postawiona została przez niego dwukrotnie i za każdym razem Francuzi
zachowali się w sposób żenujący. Wykazywali tak nieprawdopodobny strach
przed perspektywą wojny z Niemcami, że w Warszawie wywołało to olbrzymi
niesmak. W momencie, w którym emisariusz Piłsudskiego wrócił z Paryża
do Warszawy, odbyła się rozmowa pomiędzy nim, Marszałkiem i Beckiem.
Piłsudski spytał o to, jaka jest odpowiedź Paryża na jego propozycję.
Dowiedział się, że Francuzi nie będą walczyć. Piłsudski nie zadawał żadnych
dodatkowych pytań, odwrócił się do Becka i powiedział, że trzeba robić pakt
z Niemcami.
Nie stać nas na prowadzenie polityki romantycznej
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Czy znając nastroje panujące wtedy w polskim
społeczeństwie, inteligencji, wśród polityków, mogło
rzeczywiście do takiego sojuszu dojść? A co z istotą
polskiej tożsamości, ze stawianiem sobie wysokich
standardów moralnych. Nie da się tak łatwo zmienić
takich cech.
– Polska przed II wojną światową nie była krajem demokratycznym,
chociaż była dużo przyjemniejszym miejscem do mieszkania niż III
Rzeczpospolita i wolałbym być obywatelem II RP niż III RP. Polska była
dyktaturą i zdanie narodu miało ograniczone znaczenie. Józef Beck od roku
1934, kiedy 26 stycznia podpisał z Niemcami deklarację o niestosowaniu
przemocy, prowadził politykę skrajnie niepopularną. Politykę proniemiecką.
Duszę dużej części społeczeństwa dzierżyła endecja, która była nastawiona
skrajnie wrogo wobec wszelkich kombinacji „na Niemcy”. Ale jakoś
nic strasznego się nie wydarzyło. Dlatego gdyby doszło do zawiązania
antysowieckiego sojuszu naszego państwa z Niemcami, to społeczeństwo
polskie mogłoby zareagować jakimiś demonstracjami, artykułami w prasie,
natomiast nie byłoby to nic, z czym państwo nie mogłoby sobie poradzić
przy użyciu sił policyjnych. Reżim sanacyjny dysponował obozem w Berezie
Kartuskiej, więc w sytuacji jakichś większych niepokojów społecznych
mógłby tych endeków, którzy by bardzo gardłowali, zamknąć w nim na
dwa, trzy tygodnie, by trochę ochłonęli. Brzmi to strasznie, ale takie były
realia epoki. Również wśród endecji było zresztą sporo ludzi ostrożnych
i rozsądnie myślących. Ponieważ wojsko było w dużej mierze zdominowane
przez Legionistów, w jego szeregach pakt z Niemcami nie wywołałby raczej
jakiegoś bardzo dużego oporu. Niemcy byli towarzyszami broni Legionistów
w czasie I wojny światowej. Proszę też pamiętać o tym, jak się w tamtych
czasach załatwiało takie sprawy. Józef Beck nie musiał wcale wystąpić
w radio i ogłosić narodowi, że podpisał pakt z Niemcami. Mogłaby zostać na
przykład podpisana jakaś umowa handlowa, do której byłby dołączony tajny
protokół nieznany opinii publicznej. Hitler – tak jak to miał w planach – mając
zabezpieczone plecy, zaatakowałby wówczas Francję, a ona rozsypałaby
się błyskawicznie, tak jak to miało miejsce w rzeczywistości. Może jacyś
fanatyczni frankofile dokonaliby wówczas w Warszawie kilku demonstracji,
w której domagaliby się, żeby polscy żołnierze umierali za Paryż. Zapał
szybko by jednak ostygł, gdyby okazało się, jaką potęgą był Wehrmacht. Rok
później na słupach w polskich miastach pojawiłyby się zaś obwieszczenia
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mobilizacyjne i polska armia pociągnęłaby z Niemcami na Sowietów.
To było karne, dobre wojsko, a takie wojsko słucha rozkazów. Pomysł,
że w Polsce w 1940 czy 1941 roku doszłoby do jakiejś „pomarańczowej
rewolucji”, wywołanej moralnym oburzeniem narodu, że Polska nie dała się
zaszlachtować III Rzeszy, brzmi mocno fantastycznie.
To, że polskie wojska miałyby bić się z bolszewikami,
nie stanowi problemu. Problemem jest natomiast
współpraca z Hitlerem i jego ludźmi. Jeśli patrzymy na to
ze strony moralnej... to jest to hańbiące. Podczas dyskusji
dotyczącej Pana książki pojawiły się zarzuty o nadmierne
zaufanie Hitlerowi, który przecież był szaleńcem.
– Jeśli mówimy o stronie moralnej, to przypominam, że Polska razem
z Niemcami rozebrała jednego ze swoich sąsiadów – Czechosłowację.
Jeżeli uważa pan, że w sojuszu z Berlinem odebranie terytorium w miarę
demokratycznego, niezawadzającego nikomu państewka Europy ŚrodkowoWschodniej jest mniejszym moralnym obciążeniem, niż rozwalenie do spółki
z tymi samymi Niemcami najbardziej totalitarnego, najstraszniejszego,
ludobójczego reżimu ówczesnej Europy – Związku Sowieckiego, to uważam
to za dużą niekonsekwencję. Powtarzam: sojusz z Niemcami nie byłby miły.
Byłby to sojusz zawarty z przymusu, a nie z miłości. Czasami tak jednak
bywa, że w interesie narodowym leży przymierze z paskudną dyktaturą.
Rozumieli to świetnie Amerykanie i Brytyjczycy, którzy podczas II wojny
światowej sprzymierzyli się z Sowietami. I tu docieramy do drażliwego
momentu. Polska również podczas II wojny światowej nie zachowała
cnoty. Nie chcieliśmy podpisać w 1939 roku paktu z Hitlerem – wówczas
jeszcze zwykłym dyktatorem, jakich w Europie było wielu – a w 1941 roku
podpisaliśmy w Londynie pakt ze Stalinem, największym ludobójcą ówczesnej
Europy. Człowiekiem, który miał na rękach krew setek tysięcy Polaków.
Dlaczego pakt Ribbentrop-Beck miałby być bardziej obciążający moralnie niż
pakt Sikorski-Majski?
Oczywiście, idealnie by było gdyby wojna nie miała
miejsca – ale jesteśmy realistami, i tak by wybuchła.

Nie stać nas na prowadzenie polityki romantycznej
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– Albo gdybyśmy sami wynaleźli bombę atomową i rozwalili naraz
Związek Sowiecki i Niemcy. Trzeba jednak myśleć realnie. To nie byłoby
małżeństwo z miłości, ale z rozsądku. Może stracilibyśmy część naszego
honoru narodowego, o który tak pięknie dbał Beck, ale ocalilibyśmy kilka
milinów ludzi. Proszę zdać sobie sprawę, o jakiej stawce mówimy! Chodzi
o rozrywane bombami kobiety i dzieci, nie bawmy się więc tu w jakąś
moralność. Cały świat prowadził i prowadzi politykę, kierując się swoimi
interesami narodowymi, dlaczego jedna jedyna Polska, niczym Chrystus
narodów, musi zawsze dawać się szlachtować i mordować w imię cudzych
interesów, dla dobra ludzkości i honoru.
Przekonuje Pan, że Polacy nie ulegliby naleganiom
i żądaniom niemieckim, by pomóc w rozprawieniu się
z Żydami, chociażby poprzez wywózki. Idąc na Sowietów,
polskie wojska także mogłyby w wojennej zawierusze
dopuszczać się zbrodni na ludności cywilnej i przeciwniku.
Mieliby obok siebie sojuszników, dla których zbrodnia
była na porządku dziennym. Kto z kim przystaje...
– Jeżeli uważa pan, że antysemiccy Polacy dopuszczaliby się straszliwych
zbrodni na Żydach, to jest to pański pogląd i ma pan do niego prawo. Ja
uważam, że by do tego nie doszło. Wielu niemieckich sojuszników podczas
II wojny światowej nie zhańbiło się udziałem w Holokauście. Trzeba
zastanowić się nad tym, co Polska mogła w tym czasie zrobić. Swoich
obywateli pochodzenia żydowskiego mogliśmy dzięki sojuszowi z Niemcami
uratować. Czy moglibyśmy uratować sowieckich Żydów zamordowanych
przez niemieckie oddziały w rejonach, gdzie by nas nie było? Zapewne nie.
Ale, powtarzam jeszcze raz, podczas II wojny światowej nie mogliśmy ocalić
świata. Ale mogliśmy ocalić Polskę.
Nie mówiłem jedynie o sowieckich Żydach, ale o ludności
cywilnej, czy np. spalonych podczas walk wioskach itd.
W jaki sposób uratowalibyśmy polskich Żydów od śmierci
w obozach zagłady?
– Paradoks polega na tym, że los Żydów w krajach sprzymierzonych
z Hitlerem był znacznie lepszy niż w państwach, które z nim walczyły,
a później dostały się pod okupację. W Polsce zamordowano prawie
wszystkich Żydów, a na przykład w Rumunii 60 proc., na Węgrzech połowę,
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w Finlandii i Bułgarii żadnego. Powód był bardzo prosty. Na terytorium
okupowanym Niemcy mogli robić wszystko co chcieli, a na terytorium
sojuszników mogli robić znacznie mniej. Niemal wszystkie rządy państw,
które były sprzymierzone z Niemcami, bardzo mocno sprzeciwiały się
deportacji ich obywateli żydowskiego pochodzenia. A przypominam, że
były to na ogół rządy dużo bardziej antysemickie niż reżim sanacyjny.
Mussolini, gdy któryś z niemieckich dygnitarzy domagał się od niego
wydania Żydów włoskich, trzasnął pięścią w stół i krzyknął: „To są moi
Żydzi i sam zdecyduję, co z nimi zrobić!”. Hitler natrafiając na opór ze
strony swoich sojuszników, rezygnował z żądań. Utrzymanie sojuszy było
dla niego ważniejsze niż kwestia żydowska. Podczas kampanii 1939 roku
dziesięć procent żołnierzy polskich, czyli grubo ponad 100 tys. ludzi, było
pochodzenia żydowskiego. Pomysł, że w przypadku pójścia na Związek
Sowiecki z Niemcami i mielibyśmy zrezygnować z tych żołnierzy – jest
nieuprawniony. Zakładam, że polscy Żydzi w takiej sytuacji nie ginęliby
w komorach gazowych w Auschwitz, którego w ogóle by zresztą nie było,
tylko dzielnie walczyliby pod Moskwą z bolszewikami, w rogatywkach
z białym orzełkiem. Jak by to mogło wyglądać, pokazuje nam przykład
fiński. Finowie posłali swoich Żydów w mundurach na front wschodni.
Na oczach niemieckich żołnierzy brali oni nawet udział w nabożeństwach
w polowych synagogach, odprawianych przez polowych rabinów. Hitler dał
nawet trzem Żydom fińskim Żelazne Krzyże.
Czyli nie doszłoby do Holokaustu?
– W Polsce powstały obozy zagłady tylko dlatego, że Niemcy okupowali
nasze terytorium. I mogli je tu bezkarnie zbudować w celu wymordowania
polskich Żydów, którzy dostali się pod ich władzę. Po kampanii 1939 roku
Niemcy stali się panami życia i śmierci naszych Żydów. Gdyby doszło
do sojuszu Warszawy z Berlinem, tych obozów by nie było. Niemcy nie
mogliby przecież wybudować fabryk śmierci na obcym terytorium, nie
mówiąc już o zamordowaniu w nich obywateli sprzymierzonego państwa.
Czy Niemcy w związku z tym próbowaliby realizować Holokaust gdzieś
indziej? U siebie – jak wiemy – nie mieli na to ochoty, u nas by nie mogli,
to może gdzieś na dalekich terytoriach sowieckich? Niewykluczone, że
w takiej sytuacji w ogóle nie doszłoby do Holokaustu w takiej formie,
Nie stać nas na prowadzenie polityki romantycznej
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w jakiej go znamy. Holokaust był konsekwencją tego, że Polska, a wraz
z nią 3,5 miliona polskich Żydów, dostała się pod niemiecką okupację.
Plany masowej eksterminacji rodziły się w ramach postępów wojennych.
Decyzja o „ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej” poprzez
zlikwidowanie wszystkich Żydów miała miejsce w styczniu 1942 roku.
Wcześniej Niemcy planowali ich masowe wysiedlenie. Można założyć,
i o tym mówi wielu poważnych historyków, że gdyby Sowiety zostały
szybko rozbite, to sowieccy i niemieccy Żydzi mogliby zostać deportowani
za Ural. Byłoby to wielką zbrodnią, zginęłoby zapewne przy tym bardzo
wielu ludzi, ale nie byłoby to ludobójstwem na skalę Holokaustu. Zresztą
niewykluczone, że Hitler nie zdążyłby tej deportacji przeprowadzić przed
końcem wojny, którą – całe szczęście – ostatecznie by przegrał.
Co by się jednak stało, gdyby Sowieci odparli atak
Niemców z sojusznikami, wśród których są też nasze
wojska? Pańska misternie tworzona koncepcja wówczas
upada, a Polska jest utożsamiana z nazizmem.
I kończymy jeszcze gorzej.
– Zacznijmy od tego, że Niemcy używając środków stricte militarnych,
mogli pokonać Związek Sowiecki tylko w szybkiej kampanii. Gdy rozpoczęła
się już długa wojna na wyniszczenie, do Sowietów zaczął płynąć sprzęt
anglosaski, a ludzie sowieccy poznali się na Niemcach i zorientowali się, że to
nie są wyzwoliciele spod bolszewickiego jarzma, tylko kolejni ciemiężyciele
– to los Niemiec był przypieczętowany. Przedłużanie tej kampanii oznaczało,
że Niemcy są skazani na klęskę. Wygrać z Sowietami mogliby tylko wtedy,
gdyby udało im się dokonać kolejnego Blitzkriegu i zająć Moskwę w kampanii
jesiennej 1941 roku...
Napoleon też zdobył Moskwę, ale to nie wystarczyło.
Stracił armię i musiał się wycofywać. Sytuacja mogłaby
się powtórzyć i tym razem.
– Związek Sowiecki był scentralizowaną machiną, która trzymała swoich
obywateli w wiecznym strachu. Państwo to istniało zaledwie od 24 lat
i opierało swoje rządy na represjach. Było znienawidzone przez własnych
obywateli. Był to system, którego wszystkie macki zbiegały się w jednym
punkcie – w Moskwie. Ten reżim, co wynika z wielu wspomnień z 1941 roku,
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przede wszystkim samych komunistów, po pierwszym potężnym uderzeniu
Wehrmachtu trząsł się w posadach. On się po prostu rozsypywał. Komuniści
uratowali się tylko dlatego, że udało im się powstrzymać ofensywę pod
Moskwą późną jesienią 1941 roku. Rozpoczęta ewakuacja sowieckiej stolicy
obnażyła kompletny rozkład komunistycznego reżimu. Rozpoczęła się
kontrrewolucja na ulicach, ludzie zaczęli palić komitety. Stalin zdecydował
się nie wyjeżdżać z Moskwy, gdyż wiedział, że jak ją opuści, to będzie koniec
komunizmu. Jej zdobycie przesądziłoby o losie Sowietów. Wiemy zaś, że
Hitlerowi zabrakło pod Moskwą kilku dywizji i kilkuset czołgów i właśnie
tę lukę wypełniłoby państwo polskie. To byłoby 40-50 dywizji i bardzo dużo
sprzętu. Polacy, wbrew temu co się dzisiaj mówi, byli w 1939 roku na dobrej
drodze do tego, by zbudować naprawdę potężne siły zbrojne. Niestety,
ten wielki projekt przerwała wojna, która wybuchła dla nas o dwa lata za
wcześnie. W 1941 roku stanowilibyśmy bardzo poważną siłę i moglibyśmy na
froncie wschodnim odegrać rolę czynnika decydującego.
Zapytam jeszcze raz, a gdyby to się jednak nie udało?
W końcu Sowieci też mogli wygrać, doszłoby do
odrzucenia najeźdźców i kontrataku. Mielibyśmy równie
złą prasę co Niemcy, a Sowieci nie potraktowaliby nas
lepiej niż ich, po tym jak weszliby na nasze terytorium.
– Jeśli stałby się cud, nasze wojsko okazałoby się do niczego i dostalibyśmy
w skórę na Wschodzie, to… w styczniu 1944 roku granicę Rzeczpospolitej
przekroczyłaby Armia Czerwona. Doszłoby zapewne do mordów na cywilach,
na przykład w okolicach Augustowa przeprowadzona zostałaby jakaś duża
obława. Sowieci założyliby zapewne wzorowany na NKWD polski Urząd
Bezpieczeństwa. Mordowaliby polskich patriotów strzałem w tył głowy
w więzieniu na Rakowieckiej, a później by ich zakopywali na Powązkach.
Potem utworzyliby z Polski rodzaj państwa wasalnego, mogliby go na przykład
nazwać PRL-em. Odzyskalibyśmy niepodległość w 1989 roku, gdy Związek
Sowiecki zacząłby się chylić ku upadkowi... Czyli stałoby się dokładnie to samo,
co w rzeczywistości. Minus – okupacja niemiecka 1939-1945, minus – okupacja
sowiecka 1939-1941. Nie byłoby Katynia, Auschwitz, Powstania Warszawskiego
i wielu bardzo dramatycznych, fatalnych w skutkach wydarzeń. Oczywiście
Sowieci mogliby dokonać w Polsce po 1944 roku większej liczby zbrodni, niż
dokonali, ale na pewno liczba ofiar byłaby mniejsza niż w rzeczywistości przez
całą wojnę. Proszę zwrócić uwagę, że Stalin nie robił różnicy między krajami,
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które walczyłyby przeciwko Hitlerowi, a sojusznikami Hitlera. Antyniemiecka
Polska została potraktowana po wojnie dokładnie w ten sam sposób co Węgry,
Słowacja czy Rumunia.
Postawa Polaków w czasie II wojny światowej była
powodem do dumy dla kolejnych pokoleń i pomagała
przetrwać i nie dać się komunizmowi. Mieliśmy
się do czego odwoływać! Nie daliśmy się żadnemu
totalitaryzmowi, godnie walczyliśmy z Niemcami w całej
Europie – za wolność naszą i waszą.
– Przypominam, podczas II wojny światowej sprzymierzyliśmy się
z jednym z totalitaryzmów. Nasz premier Władysław Sikorski 30 lipca
1941 roku zawarł sojusz ze Związkiem Sowieckim. Polacy współpracowali
bardzo blisko z bolszewikami nie tylko w latach 1941-1943, gdy ten pakt
obowiązywał, ale również po ujawnieniu zbrodni katyńskiej i zerwaniu
stosunków dyplomatycznych między rządem polskim a Sowietami.
Przypominam, że w ramach akcji „Burza” w Wilnie Armia Krajowa walczyła
u boku bolszewików, to samo było z 27. dywizją AK na Wołyniu. Mimo to
dzisiaj jakoś nie jest to dla większości Polaków powód do wstydu, ale wręcz
powód do dumy. Nasza kolaboracja z Sowietami została w odpowiedni sposób
„ustawiona propagandowo”. To samo zrobilibyśmy z naszym współdziałaniem
z Niemcami. Obchodzilibyśmy dziś rocznicę zwycięskiej bitwy o Kijów
czy wyzwolenia przez polskie wojsko jakichś łagrów. Ponarzekalibyśmy
przy tym na wiarołomstwo i paskudną naturę niemieckiego sojusznika,
ale zapewnialibyśmy, że nie było innego wyboru. Ci sami patriotyczni
propagandziści, którzy dzisiaj mnie atakują za moją książkę, broniliby
jak niepodległości „realistycznej decyzji Józefa Becka” i zachwycali się
bohaterstwem naszych ułanów i czołgistów na przedpolach Moskwy.
Załóżmy, że Hitlerowi się powiodło, Wielka Brytania
decyduje się zawrzeć pokój z Niemcami i ma spokój
za cenę nieingerowania w sytuację na kontynencie,
który zostaje całkowicie zajęty przez państwa osi.
W tym samym czasie w USA zwyciężają tendencje
izolacjonistyczne. Dochodzi do nowego podziału świata.
Nie stać nas na prowadzenie polityki romantycznej
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Co wtedy z Polską? Berlin mógłby swobodnie realizować
swoje zbrodnicze plany wobec „niższych ras”.
– Taka sytuacja jest bardzo mało prawdopodobna, jeszcze mniej niż to,
że przegralibyśmy pod Moskwą. Londyn miał bowiem wiele okazji do tego,
by zawrzeć pokój separatystyczny z Berlinem. Wbrew temu co się mówi,
wielka Brytania nie przystąpiła do wojny z Niemcami z powodu Polski, tylko
dlatego, że była wierna swojej zasadzie balance of power. Londyn uważał,
że potęga Rzeszy na kontynencie jest tak wielka, że trzeba ją skruszyć.
Konsekwentnie realizowanym interesem Wielkiej Brytanii w trakcie II wojny
światowej było rozbicie Niemiec. Londyn liczył na przystąpienie do konfliktu
Stanów Zjednoczonych, które miały okazać się czynnikiem decydującym.
Stany Zjednoczone rzeczywiście musiały przystąpić do wojny. Taka była wola
Roosevelta, który szukał tylko pretekstu. Nie byłoby Pearl Harbor – w obliczu
załamania się Sowietów Japonia zapewne odłożyłaby plany konfrontacji z USA
i ruszyła na Syberię – to znalazłby się inny pretekst.
Skąd to przekonanie? Historia mogłaby się różnie
potoczyć, przecież zupełnie inne tendencje mogłyby
przeważyć w tym kraju.
– Gra geopolityczna toczyła się już wtedy o światową hegemonię,
a Stany Zjednoczone wchodziły na drogę budowy wielkiego, globalnego
supermocarstwa. Co więcej, kraj ten znalazł się na kursie kolizyjnym
z Japonią na Pacyfiku. W momencie przystąpienia do wojny USA, III Rzesza
ze względu na swój mniejszy potencjał ekonomiczny musiała ją przegrać.
Wie pan, jaka jest różnica pomiędzy prowadzeniem wojny po amerykańsku
i po europejsku? Europejczycy walczą do momentu, aż druga strona nie ma
już sił. Wtedy spotykają się parlamentariusze, podpisują pokój i ewentualnie
zwycięzca może sobie jakiś kawałek terytorium przegranego przeciwnika,
jakąś Alzację czy Lotaryngię, ciachnąć. Amerykanie tymczasem niszczą siły
przeciwnika i kończą wojnę dopiero, gdy znajdą się w jego stolicy. II wojna
światowa mogła skończyć się na dwa sposoby. Albo – tak jak w rzeczywistości
– Amerykanie wylądowaliby na kontynencie, albo – jeżeli Niemcy bardziej
umocniliby Wał Atlantycki – Niemcy podpisaliby bezwarunkową kapitulację
w sierpniu 1945 roku. Wtedy bowiem zakończył się projekt Manhattan
i gdyby Hitler się nie poddał, na Drezno i Hamburg spadłyby bomby atomowe.
Taki właśnie scenariusz byłby dla nas scenariuszem optymalnym. Polska
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mogła bowiem wyjść z II wojny światowej obronną ręką tylko i wyłącznie
wtedy, gdyby spełnił się scenariusz z I wojny światowej. W 1918 roku
Rzeczpospolita powstała nie dlatego, że nasi rodacy byli tacy patriotyczni
i dzielni, ale dlatego, że nastąpiła sytuacja, o którą modliły się pokolenia
naszych pradziadów. Rozbite zostały obie potęgi zaborcze: Rosja i Niemcy.
Najpierw Niemcy w 1917 roku pokonały Rosję, a potem same przegrały
z Anglią, Francją i Ameryką na froncie zachodnim. To dzięki temu narodziła się
II RP. Dlatego w czasie II wojny światowej najlepszym dla nas scenariuszem
było pokonanie Sowietów przez Niemców w pierwszej fazie wojny, a później
ich porażka na froncie zachodnim. Józef Beck nie powinien był kombinować,
prowadzić swojej karkołomnej gry między Londynem i Berlinem. Powinien
był po prostu powtórzyć politykę Józef Piłsudskiego z I wojny światowej.
Piłsudski już w roku 1914 mówił: w pierwszej fazie wojny jesteśmy
z Niemcami przeciwko Rosji, w drugiej fazie dokonujmy odwrócenia sojuszy
i jesteśmy z demokracjami zachodnimi przeciwko Niemcom. Polska podczas
II wojny światowej mogła się opierać na sojuszu z aliantami zachodnimi,
ale dopiero po wcześniejszym wyeliminowaniu Sowietów. Tylko wtedy
mielibyśmy dla nich znaczenie jako prawdziwy aliant na Wschodzie do
walki z Niemcami na dwa fronty. Jak wiadomo – co pokazuje sprawa tajnych
negocjacji między Londynem i Waszyngtonem a Budapesztem i Bukaresztem
– alianci nie mieli wcale obrzydzenia do paktowania z sojusznikami Hitlera.
Każdy kraj, który chciał opuścić obóz Osi, był przyjmowany przez nich
z otwartymi ramionami. Osłabiało to bowiem Trzecią Rzeszę.
Gdyby sytuacja potoczyła się idealnie, to pisze Pan, że
istniała możliwość, że wyszlibyśmy z wojny nie dość, że
z większym terytorium, to jeszcze w federacji z innymi
krajami Europy Wschodniej. Ale przecież jako kompani
wojenni Hitlera moglibyśmy zostać potraktowani choćby
tak jak Węgry.
– Węgry źle skończyły w wyniku II wojny światowej nie dlatego, że były
„kompanem Hitlera”, ale dlatego, że na ich terytorium w 1944 wkroczyła
Armia Czerwona. Włochy, które również były „kompanem Hitlera”, zostały
po wojnie potraktowane bardzo przyzwoicie właśnie dlatego, że nie
dotarli do nich bolszewicy. Polska nie miałaby więc się czego obawiać –
Nie stać nas na prowadzenie polityki romantycznej
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w przypadku naszej akcesji do państw Osi, Związek Sowiecki przestałby
istnieć już w roku 1941. Po załamaniu się Rzeszy nie byłoby więc w Europie
Środkowo-Wschodniej siły, która mogłaby nam zagrozić. Polacy podczas
II wojny światowej postawili sobie jeden cel – zniszczenie Niemiec. To było
oczywiście bardzo szczytne, tylko zapomnieliśmy o tym, że nie odzyskamy
niepodległości, jeżeli wcześniej rozbity nie zostanie Związek Sowiecki. W Nie
trzeba głośno mówić Józefa Mackiewicza jeden z bohaterów mówi: „Polacy?
A, to ci ludzie, którym bardziej zależy na pokonaniu Niemiec, niż na własnej
niepodległości”.
Czy Związek Sowiecki mógł uprzedzić atak Hitlera i jego
sojuszników, w tym Polaków, i pierwszy zaatakować.
Wtedy na nas spadłaby nawałnica Armii Czerwonej.
– To było niemożliwe. Spróbujmy wyobrazić sobie alternatywny przebieg
wypadków. Podpisujemy Pakt Ribbentrop-Beck i wojna zaczyna się na
Zachodzie. Niemcy, mając zabezpieczone tyły, napadają na Francję. Stalin
– nawet, gdyby dowiedział się w jakiś sposób, że Niemcy i Polacy zamierzają
w kolejnej fazie wojny zaatakować Związek Sowiecki – nie zdążyłby nic
zrobić. Podjęta przez niego ofensywa na Europę w 1939 czy 1940 roku
mogłaby odnieść jakikolwiek sukces, gdyby naprzeciwko Armii Czerwonej
stanęło tylko Wojsko Polskie. A i to moim zdaniem nie jest wcale takie
pewne. Z połączonymi siłami Polski i Niemiec już na pewno nie miałby
jednak szans. Nie zgadzam się z Suworowem, który w swoich książkach
pisze o olbrzymich możliwościach ofensywnych Sowietów. To było naprawdę
kiepskie wojsko. Stalin musiałby więc uderzyć na Europę w trakcie kampanii
niemiecko-francuskiej, gdy Wehrmacht walczył we Francji. Kampania
francuska trwała zaledwie kilka tygodni, co było największym zaskoczeniem
nie tylko dla Francuzów, ale również dla Hitlera i przede wszystkim dla
Stalina. Cały jego misterny plan snuty w latach 30. polegał na tym, żeby
napuścić na siebie kraje Europy. Narody europejskie – Niemcy, Brytyjczycy,
Włosi, Francuzi, Polacy – mieli się powyrzynać w długiej, wyczerpującej
wojnie, tak jak to miało miejsce podczas I wojny światowej. A na końcu
do akcji miała wejść Armia Czerwona i jak walec zmiażdżyć Europę, aby
zatrzymać się w Lizbonie. Atak Niemców na Francję nie spowodowałby więc,
że Sowiety zaczęłyby się pospiesznie szykować do ataku na sprzymierzoną
z Niemcami Polskę. Na Kremlu wystrzeliłyby wówczas korki od szampana.
Stalin – wiemy to z licznych dokumentów – przewidywał, że wojna
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niemiecko-brytyjsko-francuska będzie bardzo długa i wyniszczająca, że na linii
Maginota obie armie będą się wyrzynać całymi latami, a w tym czasie Sowieci
spokojnie będą się szykować do wkroczenia w ostatnim momencie. Francja
padła jednak tak szybko, że Stalin po prostu nie zdążyłby zaatakować Polski.
Zanim zebrałby się do akcji, nad Paryżem już powiewałaby niemiecka flaga,
a dywizje Wehrmachtu byłyby gotowe do przerzucenia na front wschodni.
Jest Pan bardzo optymistyczny...
– Raczej realistyczny. Analiza sytuacji międzynarodowej i stanu
Armii Czerwonej w latach 1939-1941 wskazuje, że sowieckie wojsko
nie było w stanie przeprowadzić wówczas udanego ataku na Europę
Środkowo-Wschodnią. Stalin nie zaatakowałby bloku polsko-niemieckiego
w roku 1940 z tego samego powodu, z którego w rzeczywistości nie
zaatakował w roku 1940 Niemiec. Po prostu wypadki na froncie zachodnim
potoczyły się zbyt szybko.
Zaskakujący jest w Pana książce stosunek przywódcy
Rzeszy do Polaków przed wybuchem II wojny światowej.
Czy rzeczywiście darzył nas takim szacunkiem, czy może
po prostu kłamał po to, by przekonać nas do sojuszu?
Profesor Andrzej Nowak przekonuje, że jedyną rolą, jaką
moglibyśmy odgrywać w wypadku sojuszu z Niemcami,
była „(...) rola pastuchów niemieckich krów na Uralu. To
była rola niewolników w wielkim niemieckim państwie,
nie było tam dla Słowian innego scenariusza. Hitler to
zakreślił – Żydzi do wytępienia, Słowianie jako niewolnicy.
Wychodzi z tej książki niezrozumienie ideologicznego
charakteru III Rzeszy. To absurd”.
– To jest dla naszej wrażliwości historycznej niezwykle przykra rzecz.
Znamy Hitlera jako największego w historii kata narodu polskiego. Myśl
o tym, że ten człowiek w latach 30. nie tylko przychylnym okiem patrzył na
Polskę, ale był najlepiej nastawionym do Polaków politykiem niemieckim na
tak wysokim stanowisku od wielu stuleci, może być szokująca. Tak jednak
było. Hitler niezwykle poważał Piłsudskiego. Widział w Polakach dzielnych
Nie stać nas na prowadzenie polityki romantycznej
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żołnierzy i antykomunistów, którzy w 1920 roku pokonali znienawidzonych
przez niego bolszewików. Hitlerowi naprawdę bardzo zależało na tym, by
mieć nas u swojego boku podczas II wojny światowej. Mówił: „dajcie mi
polską piechotę, a zdobędę cały świat”. Ze światem przeholował, ale na
Związek Sowiecki by to na pewno wystarczyło. Nie było to żadnym fortelem,
ani pułapką. Na poparcie podobnej tezy nie ma żadnych dokumentów. Hitler,
czy nam się to podoba czy nie, miał wobec Polaków bardzo poważne plany.
Hitlera cechował silny antyslawizm, co nie przeszkodziło mu w sojuszach ze
Słowakami, Chorwatami, Bułgarami i kilkoma innymi narodami.
Skąd się w takim razie wzięła jego późniejsza nienawiść
do Polaków? Czasami była ona wprost niewiarygodna,
tylko trochę mniejsza niż do Żydów. Choćby jego upór,
by zrównać naszą stolicę z ziemią, pozbawiony był
jakiegokolwiek sensu taktycznego.
– Był to syndrom zawiedzonego kochanka. Gdy Hitler na przełomie
marca i kwietnia 1939 roku dowiedział się, że Józef Beck jedzie do Londynu
podpisywać układ z Wielką Brytanią, który przekreślił wszystkie jego plany,
wpadł w szał. Był dosłownie w amoku. Walił pięścią w stół, krzyczał, że zgotuje
Polakom diabelski koktajl. On nas wówczas znienawidził całą swoją duszą
(jeżeli oczywiście ten człowiek miał duszę). Polska, przyłączając się do sojuszu
anglo-francuskiego, pokrzyżowała jego misterne plany. Od tego momentu
blokowaliśmy go na obu kierunkach. Nie mógł napaść na Francję, gdyż wiedział,
że Polacy natychmiast by go zaatakowali od tyłu. Wiedział, że nie jesteśmy
Anglikami i Francuzami i swoje zobowiązania dotrzymujemy. Z ataku na Francję
musiał więc zrezygnować. Na Sowiety też jednak nie mógł iść, gdyż staliśmy mu
teraz na drodze. Jedynym możliwym wyjściem z tego strategicznego dylematu,
w którym się znalazł po podpisaniu paktu polsko-brytyjskiego, był atak na nasz
kraj. 7 kwietnia 1939 roku, czyli dzień po zawarciu sojuszu Warszawa-Londyn,
Hitler zwrócił się do swojego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, by rozpoczęło
rozmowy sondażowe z Sowietami. Józef Beck swoją nieodpowiedzialną decyzją
pchnął więc Hitlera w ramiona Stalina. Hitler nie mógł zawrzeć paktu z Polską,
to zawarł z Sowietami. Sojusz ten miał dla niego dwa cele. Po pierwsze,
razem ze Stalinem rozbił Polskę, która krzyżowała jego plany. Po drugie, pakt
Ribbentrop-Mołotow miał mu zapewnić bezpieczne plecy podczas rozprawy
z Francją. Czyli Sowiety miały w 1940 roku odegrać tę rolę, którą odegrała
Polska.
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Jacek Karnowski przekonuje, że za sporem wokół Pana
książki kryje się pytanie o to, czy „należy dekonstruować
tradycję insurekcyjno-heroiczną, czy ją pielęgnować”.
Utrzymuje on, że w interesie naszego kraju należy
ją pielęgnować, gdyż jest to „jedyny żywy zasób
symboliczny, jaki mamy”. Czy rzeczywiście tak jest, czy
może należy na Pana dzieło patrzeć przez pryzmat tylko
tamtego okresu?
– Część moich adwersarzy mówi: „Nawet jeżeli masz rację, to po co
o tym piszesz? Przecież to już się stało. Twoja książka nie przywróci Polakom
zamordowanym podczas II wojny światowej życia, nie cofniesz czasu, a tylko
możesz narobić szkód, niszcząc nasze narodowe mity, że jesteśmy narodem
nieomylnym”. Zgoda, nie cofniemy czasu. II wojna światowa się wydarzyła.
Nie zmieniło się jednak nasze położenie geopolityczne. Jesteśmy skazani
na to, żeby żyć w najgorszym miejscu na świecie – między niemieckim
młotem a rosyjskim kowadłem. Być może kiedyś znowu staniemy przed tak
dramatycznym wyborem, przed jakim stał Józef Beck w roku 1939. Jeżeli
znowu będziemy się kierowali emocjami, prestiżem i honorem, jeżeli znowu
zaufamy jakimś egzotycznym sojusznikom, jeżeli będziemy wierzyć w to, że
gdy zaczną się kłopoty, przyleci do nas wróżka zza oceanu z czarodziejską
różdżką i uratuje nas przed Rosją lub Niemcami, to poniesiemy kolejną
straszliwą klęskę. Znowu stracimy kilka milionów obywateli, znowu stracimy
pół terytorium, znowu nasz kraj zostanie spalony i zaorany. Żyjemy w takim
miejscu świata, że nie stać nas na prowadzenie polityki romantycznej.
Kolejnej takiej klęski jak w latach 1939-1945 po prostu nie przetrwamy.
Musimy prowadzić Realpolitik. Jeżeli nasze katastrofy będą dla nas tylko
przedmiotem bezrefleksyjnej gloryfikacji, jeżeli nie będziemy dyskutować
i analizować naszych błędów, to jesteśmy skazani na to, żeby powtarzać je
w przyszłości. █
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Między
Moskwą, Berlinem
a Rzymem
Tomasz P. Terlikowski

Nasza droga powinna być inna. Z jednej strony
zakorzeniona w wizji silnej koalicji krajów Europy
Środkowej, a z drugiej w świadomości, że jeśli
coś rzeczywiście nas kształtuje, to jest to Kościół
rzymski. I to w nim, w tożsamości katolickiej,
trzeba szukać nadziei na przyszłość. To nie Berlin
i nie Moskwa a rzymski Kościół da nam siłę do
przetrwania w przyszłości. Od polityki i ekonomii,
czego Polacy doświadczyli wielokrotnie,
istotniejsze są religia, kultura i tożsamość.
Jeśli uda nam się je zachować, wygramy. Ale
to oznacza, że od kalkulacji geopolitycznych
istotniejsza jest wierność temu, co sami
rozpoznajemy jako istotę polskości.
Największy sekret ludzkości - Jezus Chrystus
Autor Autorski
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Nie mam wątpliwości, że pytania o wybór – jakże obecnie aktualny
między Moskwą a Berlinem czy między idealizmem a realizmem
politycznym – stawiane przez Piotra Zychowicza w jego z pasją
napisanej książce Pakt Ribbentrop-Beck są ważne. I to nie tylko dla
historyków, poszukujących lepszego zrozumienia dziejów ojczystych, ale
także dla polityków, publicystów czy politologów, którzy chcą dokładniej
zrozumieć rzeczywistość, która otacza nas tu i teraz. A jednocześnie trudno
mi oprzeć się wrażeniu, że odpowiedzi, które daje publicysta historyczny
(czasem przemieniający się w polityka, a przynajmniej politologa), są błędne.
I to nie dlatego, że – co niemal wszystkim swoim przeciwnikom zarzuca sam
Zychowicz – istnieje jakiś determinizm historyczny (szczególnie w wykonaniu
marksistowskim), ale dlatego, że autor książki przyjął – także w jakimś
stopniu marksistowskie – założenie, że wszystko w rzeczywistości społecznej
jest projektowane i stwarzane przez polityków, że polityka jest wszystkim,
a kultura, tożsamość narodowa czy choćby powołanie i misja narodu
(bo i takich słów, choć mogą się one wydawać straszne współczesnemu,
postromantycznemu myśleniu, można i trzeba używać) są niczym. Tak jednak
nie jest. Narody mają swoją tożsamość, której wbrew starym (ze szczególnym
uwzględnieniem Romana Dmowskiego z czasów Myśli nowoczesnego Polaka1)
1 Myśli nowoczesnego Polaka przy wszystkich swoich zaletach, to jednak próba zbudowania zupełnie nowego
narodu polskiego, takiego, który zatraciłby swoje własne cechy. Dmowski ostro krytykuje na przykład „kobiecość”
naszego narodu. „... podstawą naszego charakteru jest bierność. Pozyskiwała nam ona już nieraz miano narodu
kobiecego, a występowała dotychczas jako ogólna i stała wada nasza oraz wydawała się nieodłączna od naszego
typu rasowego” – wskazuje Dmowski i postuluje zerwanie z tą wadą. Por. R. Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka,
Wrocław 2002, s. 41. Zupełnie inaczej zaś do owej kobiecości podchodzi Jan Paweł II, dla którego stanowi ona
zaletę, a nie wadę. Jego zdaniem, kształt polskiemu doświadczeniu, polskiej drodze zbawienia nadała szczególna
maryjność Polaków, której znakiem od wielu pokoleń pozostaje – co wielokrotnie podkreślał papież – jasnogórska
ikona. I to właśnie ona staje się obliczem Polski i polskości. Gdyby szukać symbolu, obrazu, w którym zbiegałyby się
wszystkie duchowe cechy Polaków, to byłoby nią niewątpliwie właśnie oblicze jasnogórskiej Pani. A to oznacza, że
w jakimś najgłębszym mistycznym sensie Polska jest kobietą, a może łagodniej rzecz ujmując, jej duchowy geniusz
jest geniuszem kobiecości. Bez kobiet, bez św. Jadwigi, św. Jadwigi Śląskiej, św. Kingi, ale także setek, tysięcy zwyczajnych żon, dziewcząt czy zakonnic nie byłoby Polski, jaką znamy. „Gdyby nie było tego macierzyństwa fizycznego
czy duchowego, nie byłoby gniazda, nie byłoby kolebki, nie byłoby rodziny, nie byłoby narodu” – mówił papież,
oddając hołd wszystkim kobietom w słowie do wiernych wygłoszonym na Wzgórzu Lecha. Jan Paweł II, Słowo do
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i nowym (ukłony dla Rafała Ziemkiewicza2, a w jakimś stopniu także
samego Zychowicza) endekom nie daje się łatwo kształtować i zmieniać tak,
jakby tego wymagały geopolityczne czy strategiczne potrzeby. Tożsamość,
duchowość także powinny być zatem brane pod uwagę w myśleniu
politycznym. I to nawet w tak rzekomo zsekularyzowanych czasach, jak XX
i XXI wiek. I właśnie jej brak jest najistotniejszym mankamentem (a co za tym
idzie źródłem błędu, zarówno w odniesieniu do historii, jak i współczesności)
pracy Zychowicza.

MIT NAJLEPSZEGO SCENARIUSZA
Zanim jednak przejdę do rozważań antropologiczno-religijnych, trudno mi nie
zatrzymać się chwilę na warsztacie historycznym Zychowicza. A dokładniej,
jako że nie jestem historykiem, to na założeniach antropologiczno-metodologicznych, jakie dostrzec można w jego pisaniu (podkreślam
świetnym, jeśli chodzi o warsztat dziennikarski i pisarski). Część z tych
błędów, które ujawniają się w warsztacie historyczno-publicystycznym
Zychowicza, wypunktował już Piotr Zaremba3. Najlepszym tego przykładem
jest obecny w niemal wszystkich analizach autora Paktu Ribbentrop-Beck
„mit najlepszego scenariusza”, który miałby się urzeczywistnić, gdyby tylko
polski minister spraw zagranicznych podjął odmienne decyzje. Świat byłby
wtedy o wiele bardziej różowy, nie zginęliby polscy Żydzi (a przynajmniej
zginęłoby ich nieco mniej4), Związek Sowiecki by upadł i nie byłoby obozu
socjalistycznego5, a do tego Polska zbudowałaby wielką federację obejmującą
także Ukrainę i Białoruś.
wiernych zgromadzonych na Wzgórzu Lecha, 3 czerwca 1979 roku (Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, Kraków 2006,
s. 44). I nie chodzi tylko o ich wpływy polityczne (imperium jagiellońskie powstało w jakimś stopniu za sprawą
królowej Jadwigi), ale o głębszą naturę Polaków, w którą w jakiś szczególny sposób wpisana jest dobrowolna ofiara,
kobiece z natury poświęcenie dla innych. „Kobieta jest mocna świadomością zawierzenia, mocna tym, że Bóg «zawierza jej człowieka» zawsze i wszędzie” – podkreśla Jan Paweł II w Liście apostolskim „Mulieris Dignitatem” (Jan
Paweł II, Mulieris Dignitatem, par. 30. Cyt. za: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. III, Kraków 2007, s. 328). Szerzej na ten
temat, w: T.P. Terlikowski, Rzeczpospolita papieska. Jan Paweł II o Polsce do Polaków, Warszawa 2010.
2 Tu głównym zarzutem, jaki można i trzeba sformułować, jest postrzeganie wspólnoty narodowej nie
tyle jako wspólnoty losu, zakorzenienia, misji czy wreszcie kształtowania człowieczeństwa, ile wyłącznie jako
„wspólny dobrze pojęty interes”. Takiego sformułowania używa zresztą sam Rafał Ziemkiewicz, wskazując, że:
„Polska to wspólny, dobrze pojęty interes, w który powinniśmy inwestować, i o który powinniśmy dbać, żeby
nam dawał zysk. Jak każdy interes, tak i ten wiąże się z ryzykiem, szczególnie gdy nie jest dobrze zarządzany” –
podkreśla publicysta. R. Ziemkiewicz, Myśli nowoczesnego endeka, Lublin 2012, s. 72.
3 P. Zaremba, Szkodliwe złudzenia, „Uważam Rze”, 9 września 2012.
4 „Pomysł więc, że rząd niezbyt lotnego, ale w gruncie rzeczy poczciwego Sławoja Składkowskiego mógłby
do spółki z Niemcami wymordować swoich Żydów, jest więc po prostu chory i wręcz obraźliwy dla Polski” –
oznajmia Zychowicz. P. Zychowicz, Pakt Ribbentrop-Beck, czyli jak Polacy mogli u boku III Rzeszy pokonać Związek
Sowiecki, Poznań 2012, s. 126.
5 „Gdyby Beck przyjął wówczas ofertę Hitlera, Józef Stalin – jeden z największych ludobójców w dziejach –
pożegnałby się z tym światem nie w 1953 roku, ale dwanaście lat wcześniej. Jeśli sam by się nie zastrzelił na
jakiejś «ostatniej reducie komunizmu», tobyśmy go dopadli i powiesili na Placu Czerwonym”. Tamże, s. 69.
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Idee to niezwykle piękne. Mnie też marzy się Polska sięgająca aż do
Witebska (w tej kwestii zresztą jest Zychowicz o wiele bardziej piłsudczykiem
niż endekiem), wieloetniczna, wielowyznaniowa i imperialna jak
z sienkiewiczowskich powieści. Nie miałbym nic przeciwko temu, by Stalin
zawisł na Placu Czerwonym, i by Polska stała się głównym rozgrywającym
światowej polityki. Problem polega tylko na tym, że poza sprawnością
pisarską (a i to raczej w dziedzinie science fiction) brak dowodów na to, że
tak by się stało. Polską – co świetnie pokazuje Zychowicz – rządziła ekipa
dyletantów, którzy chcieli odbudować armię z datków społeczeństwa,
przeniknięta do głębi antypatiami i sympatiami, które z rzeczywistością
wiele wspólnego nie miały, a do tego bezideowa i łatwo ulegająca wpływom
silniejszych ideowo uczestników debaty (sanacja ulegała, choć oczywiście
w mniejszym stopniu niż endecja, antysemickim fobiom ruchu narodowego)6.
Skąd zatem przypuszczenie, że ta „niezdolna do rządzenia” – jak ją celnie
określał Cat-Mackiewicz – grupa byłaby zdolna zrealizować subtelny
i wymagający nieustannych zmian (do których zdolni byliby niewątpliwie
Dmowski czy Piłsudski, ale raczej nie Śmigły-Rydz i Składkowski czy Beck)
plan polityczny kreślony – zza ciepłego biurka i wiele lat później – przez
Zychowicza?
Trudno nie zadać też pytania o to, skąd pewność, że i w Polsce – tak jak
we Francji czy w Rumunii7 – nie znalazłaby się grupa, która przeprowadziła,
naszymi, polskim rękoma, antysemickie czystki? Naprawdę nie trzeba być
Janem Tomaszem Grossem czy Pasikowskim, by zadawać takie pytania.
Wystarczy dobrze znać klimat tamtych czasów, rozumieć rzeczywiście
potężny problem, jaki Polska (ale także polscy Żydzi) miała z asymilacją
(a także jej brakiem), przypomnieć sobie, jakie poglądy głosił choćby
sanacyjny OZON, by rozumieć, że pewność, że na zawsze rządziłby w Polsce
poczciwy Sławoj Składkowski, i nikt by go nie zastąpił, by naszymi rękoma
zniszczyć Żydów, jest naiwny. A sugestia, że gdyby Polacy szli z Niemcami na
Moskwę, to na froncie stałyby „polowe synagogi”, nie jest nawet zabawna.
Niestety, takich rozważań w książce Zychowicza nie brakuje. Całe jego
rozumowanie opiera się na założeniu, że gdyby nie głupi (bo nawet nie zły)
6 Mocno ową głupotę tamtej władzy kreśli Stanisław Cat-Mackiewicz w Historii Polski od 11 listopada 1918 do
17 września 1939, Kraków 2012.
7 Jak owa współpraca w Europie wyglądała, pokazuje, w mocno politycznej, ale jednak dobrze udokumentowanej książce Kaci Hitlera Christopher Hale. Por. Ch. Hale, Kaci Hitlera. Brudny sekret Europy, tłum. M. Habura,
Kraków 2012.
Między Moskwą, Berlinem a Rzymem
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Beck, i jego idiotyczne przywiązanie do honoru czy zasad, to historia Polski
ułożyłaby się w idyllę. I nie przeszkodziliby w tym nawet Śmigły-Rydz, Sławoj
Składkowski i masa innych „geniuszy” ówczesnej władzy.

NARODY MAJĄ TOŻSAMOŚĆ
To jednak nie „mit najlepszego scenariusza” wydaje się głównym grzechem
Zychowicza, a całkowite zignorowanie przez niego istnienia tożsamości
narodowych, głęboko zakorzenionych (pomijam tu skądinąd niezwykle
ciekawą dyskusję nad sposobem ich istnienia) cech narodowych, których
w polityce nie można ignorować. „Kościół jest katolicki – pisał Jan Paweł II
w encyklice Slavorum Apostoli – także dlatego, że potrafi w każdym
środowisku strzeżoną przez siebie Prawdę objawioną, nieskażoną w Boskiej
treści, przedstawić w taki sposób, by mogła spotkać się ze szlachetnymi
myślami i słusznymi oczekiwaniami każdego człowieka i wszystkich ludów.
Całe zresztą dziedzictwo dobra, które każde pokolenie (...) przekazuje
potomnym, stanowi barwną i nieskończoną ilość kamyków, które składają się
na żywą mozaikę Pantokratora, który pojawi się w pełnym blasku w czasie
ponownego przyjścia”8 – podkreślał Ojciec Święty. I choć słowa te odnoszą się
do Kościoła, to trudno nie dostrzegać zawartej w nich teorii narodu. Każdy
jest inny, każdy ma swoją – by posłużyć się terminami arystotelesowskimi –
formę i materię, która go określa i determinuje, ale także sprawia, że jest inny
od pozostałych. Niemcy nie są zatem Holendrami, a Polacy Czechami, choć
Zychowicz – nie bez racji – przekonuje, że z punktu widzenia zachowania
kultury materialnej byłoby to o wiele bezpieczniejsze, pozwoliłoby
bowiem zachować Zamek Królewski czy w ogóle całą Warszawę w o wiele
piękniejszym niż obecny kształcie. I nie mogą tego zmienić publicystyczne
utyskiwania czy nawet politologiczne uznanie, że byłoby to rozwiązanie
o wiele lepsze.
Jan Paweł II, podczas swojej drugiej pielgrzymki do Ojczyzny, mocno
polemizował zresztą z tymi, którzy chcieliby zmienić naszą historię
i tożsamość na inną, być może lepszą z materialnego punktu widzenia.
„Może czasem zazdrościmy Francuzom, Niemcom czy Amerykanom, że ich
imię nie jest związane z takim kosztem historii, że o wiele łatwiej są wolni,
podczas gdy nasza polska wolność tak wiele kosztuje. Nie będę, moi drodzy,
przeprowadzał analizy porównawczej. Powiem tylko, że to, co kosztuje,
stanowi wartość. Nie można zaś być prawdziwie wolnym bez rzetelnego
i głębokiego stosunku do wartości. Nie pragnijmy takiej Polski, która by
8 Jan Paweł II, Slavorum Apostoli, par. 18., w: tegoż, Dzieła zebrane, t. I, Kraków 2005, s. 163.
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nic nie kosztowała”9 – apelował papież w rozważaniu wygłoszonym do
młodzieży podczas Apelu Jasnogórskiego 18 czerwca 1983 roku na Jasnej
Górze. I dodawał, że naród jest przede wszystkim bogaty „każdym, który
czuwa w imię prawdy, ona bowiem nadaje kształt miłości”10.
Istotą polskiej tożsamości było przynajmniej od czasów romantyków,
kształtujących tamtą rzeczywistość polityczną i społeczną, uznanie nie
tylko, że mamy jako Polacy walczyć za wolność naszą i waszą, ale także, że
potrafimy zachować wysokie standardy moralne, nawet gdy się nam to nie
opłaca, gdy tracimy w ich obronie życie.
„O matko Polko! gdy u syna twego
W źrenicach błyszczy genijuszu świetność
Jeśli mu patrzy z czoła dziecinnego
Dawnych Polaków duma i szlachetność
Jeśli rzuciwszy rówieśników grono
Do starca bieży, co mu dumy pieje,
Jeżeli słucha z głową pochyloną
Kiedy mu przodków powiadają dzieje
O matko Polko! źle się twój syn bawi!
Klęknij przed Matki Boleśnej obrazem
I na miecz patrzaj, co Jej serce krwawi:
Takim wróg piersi twe przeszyje razem!
Bo choć w pokoju zakwitnie świat cały
Choć się sprzymierzą rządy, ludy, zdania,
Syn Twój wezwany do boju bez chwały
I do męczeństwa... bez zmartwychpowstania”
Te słowa napisał Adam Mickiewicz w emigracyjnym wierszu Do Matki Polki.
I to one kształtowały tożsamość (zapewne – jak w przypadku każdego narodu
– nieco zmitologizowaną) ówczesnych Polaków, podobnie jak pokazujące
dramatyzm wyborów moralnych powieści Josepha Conrada. W polskość
9 Jan Paweł II, Apel Jasnogórski. Rozważanie wygłoszone do młodzieży, s. 264.
10 Tamże, s. 265.
Między Moskwą, Berlinem a Rzymem

F66.indb 231

2013-02-21 07:33:19

wpisane są jednak, i to chyba szczególnie ważne w polemice z Zychowiczem,
także ofiara i poświęcenie. Polski nie da się zrozumieć w oderwaniu od jedynej
ofiary Chrystusa na Krzyżu. „... nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego
– tej wielkiej tysiącletniej wspólnoty (...) bez Chrystusa. Jeślibyśmy odrzucili
ten klucz do zrozumienia naszego narodu, narazilibyśmy się na zasadnicze
nieporozumienie. Nie zrozumielibyśmy samych siebie. Nie sposób zrozumieć
tego narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą, ale zarazem tak straszliwie
trudną – bez Chrystusa. Nie sposób zrozumieć tego miasta, Warszawy, stolicy
Polski, która w roku 1944 zdecydowała się na nierówną walkę z najeźdźcą,
na walkę, w której została opuszczona przez sprzymierzone potęgi, na walkę,
w której legła pod własnymi gruzami, jeśli się nie pamięta, że pod tymi samymi
gruzami legł również Chrystus-Zbawiciel ze swoim krzyżem sprzed kościoła
na Krakowskim Przedmieściu”11 – podkreślał papież na placu Zwycięstwa
w Warszawie. Ujmując rzecz prostszym językiem, można zatem powiedzieć, że
sensem historii Polski jest – w jakimś sensie – uczestnictwo w Jedynej Ofierze
Jezusa Chrystusa. Polska nie staje się przez to jakimś „drugim Chrystusem” czy
„Chrystusem narodów”, ale może odczytywać zakręty swojej historii nie tylko
z perspektywy własnych błędów (choć są one w niej niewątpliwie obecne),
ale także spoglądając na nie jako na pewną swoistą, trudną drogę, którą Bóg
przeznaczył właśnie dla Polaków.
Ucieczka od niej byłaby zaprzeczeniem sobie, wyrzeczeniem się własnej
tożsamości, na którą nie wolno nam się zgodzić. Nie wolno także dlatego,
że zagubienie własnej tożsamości, jej roztopienie oznacza w istocie koniec
moralności. „ ... istotną właściwością przyjmowanej przez nas moralności jest
to, że uczymy się jej w ramach i przez sposób życia określonej wspólnoty”12
– wskazuje Alisdair MacIntyre i dodaje, że uzasadnieniem posłuszeństwa
normom moralnym jest zawsze posłuszeństwo, zakorzenienie w danej
wspólnocie. Bez niego nie ma moralności, nie ma bowiem jej strażników,
a także nauczycieli. Zrezygnowanie z własnej tożsamości, nagięcie jej do
nawet najsłuszniejszych celów geopolitycznych, jest więc śmiertelnie
niebezpieczne. Może się bowiem skończyć całkowitym nihilizmem.

KULTURA MA ZNACZENIE
Politycy, propagandyści czy dziennikarze mieli (i nic się nie zmieniło)
ograniczony wpływ na taką tożsamość. Roman Dmowski przez cały niemal
11 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na placu Zwycięstwa, s. 23-24.
12 A. MacIntyre, Czy patriotyzm jest cnotą?, tłum. T. Szubka, w: Komunitarianie, red. P. Śpiewak, Warszawa
2004, s. 291.
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okres swojego pisania i działania (wciąż za słabo – o czym też trzeba
pamiętać – przyswojonego także z winy jego własnych epigonów) walczył
z mentalnością insurekcyjną, a jednak młodzi chłopcy, także ci, którzy
wychowani byli na jego myśleniu, dla których był ideowym przywódcą, szli
do powstania warszawskiego i ginęli w nim. Był w tym niewątpliwie brak
realizmu, za który można rozliczać przywódców, ale było też arcypolskie
przekonanie, że lepiej umrzeć z honorem, niż żyć w upodleniu. Takiego
wyboru dokonał przecież inny wielki literacki bohater kształtujący patriotyzm
pokoleń Polaków, czyli sienkiewiczowski pułkownik Michał Wołodyjowski.

„Ocal mój naród przed podobnym wyniszczeniem.
Ocal młode pokolenie. A równocześnie: Daj nam
zachować tę samą miłość ojczyzny, tę samą
gotowość służenia sprawie jej niepodległości
i pokoju, jaka objawiła się w tamtym pokoleniu”
bł. Jan Paweł II w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
Można się oczywiście zżymać, jak to robi Ziemkiewicz, że prawdziwy
Wołodyjowski wcale się nie wysadził w powietrze, by zachować honor, ale
w niczym nie zmienia to faktu, że z punktu widzenia narodowej mitologii,
fakty nie mają większego znaczenia, i że to właśnie sienkiewiczowski
Wołodyjowski liczy się w świecie wyobraźni narodowej bardziej niż ten
rzeczywisty. Liczy się to, jak sami siebie wyobrażamy, jak rozumiemy godność,
honor, wolność, i jak ujmuje je nasza wielka narodowa literatura.
I wcale nie chodzi o to, by gloryfikować jakieś wielkie daniny krwi, które
my Polacy składamy co jakiś czas na ołtarzu wielkich spraw (co często
zarzuca się Jarosławowi Markowi Rymkiewiczowi). Umiłowanie rzezi nie
ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Chodzi tylko o to, by pamiętać, że
– choć trudno mówić o honorze zbiorowości – to każdy kraj i każdy naród
ma swoją tożsamość. Jej odrzucenie ma zaś skutki nie tylko polityczne.
Cezary Michalski ma rację, gdy krytykując Rymkiewicza, wyraża nadzieję,
że ciężką pracą można wydźwignąć nasz naród (dla mnie jednak nasz, a nie
„ten”) „z mitu w taki rodzaj tożsamości, z którym można żyć, który żyć
Między Moskwą, Berlinem a Rzymem
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nam jako jednostkom pozwoli, a nie będzie na nas wymuszał śmierci”13,
a jednocześnie jej nie ma, bowiem bez naszych klęsk, bez skłonności do
szaleństwa i zatracenia, nie bylibyśmy sobą, przestalibyśmy być Polakami.
Polityczny pedagog zatem musi z jednej strony przypominać o tym, co
stanowi istotę naszego narodowego bytu, a z drugiej – subtelnie kształtować
nasze cechy narodowe. Takie kształtowanie wymaga jednak lat, a niekiedy
dekad i dokonywać się może tylko za pośrednictwem religii, kultury,
wychowania, mistyki (choćby tej ukrytej w wielkiej poezji). Polityka tu nie
wystarczy, nie zastąpi głębi istnienia. Głęboką świadomość tej prawdy mieli
kardynał Stefan Wyszyński, który wychowywał Polaków poprzez obrazy,
przykłady, wielką nowennę, a także Jan Paweł II, który u początków swojego
nauczania skierowanego do Polaków zaproponował nam ponowne odczytanie,
uobecnienie naszej historii, wskazując także to, co w niej jest najistotniejsze.
To dlatego zamiast odrzucać czy potępiać nawet najtrudniejsze do
politycznej obrony decyzje Polaków, papież czynił z nich źródło naszej siły
i dumy. Mówiąc o powstańcach warszawskich, Jan Paweł II wielokrotnie
błagał modlitewnie, by już nigdy więcej nie doszło do powtórzenia tak
wielkiej ofiary, jaką była nie tylko „ostateczna hekatomba”, ale także
zniszczenie miasta. „Ocal mój naród przed podobnym wyniszczeniem – modlił
się do Matki Pana podczas audiencji generalnej 4 sierpnia 1982 roku. – Ocal
młode pokolenie. A równocześnie: Daj nam zachować tę samą miłość ojczyzny,
tę samą gotowość służenia sprawie jej niepodległości i pokoju, jaka objawiła
się w tamtym pokoleniu”14. Ale jednocześnie ofiara z życia powstańców była
dla niego wzorem, ideałem służby ojczyźnie aż do zapomnienia o sobie.
A samo powstanie jest wyrazem wierności ideałom, które można i należy
realizować także w czasach pokoju za pomocą innych metod działania.
Nauczycielami lepszej tożsamości narodowej powinny być także społeczne
rytuały wiary. Katolicyzm nabierając w naszym kraju swoistego smaku, stał
się istotnym przekaźnikiem wartości istotnych dla narodu i jego tożsamości,
ale także wzbogacił uniwersalne przesłanie Kościoła. Najbardziej widoczne
te czysto polskie wartości nierozerwalnie związane z chrześcijaństwem
dostrzec można w zwyczajach i obrzędach świątecznych. Procesje Bożego
Ciała pokazują wdzięczność Polaków (i to wcale nie tylko tych praktykujących)
za dar Eucharystii. Wdzięczność, która raz do roku musi mieć wymiar
publicznej procesji, szanowanej i cenionej także przez ludzi niewierzących15.
13 C. Michalski, Szaleństwo Rymkiewicza, w: Spór o Rymkiewicza, red. T. Rowiński, Warszawa 2012, s. 148
14 Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. V, vol. 2, Rok 1982, red. E. Weron SAC, A. Jaroch SAC, Poznań 1996,
s. 242.
15 Tamże, vol. 1, red. E. Weron SAC, A. Jaroch SAC, Poznań-Warszawa 1985, s. 753-754.
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Ten niezwykle polski zwyczaj pokazuje jednoznacznie, że nawet najbardziej
wewnętrzne prawdy chrześcijaństwa, nawet te najbardziej odnoszące się
do życia wewnętrznego mają także swoje znaczenie publiczne. Manifestacja
wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii jest bowiem tyleż
wyrazem kultu eucharystycznego, ile budowaniem katolickiej tożsamości
społeczeństwa. Eucharystyczne źródła ma także inny polski zwyczaj
parareligijny, czyli dzielenie się opłatkiem16.
Elementy religijno-duchowe, spokojna pedagogika, świadomość, że
tożsamości nie da się zmienić od razu, jest jednak całkowicie nieobecna
w książce Zychowicza. Polacy z drugiej połowy lat 30. XX wieku opisywani
są przez niego wyłącznie jako produkty polityczno-publicystycznej debaty
i sanacyjnej propagandy. Ich przekonania, nadzieje, aspiracje nie są ujmowane
tylko z politycznej, ale także kulturalnej czy religijnej perspektywy. Jedynymi
nauczycielami Polaków są Rydz-Śmigły czy Piłsudski, a niekiedy publicyści czy
dziennikarze, ale nie ma już miejsca na poważne potraktowanie romantycznej
tradycji, sienkiewiczowskiego traktowania patriotyzmu czy katolickiej mistyki
narodu. Polacy są w tej książce ukształtowani wyłącznie przez propagandę,
którą Beck (często zresztą niezgodnie z prawdą historyczną traktowany
jako samodzielny aktor polityczny) mógł zmienić jednym pociągnięciem
pióra lub mocniejszym dokręceniem śruby. Polityka i propaganda (niemal
jak w wielu współczesnych analizach politycznych) przesłaniają wszystko
inne. Takie stawianie sprawy skazuje zaś historyka czy publicystę – i to
nawet uprawiającego historię alternatywną – na całkowite niezrozumienie
rzeczywistości, na operowanie konstruktami myślowymi, które nie mają
odpowiedników w rzeczywistości, a co za tym idzie na błędne wnioski.
Z perspektywy tamtych czasów istotniejszymi od Becka graczami w walce
o dusze Polaków byli Henryk Sienkiewicz, św. Maksymilian Maria Kolbe czy
Adam Mickiewicz.

ZDEKONSTRUOWANA TOŻSAMOŚĆ
Doceniając politologiczną, ale i historyczną wagę dyskusji (która wcześniej
się na odpowiednią skalę nie odbyła) nad sensownością polityki Becka czy
możliwością zmiany kierunku historii, trudno nie zadać sobie jednak pytania,
czy debata taka, a dokładniej stawiane podczas niej publicystyczne tezy
Zychowicza, nie przynoszą nam więcej szkody niż pożytku. I nie chodzi
16 Tamże, t. III, vol. 2, red. E. Weron SAC, A. Jaroch SAC, Poznań-Warszawa 1986, s. 894.
Między Moskwą, Berlinem a Rzymem
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bynajmniej tylko o to, czy nie zdejmuje ona odpowiedzialności za nasze
cierpienia z Niemców czy Brytyjczyków, ale także przede wszystkim o to,
że w ten sposób obrzydzamy sami sobie jeden z najważniejszych mitów
kształtujących naszą polityczną i historyczną dumę. Walec historii, który
przetoczył się nad naszym krajem, odebrał nam Lwów i Wilno, zniszczył
Warszawę i dobudował do Krakowa Nową Hutę, pozbawił nas inteligencji
i z żywego, dynamicznego, wielonarodowego państwa uczynił monoetniczną,
w znaczącym stopniu chłopską wspólnotę17. A jednak, choć zniszczeni,
„spolaczeni” (by posłużyć się terminem Rafała Ziemkiewicza) przetrwaliśmy,
pozostaliśmy sobą, a wszystko to w znaczącym stopniu dzięki mitowi
ukształtowanemu przez opór wobec obu totalitaryzmów, dzięki świadomości,
że jako jedni z nielicznych mieliśmy odwagę powiedzieć „nie” obu bezbożnym
i nieludzkim totalitaryzmom.
To jest obecna podstawa naszej polskiej dumy. Uznanie, że to, co funduje
naszą narodową tożsamość, jest tylko efektem głupiej i zbrodniczej (bo nawet
nie naiwnej) polityki Józefa Becka, oznacza naruszenie ostatnich, wspólnych
większości z nas, fundamentów naszego polskiego samorozumienia. Być
może byłoby lepiej, gdyby było ono inne, gdybyśmy byli Brytyjczykami
czy Czechami, być może zyskałaby na tym architektura Warszawy, a nawet
nasze granice. Być może (choć to już wątpliwe) zwyciężylibyśmy z Hitlerem
Stalina i uratowali miliony osób. Problem polega tylko na tym, że nie
bylibyśmy wówczas Polakami, a jakimś wymarzonym, realistycznym narodem
Zychowicza. Narodem, który nie istniał i nie istnieje, a zatem nie może
być przedmiotem badań historycznych (nawet alternatywnych) czy analiz
publicystycznych w realnym świecie. Aby analizy te miały sens, muszą być
bowiem zakorzenione w rzeczywistości, w realnie istniejących podmiotach
narodowych, a nie w pozbawionych głębi konstruktach publicystów.
Na koniec trudno jeszcze nie zadać pytania o współczesny wymiar
rozważań Zychowicza. Część komentatorów od samego początku wskazywała,
że jego książka może być, także obecnie, ważnym głosem w debacie nad
17 W niezwykły sposób wskazuje na to Ryszard Legutko w Eseju o duszy polskiej. „Polska, jaką znam i w jakiej
żyłem od urodzenia, to Polska zerwanej ciągłości. Powstała jako twór nowy, budowany świadomie w opozycji do
wszystkiego, czym była przez wieki” (R. Legutko, Esej o duszy polskiej, Kraków 2008, s. 7.) A potem uzupełnia: „Polacy żyjący w PRL-u byli różni od mieszkańców II Rzeczpospolitej, bo zostali złamani przez historię, przez ideologię i przez system władzy. Wszystko było w nich inne: sposób mówienia, myślenia, ubierania się, mieszkania (…)
Polska przedwojenna, mimo wszystkich słabości, była Polską odrodzoną, to znaczy krajem, który wchłaniał swoje
dziedzictwo i doświadczenia obywatelskie, który był budowany przez pokolenia posiadające poczucie ciągłości
z wcześniejszymi generacjami rodaków, który terytorialnie nawiązywał do okresu sprzed utraty niepodległości.
Polskę powojenną stworzono od stanu zerowego, według planu narzuconego z zewnątrz: powstała na gruzach,
w części na ziemiach obcych, w poczuciu klęski, postawiona wobec nakazu odrzucenia lub zafałszowania całej
swojej przeszłości. Intencją Polski przedwojennej było zjednoczenie Polaków w odrodzonej Ojczyźnie. Intencją
Polski powojennej było stworzenie zupełnie nowych Polaków”. Tamże, s. 17-18.
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tym, kogo powinniśmy wybrać w sytuacji, gdy nasi dwaj główni przeciwnicy
geopolityczni ponownie rozgrywają i rozdzielają Europę. Odpowiedzią
Zychowicza (ale kilka lat temu podobną, choć bardziej jako przykład
zagrożenia, jakie przed nami stoi, formułował Rafał Ziemkiewicz, a niespełna
rok temu zupełnie wprost do takich wniosków doszedł Andrzej Talaga) było
wskazanie Berlina. I choć na pierwszy rzut oka odpowiedź ta wydaje się
jedyną możliwą (chyba że przyjmie się możliwość odbudowania wielkiej
koalicji narodów środkowoeuropejskich, czego chciałby Victor Orbán18
i o czym marzył Lech Kaczyński), to jednocześnie trudno nie dostrzec, że
oznaczałaby ona zaprzeczenie wielowiekowej polskiej drogi, która budowana
była zarówno w opozycji do ruskiego imperium, jak i Niemiec (nawet chrzest
przyjęliśmy z Czech). Nasza droga powinna być więc inna. Z jednej strony
zakorzeniona w wizji silnej koalicji krajów Europy Środkowej, a z drugiej
w świadomości, że jeśli coś rzeczywiście nas kształtuje, to jest to Kościół
rzymski. I to w nim, w tożsamości katolickiej, trzeba szukać nadziei na
przyszłość. To nie Berlin i nie Moskwa, ale rzymski Kościół da nam siłę do
przetrwania w przyszłości. Od polityki i ekonomii, czego Polacy doświadczyli
wielokrotnie, istotniejsze są religia, kultura i tożsamość. Jeśli uda nam się
je zachować, wygramy. Ale to oznacza, że od kalkulacji geopolitycznych
istotniejsza jest wierność temu, co sami rozpoznajemy jako istotę polskości. █

18 I. Janke, Napastnik. Opowieść o Victorze Orbánie, Warszawa 2012, s. 290.
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Polska między młotem
a młotem
Marek Magierowski

Historyczne zadry są na tyle głębokie,
a nastroje nacjonalistyczne na tyle silne, iż
tworzenie środkowoeuropejskiego sojuszu
jest niezwykle trudnym zadaniem. A jednak
nie niemożliwym. Warto odbudować to, co
zostało zaniedbane po śmierci prezydenta
Kaczyńskiego, a jednocześnie kontynuować
politykę bliskiej współpracy z Berlinem.
Przy zachowaniu zdrowego rozsądku i nie
popadaniu w skrajności. Jeśli mielibyśmy się
czegoś nauczyć od dyplomatów brytyjskich,
to właśnie ograniczenia dawki romantyzmu
w relacjach z wszystkimi naszymi sąsiadami.

Największy sekret ludzkości - Jezus Chrystus
Autor Autorski
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Gdyby szukać najtrafniejszego i najkrótszego określenia
geopolitycznego położenia Polski, na myśl przychodzi
zwięzłe „między młotem a kowadłem”. Można jednak pokusić się
o sformułowanie jeszcze bardziej dosadne: „między młotem a młotem”.
Odwieczne rozważania polityków i historyków o tym, z kim trzymać, z kim
wchodzić w alianse i na kim opierać swoją przyszłość – na Niemczech czy na
Rosji – są bez wątpienia niezwykle pasjonującą i rozwijającą intelektualnie
rozrywką. Nie można jednak zapominać, że żadne sojusznicze konfiguracje
nie zmieniają postaci rzeczy: zawsze mieliśmy i będziemy mieć do czynienia
z wyborem między młotem a młotem. Z drugiej strony nie można też
zapominać, że czasami jeden z tych młotów można wykorzystać dla kucia
własnych interesów.

WSPÓLNE INTERESY ROSJI I ZACHODU
Zarówno z powodów geograficznych, jak i etnicznych Polska była zawsze
dla Niemiec (a wcześniej Prus) i Rosji czymś w rodzaju „przeszkadzajki”
– małym narodem, który w wyniku monarchicznych koligacji, sprawnej
dyplomacji i niewątpliwych talentów militarnych rozlewał się przez stulecia
na tereny Europy Środkowej i Wschodniej, wchodząc w paradę narodom
większym i dumniejszym od siebie. Do dziś nic tak nie irytuje kremlowskich
władców (Niemców w dużo mniejszym stopniu), jak polski przywódca, który
ośmiela się wyrażać własne, krytyczne zdanie na temat dzisiejszej Rosji
i jej zachowań. Tak było m.in. na przełomie 2004 i 2005 r., gdy Aleksander
Kwaśniewski zaangażował się w przemiany na Ukrainie po stronie
„Pomarańczowych”; tak było też w sierpniu 2008 r., gdy Lech Kaczyński
wyruszył do Tbilisi, by wraz z prezydentami Ukrainy, Litwy i Estonii oraz
premierem Łotwy udzielić wsparcia Micheilowi Saakaszwilemu, broniącemu
Gruzji przed rosyjską inwazją.
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Polska „Solidarność” przyczyniła się w ogromnej mierze do upadku ZSRS,
czyli – jak uważa prezydent Władimir Putin – największej tragedii XX wieku.
Polska, wraz z Czechami i Węgrami, rozpoczęła proces rozszerzania NATO
o dawnych członków Układu Warszawskiego. Polska najdobitniej opowiadała
się za wzmocnieniem demokracji, a jednocześnie osłabieniem rosyjskich
wpływów w Kijowie i Mińsku. Polska najgłośniej (choć bezskutecznie)
protestowała przeciwko budowie gazociągu Nord Stream, inwestycji bez
mała symbolicznej dla dwustronnych stosunków naszych dwóch wielkich
sąsiadów. Zaś w przypadku Niemiec Polska kilkakrotnie – zwłaszcza w okresie
rządów PiS – ostro sprzeciwiała się pomysłom Berlina na to, jak powinna
wyglądać Unia Europejska. „Przeszkadzanie” stało się słowem-wytrychem
dla niemieckich i rosyjskich publicystów, opisujących politykę zagraniczną
Warszawy.
Można wyobrazić sobie oczywiście idealistyczną przyszłość, w której
Polska nie tylko nie musi wybierać między Berlinem a Moskwą, lecz żyje
wręcz ze swymi odwiecznymi wrogami w zgodzie. Mało tego: w głowach
wielu politologów powstają wizje gospodarczych i militarnych sojuszy,
w których Polska, Niemcy i Rosja zgodnie współpracują, przestrzegając
wspólnych reguł i darząc się szacunkiem. Od kilku lat, głównie z ust
przedstawicieli niemieckich elit politycznych, padają propozycje zbliżenia,
a w ostateczności przyjęcia Rosji do NATO. W marcu 2010 r. apel w tej sprawie
wystosowało czterech ekspertów, z byłym ministrem obrony Republiki
Federalnej Volkerem Rühem na czele. „Wspólnota euroatlantycka potrzebuje
Rosji z wielu względów: dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego,
skutecznej kontroli światowych zbrojeń czy zapobieganiu proliferacji broni
masowego rażenia. Współpraca z Rosją jest konieczna, by stawić czoła
problemom związanym z sytuacją w Iranie, Afganistanie czy na Bliskim
Wschodzie, powstrzymać potencjalne konflikty w Azji Środkowej, aby ułatwić
podejmowanie decyzji na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, G8 czy G20. NATO
musi się zastanowić, jak włączyć Rosję w obszar euroatlantyckiej współpracy”
– pisali autorzy listu opublikowanego na łamach tygodnika „Der Spiegel”.
Ich zdaniem „transparentność takiego współdziałania, polityczna i wojskowa
integracja Rosji w sojuszu, a także udział w podejmowaniu najważniejszych
decyzji sprawią, iż Rosja przestanie postrzegać Zachód jako zagrożenie”.
Tezy Rühego znalazły wielu zwolenników. Z entuzjazmem pisał o tym
pomyśle m.in. Donald K. Bandler, były członek amerykańskiej Rady
Bezpieczeństwa Narodowego i doradca prezydenta Billa Clintona. Również
i on zwracał uwagę, iż w wielu częściach globu Kreml i NATO mają wspólne
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interesy: „Pomimo całego bagażu nieufności wobec Sojuszu, klęska NATO
w Afganistanie nie byłaby Moskwie na rękę. W takim przypadku bowiem
Rosja musiałaby sama powstrzymywać falę ekstremizmu i przemocy na
swoich południowych rubieżach. W ramach Rady NATO-Rosja rozpoczęto
wiele wspólnych programów. Dmitrij Trenin, wybitny rosyjski ekspert ds.
polityki zagranicznej, zasugerował nawet, iż Rosja i NATO powinny razem
rozwijać systemy obrony przeciwrakietowej. Ta propozycja została podjęta
przez szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa (...) Obie strony mają duże
pole do popisu, jeśli chodzi o wymianę informacji i myśli technologicznej.
Taka kooperacja mogłaby sprzyjać wspólnym inicjatywom przeciwko
globalnym zagrożeniom”.

CAŁA PULA NA BERLIN
Te dwa cytaty obrazują pewien sposób myślenia o współczesnej Rosji, który
jest artykułowany coraz częściej i coraz śmielej. Szczególnie w tych krajach
Europy Zachodniej, które prowadzą rozliczne i strategicznie wrażliwe interesy
gospodarcze z Kremlem – takich jak Niemcy czy Francja. Zachód przestanie
być zagrożeniem dla Rosji, a Rosja dla Zachodu, jeśli tylko oba organizmy
zacieśnią instytucjonalną współpracę.
Pozostało jednak sporo przeszkód na drodze do tego
postzimnowojennego pojednania. Dwie z nich, kto wie czy nie
najważniejsze, to Polska i Stany Zjednoczone. I dopiero gdy przyjrzymy
się naszej układance z tej właśnie perspektywy, dojdziemy do wniosku, iż
nasz dylemat „Berlin czy Moskwa?” musi być rozpatrywany w kontekście
wspomnianego wcześniej realnego lub wyimaginowanego zagrożenia: Rosji
ze strony Zachodu i Zachodu ze strony Rosji.
Dopóki wojska USA będą stacjonowały w Europie, dopóki na Starym
Kontynencie znajdować się będzie amerykańska nuklearna broń taktyczna,
dopóki Waszyngton będzie kontynuował rozmieszczanie elementów własnej
tarczy antyrakietowej w Europie Środkowej, dopóki Polska nie uzna granic
rosyjskiej strefy wpływów na Białorusi, Ukrainie i w krajach Zakaukazia,
dopóki będzie próbowała za wszelką cenę uniezależnić się od surowców
importowanych zza swojej wschodniej granicy, dopóty Rosja nie będzie
się czuć bezpiecznie. A jej reakcje w stosunkach z szeroko rozumianym
Zachodem będą zawsze nacechowane niezdrową nerwowością. A tym
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samym jakikolwiek sojusz polityczny z Rosją w najbliższej dekadzie nie
wchodzi raczej w grę.
Dziś dylemat „Berlin czy Moskwa?” jest tak naprawdę iluzoryczny.
Niemcy są naszym najważniejszym partnerem w Unii Europejskiej i jednym
z najważniejszych w NATO. W zdecydowanej większości kwestii związanych
z polityką zagraniczną poglądy Berlina i Warszawy są tożsame – i to
niezależnie od tego, czy w Niemczech u władzy są akurat chadecy czy
socjaliści oraz niezależnie od tego, czy w Polsce rządzi Platforma Obywatelska
czy Prawo i Sprawiedliwość. I jednemu, i drugiemu krajowi zależy na ścisłym
sojuszu z Ameryką. I Berlin, i Warszawa utrzymują specjalne stosunki
z Izraelem, oba państwa są też zaangażowane w walkę ze światowym
terroryzmem, obu państwom zależy na tym, by na Ukrainie na dobre
zakorzeniła się demokracja, i by na Białorusi nie łamano wolności słowa
i nie wsadzano przeciwników politycznych do więzień. Owszem, dochodzi
do sporów, choćby w sprawie niektórych regulacji finansowych w łonie Unii
Europejskiej, w dziedzinie polityki historycznej, traktowania mniejszości
narodowych czy, notabene, relacji z Kremlem. Gdy jednak spojrzeć na interesy
strategiczne Berlina i Warszawy oraz na – hipotetyczne – wspólne interesy
strategiczne Warszawy i Moskwy, opuszczą nas ostatnie wątpliwości:
Anno Domini 2013 naszym sojusznikiem są Niemcy. I to nie sojusznikiem
papierowym, lecz jak najbardziej realnym.
Aczkolwiek nawet najściślejszy sojusz nie oznacza, iż Polska ma podążać
za Niemcami zawsze i bezwarunkowo. Rządy w Warszawie – i to różnej
maści – mają niestety tradycję absolutyzowania stosunków z najbliższymi
partnerami. W przypadku rządów postkomunistów, a później PiS, postawa
Rzeczypospolitej wobec Stanów Zjednoczonych ocierała się o serwilizm, choć
przecież także z sojusznikami prowadzi się normalną politykę – tzn. taką,
w której pewne gesty i decyzje powinny być odwzajemniane lub nagradzane.
Polska jednoznacznie poparła interwencję USA w Iraku i wysłała tam swoje
wojska. Rząd RP, w jednym z najważniejszych przetargów we współczesnej
Polsce, wybrał dla naszego lotnictwa amerykańskie samoloty bojowe F-16.
Zezwolił, aby agenci CIA przesłuchiwali islamskich terrorystów na terenie
Polski, stosując przy tym „niekonwencjonalne metody wydobywania zeznań”.
Wreszcie zaangażował się w projekt tarczy antyrakietowej, wzbudzając łatwą
do przewidzenia, gwałtowną reakcję Rosji. Wszystkie te decyzje miały swoje
uzasadnienie i, na dobrą sprawę, mimo rozmaitych kontrowersji, przyniosły
lub przyniosą Polsce w przyszłości więcej korzyści niż szkód. Polscy żołnierze
mieli okazję poznać smak pola walki nad Eufratem i pod Hindukuszem,
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zyskując cenne doświadczenia, choć okupione krwią. Polscy lotnicy zostali
przeszkoleni i wyposażeni w nowoczesny sprzęt. Dzięki projektowi tarczy
antyrakietowej być może wzmocnione zostaną militarne więzi obu krajów.
Nadal pozostaje jednak wrażenie, iż nasze poświęcenie i wkład w walkę ze
światowym terroryzmem nie zostały odpowiednio docenione w Białym Domu,
zarówno za kadencji George’a W. Busha, jak i jego następcy Baracka Obamy.
Po kilku latach „wajcha” została przestawiona w drugą stronę: rząd
Platformy Obywatelskiej postawił całą pulę na Niemcy, licząc na to, że
dobra współpraca z naszym zachodnim sąsiadem i popieranie unijnych
projektów Berlina przyniesie nam konkretne profity: scementowanie pozycji
Polski w mitycznym „twardym jądrze” UE, wsparcie naszych interesów na
Wschodzie czy, ostatecznie, więcej pieniędzy w budżecie Unii na lata 2014-20.
Słynna „mowa berlińska” ministra Radosława Sikorskiego była jedynie
potwierdzeniem linii obranej dużo wcześniej przez obecny rząd. I znów,
podobnie jak w przypadku naszych gestów w relacjach z USA, nie wszystkie
słowa i decyzje muszą być w tym kontekście oceniane negatywnie. Pytanie
brzmi, czy Donald Tusk i Radosław Sikorski nie rozbudzili zbyt wielkich
nadziei na to, iż Niemcy odwzajemnią się równie ochoczym wsparciem
dla naszych inicjatyw. Na razie
bowiem polska dyplomacja nie
może się na tym polu pochwalić
wieloma sukcesami.
Skupienie się na Niemczech
może być zgubne także z innego
powodu. Rząd PO usiłuje kreować
Polskę na kraj „północny”
w Unii Europejskiej, wychylony
bardziej w kierunku Bałtyku
i Skandynawii, odcinając się
w ten sposób od wizerunkowo
skompromitowanych bankrutów
z basenu Morza Śródziemnego,
ale także – niestety – od
swojego środkowoeuropejskiego
matecznika. Paweł Kowal
w wywiadzie-rzece Między
Polska między młotem a młotem
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Majdanem a Smoleńskiem poddał tę koncepcję krytycznej analizie: „Oczywiście,
że w Unii trzeba działać na zasadzie różnych doraźnych koalicji. To
niewątpliwie duże osiągnięcie Sikorskiego, że udało nam się wciągnąć
Szwedów do Partnerstwa Wschodniego (...). Natomiast próba budowania
jakiejś innej konstrukcji niż ta, w którą jesteśmy wrośnięci korzeniami, jest
po prostu bałamutna. Nieustanne sarkanie na Węgrów, odsuwanie Słowaków,
ciągłe szukanie zwady z Litwinami – to nie jest dobry pomysł na politykę

Polska musi wystąpić z szeroką koncepcją
załatwienia spraw krajów mieszanych
i mniejszości narodowych. O ile nie zdobędziemy
się na taką koncepcję, która byłaby do przyjęcia
dla wszystkich stron, możemy się pożegnać
z federacją.
Alfred Boheński

w regionie. Obecne elity polityczne PiS i PO najczęściej myślą w kategoriach
państwa niezbyt silnego, wyizolowanego, narodowego. Tymczasem najlepsze
lata dla Polski były wtedy, gdy umiała ona organizować przestrzeń w Europie
Środkowej i była gotowa na pewien altruizm (...). Polska wycięta z kontekstu
nie jest Polską, w której będziemy się czuć dobrze”.

MNIEJ ROMANTYZMU
Rozważanie odpowiedzi na pytanie „Berlin czy Moskwa?” nie byłoby pełne,
gdybyśmy nie zadali sobie jeszcze jednego pytania: czy Polska może pozwolić
sobie na luksus niewybierania między sąsiadami?
Część prawicy sugeruje, iż nadszedł czas na ocieplenie naszych stosunków
z Wielką Brytanią i wspólne starania o zreformowanie Unii Europejskiej.
Platforma ripostuje: Albion sam spycha się na margines Unii, a ponadto łączy
nas z Brytyjczykami dużo mniej interesów, niż np. z Niemcami czy Francją.
Ma dużo racji, chociaż w ostatnim czasie niepotrzebnie zaostrzyła ton
w komentowaniu posunięć Londynu. Brytyjczycy są dla nas bardzo trudnym
partnerem, traktującym dyplomację jako sferę niemal czystego pragmatyzmu.
Dla Polski, przyzwyczajonej do uprawiania polityki zagranicznej
podszytej romantyzmem, taka nagła miłość może się skończyć bolesnym
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rozczarowaniem. Tym bardziej że akurat Brytyjczycy nie rozumieją, ani nie
wykazują zbyt dużego zainteresowania tym, co dzieje się na obszarach dla
nas najistotniejszych – czyli w państwach leżących, z grubsza, między Polską
a Rosją.
Możemy oczywiście wrócić do koncepcji jagiellońskiej, bliskiej Pawłowi
Kowalowi i tak drogiej śp. Lechowi Kaczyńskiemu. Wymagałoby to jednak
ogromnego wysiłku dyplomatycznego, by naprawić błędy popełnione przez
obecną ekipę rządzącą, a także większego zaangażowania w łagodzenie
i rozwiązywanie sporów między państwami, które mogłyby znaleźć się z nami
w jednym bloku. Przypomnijmy, co pisał wiele lat temu Adolf Bocheński
w słynnej książce Między Niemcami a Rosją: „Musimy sobie zdać sprawę, że nie
tylko spory między nami a naszymi sąsiadami mogą stanąć na przeszkodzie
realizacji idei federacyjnej, ale że inne państwa mające wejść do tej
kombinacji są skłócone między sobą (...). Jeżeli federacja ma mieć jakiekolwiek
szanse powodzenia, Polska musi wystąpić z szeroką koncepcją załatwienia
spraw krajów mieszanych i mniejszości narodowych. O ile nie zdobędziemy
się na taką koncepcję, która byłaby do przyjęcia dla wszystkich stron, możemy
się pożegnać z federacją. Jak możemy wyobrazić sobie bowiem dobrowolną
współpracę Rumunów i Węgrów (...), Węgrów i Słowaków, Rumunów
i Ukraińców, nie mówiąc już o naszych własnych problemach”.
Słowa te zostały napisane 76 lat temu, ale geopolityczna i etniczna
sytuacja regionu niewiele się zmieniła. Historyczne zadry są na
tyle głębokie, a nastroje nacjonalistyczne na tyle silne, iż tworzenie
środkowoeuropejskiego sojuszu jest niezwykle trudnym zadaniem.
A jednak nie niemożliwym. Warto odbudować to, co zostało zaniedbane
po śmierci prezydenta Kaczyńskiego, a jednocześnie kontynuować politykę
bliskiej współpracy z Berlinem. Przy zachowaniu zdrowego rozsądku i nie
popadaniu w skrajności. Jeśli mielibyśmy się czegoś nauczyć od dyplomatów
brytyjskich – to właśnie ograniczenia dawki romantyzmu w relacjach
z wszystkimi naszymi sąsiadami. █
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Federacyjna Europa, której projekt wysuwał
minister Radosław Sikorski, a w której siłą
rzeczy dominowałyby Niemcy, to projekt
ograniczający naszą suwerenność. Liberalny
hegemonizm, który Berlin może realizować
m.in. za pomocą paktu fiskalnego, może
dotknąć nas w największym stopniu.
Niemcom od dawna marzy się Mitteleuropa
– Europa Środkowa podporządkowana
im w sposób szczególny. Polska miałaby
być jej ważnym elementem. Oczywiście
nikt dzisiaj głośno takich pojęć nie będzie
przypominał. Niemcy chcą kontrolę nad
Polską realizować w sposób dyskretny, może
nawet pod szyldami europejskimi, przy
pomocy podporządkowanych sobie elit. Pakt
fiskalny bardzo im to ułatwia, czyniąc z nas
neokolonialne zaplecze potężnej niemieckiej
gospodarki.

Największy sekret ludzkości - Jezus Chrystus
Autor Autorski
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Położenie geopolityczne Polski jest fatalne, a udawanie, że jest
inaczej, dowodzi braku roztropności. Graniczą z nami dwa potężne
kraje: Rosja i Niemcy, które – mimo konfliktów i wojen – wykazują
ciągłą tendencję do wzajemnych umizgów i dogadywania się.
Często naszym kosztem. Oba te mocarstwa mają także dzisiaj sporo pretensji
do Polski. Dla Rosji jesteśmy utraconą strefą wpływów, czy wręcz utraconą
częścią imperium. Niemcy ciągle pamiętają, że blisko 1/3 obecnego terytorium
Polski to ziemie, które przed 1945 r. należały do Rzeszy. Oba państwa usilnie
dążą do uzależnienia, zwasalizowania naszego kraju. Zagrożenia ze strony
Rosji, która za autorytarnych rządów Władimira Putina zmierza do odbudowy
imperialnej pozycji, są dla większości Polaków dość oczywiste. Nawet ci,
którzy nie wierzą, że w Smoleńsku doszło do zorganizowanego przez Rosję
zamachu (a moim zdaniem po prostu tak było), rozumieją, że kraj ten, mimo
rozmaitych dyplomatycznych zapewnień i gestów, jest nastawiany do nas
wrogo. Nieco inaczej oceniane są przez Polaków Niemcy. To w końcu nasz
sojusznik z NATO (formalnie nie możemy prowadzić wobec siebie nawet
działań wywiadowczych) i – podobnie jak Polska – członek Unii Europejskiej.
Pamiętamy też o pomocy humanitarnej, jakiej udzielili nam Niemcy
w latach osiemdziesiątych, choć czynniki oficjalne RFN w istocie popierały
wprowadzenie stanu wojennego w naszym kraju. Lata dziewięćdziesiąte
ubiegłego stulecia, jak również pierwsze lata bieżącego pełne były gestów
i wzajemnych deklaracji dotyczących pojednania i rzekomo świetnie
rozwijającej się współpracy. Kryły się jednak za nimi mało przyjazne wobec
Polski posunięcia Niemiec, zwłaszcza w dziedzinie handlu, gospodarki czy
polityki odnoszącej się do niemieckiej mniejszości narodowej w naszym
kraju. Podjęta ostatecznie w 2006 r. przez Niemcy decyzja o budowie,
wspólnie z Rosją, rurociągu gazowego po dnie Bałtyku, umożliwiająca
szantaż energetyczny naszego kraju, wielu Polaków pozbawiła złudzeń co do
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szlachetnych i pokojowych celów polityki Berlina. Mimo tego nad Odrą i Wisłą
nie ma powszechnej świadomości zagrożenia dla Polski ze strony Niemiec.

ZIEMIE ZACHODNIE – AGENTURA WPŁYWU
I WASALIZACJA
Niemcy od lat rozwijają w Polsce swoją agenturę wpływu. Część osób
wykorzystywanych do poszerzania wpływów niemieckich w naszym
kraju nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest manipulowana.
Odgrywają rolę zbliżoną do tzw. poputczyków1 systemu sowieckiego.
Agentura penetruje zwłaszcza środowiska intelektualne Ziem Zachodnich
i Północnych, aby propagować niemieckie elementy przeszłości i kultury
tych obszarów. Ma to utrwalać pogląd o wspólnym polsko-niemieckim
lub nawet międzynarodowym dziedzictwie Śląska, Pomorza Zachodniego,
Ziemi Lubuskiej, Gdańska oraz Warmii, Mazur i Powiśla, czyli o tzw. etosie
pogranicza. Równocześnie służy to także wzmacnianiu wśród obecnych
mieszkańców tych ziem pamięci o miejscowej niemieckiej kulturze i historii.
Wiele działających tam aktywnie osób i stowarzyszeń wydaje interesujące
książki i czasopisma, organizuje akcje wymiany młodzieży, kursy, wycieczki,
wspólnie prowadzi prace renowacyjne na cmentarzach itd. Fundowanie
stypendiów naukowych dla młodych ludzi wiąże ich często na długie lata
z niemieckimi partnerami. Paradoks polega na dobrej woli strony polskiej i,
niestety, ukrytych nieczystych intencjach partnera niemieckiego, któremu
zależy na wyrabianiu wśród Polaków postaw „miękkich” – tolerancyjnych
wobec niemieckich aspiracji, zmierzających do odzyskiwania Ziem
Zachodnich i Północnych poprzez powoli poszerzane wpływy kulturalne,
gospodarcze, lansowanie odpowiedniej wersji historii itd. Niemcom zależy
też na upowszechnianiu, zwłaszcza wśród młodzieży polskiej, swoiście
pojętego „regionalnego” sposobu myślenia. Ma on podkreślać europejską,
wielokulturową przeszłość regionów na polskich Ziemiach Zachodnich,
a równocześnie minimalizować znaczenie dawnej i obecnej przynależności
tych regionów do Polski. O intencjach rządu niemieckiego dobrze świadczy
Muzeum Wysiedlonych w Berlinie, które powstało przy znaczącym poparciu
kanclerz Angeli Merkel.
1 Poputczycy (ros. po puti – towarzysze drogi) – tak nazywano po rewolucji bolszewickiej zwolenników sowieckiego systemu, niebędących jednak komunistami. Określenie stosowane było często w odniesieniu do intelektualistów, zwłaszcza pisarzy rosyjskich, ale także z USA i krajów europejskich.
Niemieckie sny o Mitteleuropie
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W celu prowadzenia owej szeroko zakrojonej polityki „miękkiego
odzyskiwania Ziem Zachodnich i Północnych” rząd niemiecki nie szczędzi
wysiłków i nakładów. Polityka ta związana jest z generalną strategią
Niemiec wobec Polski – strategią wasalizacji. Podporządkowaniu Polski
służy, wspomniany już, wybudowany na dnie Bałtyku gazociąg (Nord
Stream) – wspólne przedsięwzięcie Niemiec i Rosji. Gdyby poprowadzić go po
terytorium państw bałtyckich i Polski – kosztowałby zapewne 1-2 miliardy
euro, koszt inwestycji podwodnej zbliża się do 9 miliardów euro. Jedyna
realna korzyść dla Niemiec i Rosji z tak poprowadzonej inwestycji to
możliwość energetycznego szantażu nie tylko naszego kraju, ale także Litwy,
Łotwy i Estonii.
Wielką zniewagą dla Państwa Polskiego było wydanie w latach
dziewięćdziesiątych XX wieku przez konsulat Niemiec we Wrocławiu
około miliona niemieckich paszportów mieszkańcom Opolszczyzny.
Sytuację, w której mamy dużą, zwartą mniejszość z obcymi paszportami,
mieszkającą na terytorium Polski, trudno uznać za normalną. Dodajmy, że
np. w południowej Osetii wydanie przez Rosję paszportów mieszkańcom tego
kraju było istotnym krokiem w drodze oderwania go od Gruzji.

NEOKOLONIALIZM
Niemcy prowadzą także wobec nas agresywną politykę gospodarczą mającą
na celu sprowadzenie Polski do roli zwasalizowanego partnera o charakterze
neokolonialnym. Dlatego też mniej inwestują w nasz przemysł, zaś dużo
więcej w supermarkety, w których mogą sprzedawać swoje towary, a także
w banki i media. Jeżeli już powstają w Polsce zakłady pracy tworzone przez
kapitał niemiecki, to reprezentują one zazwyczaj gałęzie przemysłu o mało
rozwiniętej technologii, często wytwarzają półfabrykaty lub wyroby słabo
przetworzone. Niemcom jest potrzebna polska tania siła robocza, a nie polscy
inżynierowie.
Kraje Europy Zachodniej, głównie Niemcy, doprowadziły też do likwidacji
ważnych gałęzi polskiego przemysłu. Przykładem może być przemysł
elektroniczny. Małgorzata Goss, opierając się na raporcie Polskiego Lobby
Przemysłowego z marca 2012 r. pt. Straty w potencjale polskiego przemysłu
i jego ułomna transformacja po 1989 roku. Wizja nowoczesnej reindustrializacji
Polski, pisała: „Na ogólną liczbę 81 nowych zakładów high-tech
odziedziczonych po PRL aż 31 zostało po 1989 r. zlikwidowanych. «Taka skala
likwidacji nie ma odpowiednika w innych dziedzinach przemysłu» – zwraca
uwagę Polskie Lobby Przemysłowe. Część zakładów wysokich technologii
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zniknęła z mapy wskutek wrogiego przejęcia przez zachodnią konkurencję.
Taki los spotkał m.in. wrocławskie zakłady komputerowe Elwro oraz
Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych w Warszawie, w których – po
wykupieniu przez Siemensa – zaawansowana technologicznie produkcja
została zlikwidowana, większość załogi zwolniona, a w to miejsce utworzono
centra dystrybucji produktów wytwarzanych w Niemczech”2.

Niemcy prowadzą także wobec nas agresywną
politykę gospodarczą mającą na celu
sprowadzenie Polski do roli zwasalizowanego
partnera o charakterze neokolonialnym
Niestety tym działaniom niemieckim sprzyja polityka obecnego rządu.
„Główni liderzy danego Kongresu Liberalno-Demokratycznego (dziś PO):
Tusk, Bielecki, Lewandowski wywodzą się z terenów, które jeszcze całkiem
niedawno były obszarem intensywnej kolonizacji niemieckiej i na których
postkolonialne struktury społeczno-ekonomiczne pozostały żywe do dziś. Na
dawnym pograniczu II RP i Niemiec żyło i żyje wielu wspaniałych polskich
patriotów. Ale akurat gdańskim liberałom udało się rozwinąć i zdyskontować
politycznie inną tradycję swoistą dla pogranicza «biednej Polski» i bogatych
Niemiec. Mówiąc w skrócie, polega ona na tym, że Polacy sprzedają Niemcom
runo leśne i tanie wakacje nad Bałtykiem, a w zamian kupują od nich
używane volkswageny. Po dojściu do władzy w 2007 r. gdańscy liberałowie
przenieśli ten model ekonomicznej wegetacji, w którym sami funkcjonowali
od lat młodości, na poziom stosunków międzypaństwowych z Republiką
Federalną. Wywołało to entuzjazm w Niemczech, bo wreszcie politycy
berlińscy zobaczyli na czele polskich delegacji takich Polaków, jakich zawsze
znali i lubili: wieśniaków stojących z koszyczkiem grzybów przy pomorskiej
szosie pełnej mercedesów lub przystojniaków sprzedających im lody na plaży
w Międzyzdrojach” – pisał profesor Andrzej Waśko3.

2 M. Goss, Montownia Europy, „Nasz Dziennik”, 13 kwietnia 2012.
3 A. Waśko, Polska postkolonialna, „Nowe Państwo”, nr 3/2012.
Niemieckie sny o Mitteleuropie
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Polskie firmy, które chcą działać w Niemczech, są szykanowane,
nieustannie poniżane i poddawane brutalnie przeprowadzanym kontrolom.
Tajemnicą poliszynela jest stosowana w Niemczech zasada, że zagraniczne
firmy nie powinny wygrywać przetargów, gdy startują w nich firmy
niemieckie. Niemcy walnie przyczynili się też do bankructwa polskich stoczni,
ponieważ za pośrednictwem instytucji unijnych zablokowały udzielanie
im pomocy państwowej. Sami zaś w tym czasie dotowali własną produkcję
statków ogromnymi sumami i robią to do dzisiaj, znajdując odpowiednie
furtki w unijnym prawie. Podobnie działo się z innymi gałęziami przemysłu.
Uzależnienie Polski od Niemiec jest niestety pogłębiającym się procesem.
Nasz zachodni sąsiad przejął już większą część gazet polskich, zwłaszcza
lokalnych, i wpływa na ich charakter. Podobnie kontroluje sporą część
polskiego systemu bankowego. Niemiecka polityka neokolonialna wobec
Polski – co podkreśla prof. Zbigniew Krasnodębski – prowadzona jest według
modelu, w którym władzę sprawują lokalne elity, ale związane blisko z krajem
dominującym i zależne od niego. „Podejmowane w Polsce przez niemieckie
instytucje działania mogą uchodzić za przykład «hegemonialnej socjalizacji»,
w której elicie państwa podporządkowanego wpaja się normy kulturowe
państwa hegemonicznego. Elita kraju podporządkowanego przyswaja je
sobie i dzięki temu uprawia politykę zgodną z wyobrażeniami hegemona
o porządku politycznym” – podkreśla prof. Krasnodębski4.

HISTORIA CIĄGLE ŻYWA
Nasi sąsiedzi zza Odry traktują obecnie Polskę w sposób lekceważący,
a wszelkie zaszłości historyczne uważają za przedawnione. Jeszcze w latach
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych istniało, przynajmniej w niektórych
Niemcach, poczucie winy za ponad 6 milionów obywateli polskich zabitych
w czasie II wojny światowej, za masowe egzekucje na ziemiach polskich, za
zbrodnie popełniane w obozach koncentracyjnych, za porywanie polskich
dzieci, za spalenie Warszawy, za status podludzi nadawany Polakom przez
okupanta. Dzisiaj owego poczucia winy już nie ma. W zamian ujawniło
się w Niemczech roszczenie do bycia normalnym państwem europejskim,
nieobciążonym historycznymi zaszłościami. Niemcy poprawiają sobie
samopoczucie, zrzucając zbrodnie z lat 1939-1945 na niemal mitycznych
nazistów, którzy niekoniecznie muszą młodzieży kojarzyć się z ich dziadkami
i pradziadkami. Sami zaś kreują się na ofiary II wojny światowej, skrzywdzone
odebraniem Śląska, Pomorza Zachodniego i innych terytoriów, wysiedleniami
4 Z. Krasnodębski, Liberalny hegemon. Niemcy, „Uważam Rze”, 30 stycznia – 5 lutego 2012.
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z Polski i Czechosłowacji oraz alianckim bombardowaniem wielu miast.
W takim sposobie myślenia znika odpowiedzialność za lata rządów
hitlerowskich, za niezliczone zbrodnie i za cierpienia setek milionów ludzi.
Trzeba przyznać, że Niemcy długo pracowali, by osiągnąć taki stan ducha.
Tak naprawdę nigdy nie dokonano tam głębokiego rozliczenia z hitleryzmem.
Ludzie winni zbrodni ludobójstwa energicznie ścigani i karani byli tylko
w pierwszych latach po wojnie, gdy tereny Niemiec znajdowały się jeszcze
pod zarządami okupacyjnymi. Później, w Republice Federalnej Niemiec, aparat
sprawiedliwości stał się niezwykle ospały, procesy ciągnęły się latami, a wyroki
stawały się coraz bardziej symboliczne. Wielu zbrodniarzy nigdy nie stanęło
przed sądem lub zostało uniewinnionych, a część z nich przez wiele lat pełniła
wysokie funkcje publiczne. Przykładem może być SS-gruppenführer Heinz

Uzależnienie Polski od Niemiec jest niestety
pogłębiającym się procesem. Nasz zachodni
sąsiad przejął już większą część gazet polskich,
zwłaszcza lokalnych, i wpływa na ich charakter.
Podobnie kontroluje sporą część polskiego
systemu bankowego
Reinefarth, odpowiedzialny za liczne zbrodnie wojenne popełnione przez
wojska niemieckie podczas tłumienia Powstania Warszawskiego. Formacje pod
jego dowództwem zamordowały w sumie ok. 100 tysięcy Polaków. Po wojnie
został on tylko na krótko aresztowany, po czym sąd w Hamburgu uznał go za
niewinnego. W 1951 r. wybrano go na burmistrza miasteczka Westerland na
wyspie Sylt. W 1958 r. został posłem do Landtagu landu Szlezwik-Holsztyn,
a w 1967 r. rozpoczął pracę jako prawnik. Rząd RFN przyznał mu rentę
generalską i konsekwentnie odrzucał polskie wnioski o ekstradycję zbrodniarza.
Heinz Reinefarth zmarł w 1979 r. w swojej rezydencji na wyspie Sylt.
Niemcy nigdy też nie zadośćuczyniły wszelkim zbrodniom popełnionym
na obywatelach polskich. Kraj nasz praktycznie nie dostał żadnych
reparacji wojennych od zachodniego sąsiada. Jak podkreśla prof. Bogdan
Niemieckie sny o Mitteleuropie
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Musiał z Instytutu Pamięci Narodowej, „Polska nigdy oficjalnie nie zrzekła
się roszczeń wojennych wobec Niemiec”5. Jednorazowe odszkodowania
dla polskich ofiar zbrodni niemieckich w czasie wojny są tak niskie, że
budzi to skrajne zażenowanie. Wątpię, czy którykolwiek polski więzień
Oświęcimia dostał więcej, niż wynosiła miesięczna generalska emerytura
SS-grupenführera Heinza Reinefartha. Do kwestii tej jeszcze wrócimy.
Także obecnie istnieje wiele kwestii stanowiących otwarte rany
w stosunkach polsko-niemieckich. Niemcy dokonały w czasie II wojny
światowej ogromnego rabunku polskich dóbr kultury. Podajmy kilka bardzo
charakterystycznych przykładów. Pierwszy dotyczy jednego z najcenniejszych
zabytków kultury polskiej – Pontyfikału Płockiego z 1400 r. W czasie
II wojny światowej w 1940 r. zabytek ten został wywieziony przez Niemców
z biblioteki diecezjalnej w Płocku i umieszczony w Bibliotece Uniwersyteckiej
w Królewcu. Obecnie znajduje się w Bawarskiej Bibliotece Państwowej,
która kupiła go na aukcji w 1973 r. Dziś wiemy, że do sprzedaży wystawiły
go służby specjalne Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W 1977 r.
o zwrot zabytkowej księgi zwrócił się biskup płocki Bogdan Sikorski,
ale otrzymał odpowiedź odmowną. Trzy wnioski rządu polskiego w tej
sprawie pozostały bez odpowiedzi. Drugi przykład dotyczy zrabowanych
w czasie II wojny z Archiwum Głównego Akt Dawnych 73 dokumentów
krzyżackich. Przechowywane są one w Archiwum Pruskiej Fundacji Kultury
w Berlin-Dahlem, które odmawia ich zwrotu. Z katedry Św. Janów w Toruniu
wywieziona została w 1944 r. przez Niemców figura Pięknej Madonny. Nigdy
nie powróciła ona do Polski, wszystko wskazuje na to, że jest przechowywana
gdzieś w Niemczech. Podobnych przypadków jest bardzo dużo.
Szacuje się, że Niemcy zrabowali z Polski 516 tysięcy pojedynczych dział
sztuki o wartości przekraczającej 11 miliardów 140 milionów dolarów (wg
kursu z 2001 r.)6. Wśród nich jest m.in. 2800 obrazów znanych malarzy
europejskich, 11 tysięcy obrazów malarzy polskich, 1400 rzeźb, 15 milionów
książek, 75 tysięcy rękopisów, 22 tysiące starodruków, 25 tysięcy zabytkowych
map, 300 tysięcy grafik, 50 tysięcy rękopisów muzealnych, 100 bibliotek
naukowych7. Mimo to Niemcy nieustannie domagają się od Polski oddania
starodruków i rękopisów z byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie
(tzw. Berlinki), które w wyniku zawieruchy wojennej stały się własnością
Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Strona polska odmawia i ma do tego
5 W. Maszewski, W niedzielę Niemcy zakończą I wojnę światową, „Nasz Dziennik”, 29 września 2010.
6 D. Matelski, Polityka Niemiec wobec polskich dóbr kultury w XX wieku, Toruń 2007, s. 160, 675.
7 Zbrodnie niemieckie w Polsce (1939-1945), cyt. za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnie_niemieckie_w_
Polsce_(1939-1945).
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pełne moralne prawo. Zbiory, które trafiły do Krakowa, są minimalną
i symboliczną rekompensatą za celowo spalone przez Niemców bezpośrednio
po Powstaniu Warszawskim polskie zasoby archiwalne i biblioteczne.
Przypomnijmy skalę zniszczenia tylko niektórych, wybranych zbiorów.
Archiwum Główne Akt Dawnych – spalono 85 proc. zasobu;
Archiwum Akt Dawnych – spalono 80 proc. zasobu;
Archiwum Akt Nowych – spalono 95 proc. zasobu;
Archiwum Skarbowe – spalono 100 proc. zasobu;
Archiwum Główne Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy – spalono
100 proc. zasobu;
Biblioteka Ordynacji Krasińskich – spalono 100 proc. zasobu;
Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej – spalono 100 proc. zasobu.
Ogromne straty poniosły także Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka
Uniwersytetu Warszawskiego. Niemcy celowo (wysadzając w powietrze
budynek po budynku) zniszczyli także większość wspaniałych warszawskich
zabytków. Na rozkaz Hitlera stolica Polski miała zniknąć z mapy Europy.
W podobny sposób, na ogromną skalę niszczono polskie zabytki, dzieła sztuki
i dobra kultury w całym kraju. Ogółem Niemcy zburzyli 43 proc. zabudowań
w Polsce, w tym liczne zabytki. Osobny problem to zniszczone przez Niemców
zakłady pracy oraz infrastruktura drogowa i kolejowa.
Do nierozliczonej spuścizny historii należy także sprawa odszkodowań
dla polskich ofiar II wojny światowej. Wszelkie wysuwane dzisiaj roszczenia
są bezwzględnie odrzucane. Kraju, który na odbudowę terenów dawnej
Niemieckiej Republiki Demokratycznej wydał ponad bilion marek, nie
stać było niestety na wyłożenie drobnego ułamka tej sumy na uczciwe
zadośćuczynienie polskim ofiarom niemieckiego nazizmu. Wypłacane
bowiem wcześniej sumy, np. za pośrednictwem Fundacji „Polsko-Niemieckie
Pojednanie”, były, jak już wspomniałem, żenująco niskie. Mój ojciec,
jako dziecko zmuszony przez Niemców do pracy przez dwa lata na
kolei (w przedsiębiorstwie budowlanym), dostał za to kilkaset złotych
rekompensaty! W 2007 r. niemieckie ministerstwo finansów odmówiło
zadośćuczynienia polskim ofiarom obozów koncentracyjnych. Rząd RFN jest
też głuchy na roszczenia Polaków, którzy w wyniku działań wojsk niemieckich
stracili wzrok. Ryszard Rutka, prezes Stowarzyszenia Niewidomych
Cywilnych Ofiar Wojny, nie doczekał sprawiedliwości i zmarł 1 stycznia
2012 r. Lekceważone są też roszczenia polskich więźniów i robotników
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przymusowych wobec kolei niemieckich, które w okresie II wojny zarabiały
na transportowaniu pozbawionych wolności Polaków olbrzymie pieniądze.
Deutsche Bahn bezczelnie oświadczyła, że nie uważa się za prawnego
spadkobiercę Reichsbahn z czasów wojny. Koncern został jednak utworzony
w oparciu o majątek Reichsbahn. Podane przykłady to tylko wierzchołek góry
lodowej. Podobnych bezwzględnie odrzucanych roszczeń było dużo więcej.
Warto dodać, że Niemcy o wiele przyzwoiciej traktują poszkodowanych
Żydów. W 2008 r. pomoc wypłacana żydowskim ofiarom wojny za
pośrednictwem Jevish Claims Conference wzrosła z 15 do 30 milionów euro
rocznie.

PROBLEM MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH
Nie można zapominać też o tym, jak się traktuje Polaków obecnie mieszkających
w Niemczech. Wbrew umowie polsko-niemieckiej nie organizuje się lekcji języka
polskiego w szkołach, likwiduje się katedry polonistyki na uniwersytetach,
a nawet polskie kościoły. Dzieciom polskim w szkołach zabrania się mówienia
w języku ojczystym (skąd my to znamy?), podobnie jak ojcom z mieszanych
rozbitych rodzin podczas kontaktów z synami lub córkami. Wstrząsająca jest
sprawa Wojciecha Pomorskiego, któremu po rozwodzie z żoną zabroniono
podczas spotkań z dwójką dzieci prowadzenia z nimi rozmów w języku polskim.
Pomorski skierował sprawę do sądu i przegrał. „Wyższy Sąd w Hamburgu,
w procesie wytoczonym miastu przez obywatela polskiego o dyskryminację,
podtrzymał decyzję sądu krajowego, odrzucając pozew Polaka o 15 tys. euro
odszkodowania i pisemne przeprosiny. Sędziowie uznali, że język niemiecki był
dla córek Wojciecha Pomorskiego korzystniejszy z punktu widzenia ich rozwoju,
a urzędnicy Jugendamtu, zakazując ojcu rozmów z dziećmi w jego języku, nie
złamali prawa”8.
Niemcy nie uznają pod względem prawnym istnienia mniejszości polskiej
w Niemczech. Akceptują za to w sposób faktyczny prawowitość dekretów
hitlerowskich z 1939 r., delegalizujących Związek Polaków w Niemczech.
Prowadzi to do dyskryminacji Polaków mieszkających za Odrą i Nysą
Łużycką, zwłaszcza w porównaniu do uprawnień, jakie ma mniejszość
niemiecka w Polsce. „Polskie szkolnictwo przy dwumilionowej rzeszy Polaków
w Niemczech dotowane jest łączną kwotą ok. 1 miliona euro. Natomiast dla
niespełna 140-tysięcznej niemieckiej mniejszości w Polsce, m.in. na naukę

8 W. Maszewski, Sąd w Hamburgu: Zakaz mówienia po polsku, strona internetowa „Bibuła. Pismo niezależne”, http://www.bibula.com/?p=40208.
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języka niemieckiego, państwo polskie przeznacza rocznie kwotę ponad 25
milionów euro” – podkreślał Czesław Makulski9.

SPÓR TERYTORIALNY POLSKO-NIEMIECKI
W ZATOCE POMORSKIEJ
Drastycznymi przejawami antypolskiej polityki Niemiec w ostatnich latach
jest sprawa toru głębokowodnego do portu w Świnoujściu. Rozpoczęła się
ona pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku. Wtedy to NRD rozszerzyła
swoje wody terytorialne i strefę ekonomiczną na Bałtyku. Doszło do konfliktu
terytorialnego w Zatoce Pomorskiej między PRL a NRD, zakończonego
podpisaniem umowy z 22 maja 1989 r. Najważniejszy jej zapis dotyczył
północnego toru podejściowego do Świnoujścia oraz tzw. kotwicowiska nr 3.
Znalazły się one na morzu otwartym lub na polskim morzu terytorialnym.
Traktat z 14 listopada 1990 r. pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką
Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy uznawał
umowę z 22 maja 1989 r. za obowiązującą. Cóż z tego, gdy Niemcy 5 listopada
1994 r. ogłosiły, że północna część toru podejściowego oraz kotwicowisko
nr 3 znajdują się w granicach niemieckiej strefy ekonomicznej. Było to
postępowanie zupełnie bezprawne, przypominające wręcz aneksję Adolfa
Hitlera z lat trzydziestych. W odpowiedzi Polska zrobiła to, co należało zrobić.
Rada Ministrów, rozporządzeniem z dnia 22 lutego 1995 r., przyłączyła akwen
kotwicowiska i północną część toru podejściowego do Świnoujścia do polskich
wód terytorialnych. Niemcy w odwecie zapowiedziały odbycie na spornym
obszarze morskim manewrów swojej floty w listopadzie 1995 r., do których
jednak faktycznie nie doszło. Dziesięć lat później Federalne Ministerstwo
Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów ogłosiło akwen
kotwicowiska i północnej części toru wodnego rezerwatem morskim. Nie
przeszkodziło to naszym zachodnim sąsiadom zorganizować na tym terenie
prowokacyjnych ćwiczeń floty wojennej w dniu 16 sierpnia 2006 r. Niespełna
dwa lata wcześniej – 1 grudnia 2004 r. – holenderska pogłębiarka „Cornelia”,
wykonująca na torze północnym zlecone prace, została zatrzymana przez
straż graniczną RFN, co doprowadziło do napięć pomiędzy Polską a Niemcami.
Sprawa sporu granicznego w Zatoce Pomorskiej jest ciągle niezałatwiona.
A wiąże się ona z problemem gazociągu Nord Stream, wybudowanego na
dnie Bałtyku przez Rosję i Niemcy. Niektóre jego fragmenty mogą blokować
9 Cz. Makulski, Podwójne standardy bolą, „Gazeta Polska Codziennie”, 28-29 kwietnia 2012.
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wpływanie do Świnoujścia statków o zanurzeniu 15 metrów. Starania naszej
dyplomacji, domagającej się zakopania fragmentów rurociągu, zostały
przemilczane. Wprawdzie rządowi Donalda Tuska udało się wynegocjować
z Niemcami układ, w którym zawarto deklarację, że jeżeli strona polska
podejmie prace nad pogłębianiem toru wodnego do Świnoujścia, to Niemcy
zakopią rurociąg, ale nikt tego zobowiązania nie traktuje poważnie.
Zwłaszcza że należałoby zakopywać rurociąg, w którym płynie gaz, co jest
trudne do wyobrażenia. Porozumienie zawarte z Polską jest więc jawną kpiną
z naszego państwa i z naszej dyplomacji. Gdy się upomnimy o zakopanie
rurociągu i oświadczymy, że chcemy pogłębiać tor – Niemcy odpowiedzą
nam, że jest im bardzo przykro, ale nie ma na to metody, gdyż dopływu
gazu do Niemiec nie wolno przecież zatrzymać! Polityka niemiecka w Zatoce
Pomorskiej wyraźnie ma na celu zminimalizowanie znaczenia zespołu
portowego Szczecin-Świnoujście w celu zwiększenia rangi portu w Rostoku.

NIEMCY WOBEC KRYZYSU
Przyczyną obecnego kryzysu gospodarczego jest przede wszystkim
światowe szaleństwo polegające na zanegowaniu w ostatnich latach
podstawowych praw ekonomii. Wprowadzenie tzw. nowoczesnych
instrumentów finansowych, popularnych zwłaszcza w USA, doprowadziło
do wygenerowania przez banki ogromnej ilości wirtualnego pieniądza.
W krytycznym momencie okazało się, że w wielu przypadkach te pieniądze
realnie nie istnieją. Drugi problem to powszechne zadłużanie się: obywateli,
wspólnot, samorządów, przedsiębiorstw i w końcu całych państw. Najbardziej
niebezpieczne są długi państwowe. W większości krajów Unii Europejskiej są
one bowiem tak wielkie, że obciążają przyszłe pokolenia, których jednak, jeśli
kryzys demograficzny się utrzyma, zwyczajnie nie będzie10.
Największe zadłużenie osiągnęły Grecja, Hiszpania, Włochy, Portugalia
i Irlandia. Jednak i inne kraje mają olbrzymie pieniądze do spłacenia. W strefie
euro dług publiczny w 2010 r. wyniósł ponad 7,8 bln euro, co stanowi 85 proc.
PKB. Podstawowa przyczyna zadłużenia jest prosta: życie społeczeństw ponad
stan, rozrzutność, niechęć do wprowadzania reform, zwłaszcza w sferach
socjalnych, i zredukowania wydatków publicznych. Owe reformy mogłyby
znacznie poprawić sytuację, ale są niepopularne społecznie. A przecież co
10 Jak podkreśla Gotti Tedeschi, szef watykańskiego banku Ettore, ogromnym zagrożeniem dla ekonomii
państw europejskich jest niski przyrost naturalny. W artykule opublikowanym w „L’Osservatore Romano” Tedeschi stwierdza, że politycy muszą wypracować strategię wspierania rodziny w realizacji jej naturalnego powołania – posiadania dzieci, Przyczyna kryzysu? Nie rodzą się ci, co mają spłacać długi, http://www.fronda.pl/news/
czytaj/tytul/przyczyna_kryzysu__nie_rodza_sie_ci,_co_maja_splacac_dlugi__14498.
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cztery lata odbywają się wybory powszechne. Partia, która ograniczy wydatki
na cele socjalne albo wprowadzi inne niepopularne reformy, przegra wybory.
Dla wielu polityków przegrana w wyborach to zło absolutne. Prezydent
Ronald Reagan powiedział kiedyś: „Politycy mają skłonność do myślenia
o następnych wyborach, a nie o następnym pokoleniu”. Kryzys pogłębiają
jeszcze inne przyczyny: problemy sektora bankowego w niektórych krajach,
a także przyjęcie euro jako waluty w większości krajów Unii. Ten ostatni fakt
przyczynił się do kryzysu krajów Europy Południowej, które pozbawione
zostały instrumentu zwiększania atrakcyjności swojego eksportu poprzez
dewaluowanie rodzimej waluty. Wspólna waluta spowodowała też, że problemy
znajdujących się na skraju katastrofy finansowej krajów Europy Południowej
są problemami całej Unii Europejskiej. Bankructwo tych państw doprowadzić
może do upadku wielu banków europejskich i rozpadu strefy euro.
Europejski kryzys finansowy, który wszedł w ostrą fazę w 2011 r., może
niestety pogłębić tendencje do dalszego uzależniania Polski od Niemiec.
Nasz zachodni sąsiad, zdając sobie sprawę z siły swojej gospodarki, chce
stać się krajem dominującym w Unii Europejskiej. Sprzyja temu znakomicie
prosperująca (mimo światowego kryzysu) gospodarka niemiecka, a także
inteligentna polityka zagraniczna i wewnętrzna, obliczona na stworzenie
odpowiedniego obrazu za granicą. W odniesieniu do Niemiec często pisze
się o stosowaniu przez ten kraj „soft power”. Pojęcie to, wprowadzone przez
politologa Josepha Nye, definiuje się zazwyczaj jako zdolność narodu lub
państwa do wzmacniania swojej pozycji, poszerzania wpływów i zdobywania
sojuszników dzięki skutecznemu promowaniu własnej kultury, nauki,
polityki, ideałów politycznych. Jak zauważył publicysta Piotr Semka: „Soft
power to kombinacja dobrego wizerunku państwa i podkreślania, że działa
się w interesie globalnym, połączonych z dużą dawką deklaratywnego
idealizmu”11. Soft power daje najlepsze rezultaty w harmonijnym połączeniu
z „hard power”, czyli siłą zbrojną i gospodarczą, i taką właśnie taktykę stosują
Niemcy. Niemcy dążą więc do dominacji, wykorzystując „soft power” i „hard
power”. Wobec państw silnych demonstrują przede wszystkim idealizm,
słabszym pokazują siłę i bezwzględne oblicze. Tej drugiej postawy doświadcza
nie tylko Polska, ale ostatnio także przeżywające kłopoty państwa Europy
Południowej.
11 P. Semka, Brutalni, subtelni, skuteczni, „Rzeczpospolita”, 25-26 lutego 2012.
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PAKT FISKALNY
Niemcy dążą usilnie do ratowania strefy euro. Ale powody niewiele mają
wspólnego z idealizmem. Upadek państw południowych uderzyłby głównie
w ich banki i zmusiłby rząd w Berlinie do wyłożenia ogromnych sum na
ich ratowanie. Likwidacja euro spowodowałaby ogromne zamieszanie –
ekonomiczne, prawne i polityczne, na którym także Berlin wiele by stracił.
Wprowadzona po upadku euro nowa marka niemiecka byłaby walutą bardzo
mocną, co z kolei uderzałoby w eksport niemiecki. Niemcy poza tym widzą
w obecnym kryzysie historyczną szansę pogłębienia w Unii Europejskiej
i w całej Europie swojej dominacji politycznej. Proponowane przez Angelę
Merkel rozwiązania ograniczą suwerenność nie tylko krajów strefy euro,
ale i innych (w tym Polski), które włączą się w plan ratowania euro. Pod
pretekstem uregulowań finansowych oraz rzekomo koniecznego wzmocnienia
Unii w celu zażegnania kryzysu ustanowione zostaną zasady, które sprawią,
że to wyłącznie Niemcy będą rozdawać karty na naszym kontynencie. Profesor
Zdzisław Krasnodębski określa system, do którego wdrożenia w Europie dąży
Angela Merkel, jako liberalny hegemonizm. Niemcy chcą ustanowić pewne,
korzystne dla siebie uregulowania, i narzucić je innym krajom. Mają jednakże
zamiar same przestrzegać owych dogodnych dla siebie reguł gry12.
Planom Angeli Merkel sprzyja serwilistyczna polityka obecnego
rządu, zwłaszcza po czołobitnym przemówieniu ministra Radosława
Sikorskiego z 28 listopada 2011 r., który wręcz zaapelował o niemieckie
przywództwo w reformie Unii Europejskiej. Sikorski zgłosił też propozycję
przekształcenia Unii Europejskiej w federację. Oto fragment jego
szokującego przemówienia:
„Nie jesteśmy jedyną federacją, która stoi przed fundamentalnym pytaniem
o swoją przyszłość z powodu zadłużenia. Przed nami drogę tę przeszły
dwie do dziś istniejące federacje. Amerykanie przekroczyli punkt, z którego
nie ma powrotu, tworząc Stany Zjednoczone, z chwilą gdy rząd federalny
przejął odpowiedzialność za długi zaciągnięte przez poszczególne stany
podczas Wojny o Niepodległość. Wypłacalna Wirginia ubiła targu z bardziej
zadłużonym Massachusetts i dlatego stolicę ustanowiono nad Potomakiem.
Alexander Hamilton doprowadził do zawarcia umowy, w myśl której długi
wszystkich uzyskały wspólne gwarancje, tworząc strumień dochodów do ich
obsługi.
12 Z. Krasnodębski, dz. cyt.
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Szwajcaria również przekształciła się w prawdziwą federację, gdy
ustanowiła zasady zaciągania długów i dokonywana transferów między jej
bogatszymi i biedniejszymi kantonami.
My też stoimy przed wyborem, czy chcemy być prawdziwą federacją, czy
też nie. Jeżeli ponowna nacjonalizacja lub rozpad są nie do zaakceptowania,
pozostaje nam tylko jedna możliwość: sprawienie, by Europą w końcu można
było rządzić, a co za tym idzie, doprowadzenie z czasem do Europy bardziej
wiarygodnej”13.
Brzmi to może pięknie i wzniośle, ale oczywiste jest dla każdego, że
w takiej Europie, będącej już faktycznie federacją państw, dominować będą
Niemcy. Wystarczy wspomnieć, że PKB naszego zachodniego sąsiada stanowi
20-25 proc. PKB całej Unii Europejskiej. Zdaniem obecnego rządu powinniśmy
wyrzec się dużej części naszej suwerenności, aby wspierać Europę zarządzaną
i faktycznie coraz bardziej kolonizowaną przez Niemcy.
Nie jest prawdą, że budowanie specjalnych stosunków z Niemcami
może nas uchronić przed dominacją ze strony Rosji. „Zawsze wtedy, gdy
pojawiał się konflikt interesów pomiędzy Polską a Rosją, Niemcy skłonne
były przedkładać interesy rosyjskie nad polskie. Gazociąg północny jest
najlepszym symbolem niemieckich preferencji. Innym, mniej ważnym, ale
charakterystycznym symbolem może być ekspres Moskwa – Berlin – Paryż
zatrzymujący się wprawdzie w Warszawie, ale nieprzyjmujący pasażerów.
Należy więc wątpić, czy niemiecka hegemonia w Europie uchroniłaby nas
przed wpływami Moskwy. Tym bardziej że – jak twierdzą krytycy – niemiecka
polityka prowadzi raczej do coraz większego związania Europy z Rosją” –
podkreślał prof. Krasnodębski14.
Polski rząd, ustami Radosława Sikorskiego, zaakceptował więc
niemieckie przywództwo w procesie reformowania Unii Europejskiej
(które to przywództwo daje Niemcom także możliwości wyrobienia sobie
hegemonistycznej pozycji w Europie) i zadeklarował przystąpienie do
paktu fiskalnego – porozumienia zaproponowanego przez Niemcy i Francję,
mającego na celu uratowanie euro. Pakt fiskalny podpisało 17 państw strefy

13 Strona internetowa „Interia.pl.Fakty”, http://fakty.interia.pl/swiat/news/wystapienie-ministra-sikorskiegow-berlinie-pelna-tresc,1727855,4.
14 Z. Krasnodębski, dz. cyt.
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euro i 8 krajów spoza Eurolandu. Jedynie Wielka Brytania kategorycznie,
a Czechy nieco mniej kategorycznie odmówiły przystąpienia do paktu.
Pakt fiskalny przewiduje rozmaite mechanizmy dyscyplinujące
budżety państw europejskich, w tym automatyczne sankcje finansowe za
przekroczenie przez państwo poziomu deficytu budżetowego w wysokości
3 procent PKB. Państwa Unii Europejskiej zobowiązały się przekazać
200 miliardów euro do Międzynarodowego Funduszu Walutowego w celu
ratowania strefy euro. Uzgodniono także uruchomienie Europejskiego
Mechanizmu Stabilizacyjnego do lipca 2012 r. Ma to być stały fundusz
ratunkowy Unii Europejskiej w wysokości 500 mld euro (60 mld euro od
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Komisji Europejskiej, 440 mld euro pożyczek i gwarancji kredytowych od
krajów strefy euro). Porozumiano się też co do wpisania do konstytucji przez
wszystkie kraje tzw. złotej zasady utrzymywania zrównoważonych budżetów.
Kontrola instytucji europejskich nad gospodarką państw, które zawarły
pakt fiskalny, ma jeszcze inny wymiar. Kazimierz Dadak, profesor ekonomii
Hollins University w Wirginii, wskazuje, że niezwykle mocno ogranicza
on suwerenność Polski. „Obecny pakt fiskalny otwiera kolejną drogę do
ingerencji w politykę ekonomiczną Polski – Komisja Europejska będzie mieć
pełny wgląd w naszą procedurę budżetową i prawo wydawania zaleceń. Ta
kontrola może być dogłębna, o czym dobitnie świadczy przeciek, że Niemcy
domagały się ustanowienia komisarza dla Grecji z prawem weta w stosunku
do poszczególnych wydatków. Mówiąc wprost, stosunki pomiędzy Atenami
i Brukselą nabrałyby takiego charakteru, jak relacje pomiędzy Warszawą
i Moskwą w okresie stalinizmu. Obecny kryzys stanowi pretekst do
stworzenia niesłychanie niebezpiecznych precedensów, które później mogą
być wykorzystane w stosunku do każdego członka paktu” – podkreśla
Dadak15. A wtóruje mu publicysta „Gazety Polskiej” Tomasza Mysłek. „Pakt
fiskalny ma cele przede wszystkim polityczne – znaczne ograniczenie
suwerenności państw strefy euro i pozostałych państw UE, które zdecydują
się poddać jego rygorom. Berlin i Paryż nie życzą sobie samodzielnego
określania przez Grecję, Polskę czy Węgry wielkości i struktury ich
narodowych wydatków i zbieranych podatków. Jako eurosocjaliści nie chcą
samodzielnego kształtowania własnej przyszłości gospodarczej i politycznej
przez suwerenne państwa. Pod pretekstem kryzysu finansowego dążą do
tworzenia kolejnych podstaw przyszłego wielkiego ponadnarodowego
państwa – swego rodzaju Związku Socjalistycznych Republik
Europejskich”16.
Donald Tusk, w przekonaniu, że przynależność do paktu fiskalnego
gwarantuje przynależność do „Europy pierwszej prędkości” (co miałoby
szczególne znaczenie w przypadku rozpadu Unii Europejskiej), postanowił
mimo wszystko przystąpić do paktu i w związku z tym zgodził się wpłacić
do Międzynarodowego Funduszu Walutowego 8 miliardów dolarów z rezerw
Narodowego Banku Polskiego. Charakterystyczne jest jednak, że pomimo
starań Donalda Tuska kraje spoza strefy euro będą mogły tylko raz w roku
15 K. Dadak, Kryzys rozsadzi strefę euro, „Gazeta Polska”, 8 lutego 2012.
16 T. Mysłek, Nowe narzędzie kontroli, „Gazeta Polska”, 8 lutego 2012.
Niemieckie sny o Mitteleuropie
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brać udział w posiedzeniach szczytów państw euro jako obserwatorzy. Jest
to ogromne poniżenie dla Polski, zepchnięcie nas do drugiej lub trzeciej
ligi europejskiej. Politykę Tuska w tej sprawie tak scharakteryzował
w dniu 13 stycznia 2012 r. prezes PiS Jarosław Kaczyński: „Ktoś, kto się
na wszystko zgadza w polityce międzynarodowej (wszystko jedno czy to
polityka europejska, czy unijna, czy jakaś inna), po prostu się nie liczy.
[...] Trzeba tworzyć takie sytuacje, w których ma się pewne karty, pewne
argumenty przetargowe. Kto się na wszystko zgadza, ten takich argumentów
przetargowych nie ma i nikt jemu nic nie daje, bo nie wiem, po co ma mu
dawać. [...] Jesteśmy traktowani jako trzeciorzędne państwo klientelistyczne.
Apelujemy o to, żeby tę politykę zmienić, żeby zrezygnować z tego płynięcia
w głównym nurcie, żeby zacząć twardo bronić polskich interesów, tak jak
bronią swoich interesów inni”17.

WIDMO KONDOMINIUM
Federacyjna Europa, której projekt wysuwał minister Radosław Sikorski,
a w której siłą rzeczy dominowałyby Niemcy, to projekt ograniczający
naszą suwerenność. Liberalny hegemonizm, który Berlin może realizować
m.in. za pomocą paktu fiskalnego, może dotknąć nas w największym
stopniu. W polityce wielu państw pojawiają się pewne tradycyjne
dążenia, pielęgnowane czasami przez całe stulecia. Rosjanie, już od
czasów cara Piotra I, kierują swój wzrok w stronę Oceanu Indyjskiego,
licząc na osiągnięcie kontroli nad wybrzeżami ciepłych mórz. To jeden
z kilku strategicznych celów Kremla. Z kolei naszym zachodnim sąsiadom
marzy się Mitteleuropa18 – Europa Środkowa podporządkowana w sposób
szczególny Niemcom (dążącym przecież do hegemonii w całej Europie),
uzależniona od nich politycznie i gospodarczo. Polska miałaby być jej
ważnym elementem. Oczywiście nikt dzisiaj głośno takich pojęć jak
Mitteleuropa nie będzie przypominał. Niemcy chcą kontrolę nad Polską
realizować w sposób dyskretny, może nawet pod szyldami europejskimi,
przy pomocy podporządkowanych sobie elit. Pakt fiskalny bardzo im
to ułatwia, czyniąc z nas neokolonialne zaplecze potężnej niemieckiej
gospodarki.
17 Briefing Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego (film), http://www.youtube.com/watch?v=3FpfqBwMpE0.
18 Mitteleuropa – niemiecka koncepcja polityczna z okresu I wojny światowej. Za jej twórcę uważany jest
liberalny polityk i pastor protestancki Friedrich Naumann. Mitteleuropę tworzyłyby wasalne wobec Niemiec państewka (w tym Polska) eksploatowane przez Rzeszę w różnoraki sposób. Częściowa realizacja tych planów miała
swoje odzwierciedlenie w Traktacie Brzeskim z 1918 r., którego postanowienia w wyniku splotu wydarzeń historycznych nie zostały jednak zrealizowane.
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Niewykluczone, że Niemcy zakładają, iż w jakimś okresie będą musiały
podzielić z Rosją swoje wpływy nad Wisłą. Sprawa rurociągu bałtyckiego
pokazuje, że oba państwa potrafią wiele poświęcić, gdy można zaszkodzić Polsce.
W ostatnim czasie współpraca niemiecko-rosyjska zacieśnia się zresztą także
w innych dziedzinach – na polu militarnym, energetycznym i komunikacyjnym.
To, czy plany niemieckie i rosyjskie zostaną zrealizowane, zależy w dużym stopniu
od nas samych. „Platforma i jej zaplecze doskonale zdają sobie sprawę, że Polska,

Niewykluczone, że Niemcy zakładają,
iż w jakimś okresie będą musiały podzielić
z Rosją swoje wpływy nad Wisłą
która uczci pamięć Lecha Kaczyńskiego, nie będzie tą Polską, której oni chcą [...].
Tak jak Piłsudski nie mógł być symbolem PRL. Tak samo Lech Kaczyński – przy
całej nieporównywalności postaci – nie może być symbolem kondominium
rosyjsko-niemieckiego w Polsce” – podkreślał Jarosław Kaczyński w wywiadzie
dla „Gazety Polskiej”19. „Kwestie kondominium czy suwerenności lub jej braku
rozwiązuje się w naszych głowach. Dopiero później potrafimy się wokół tej
kwestii grupować, rozmawiać o tym, organizować, często przegrywać, a czasem
wygrać. Dopóki w naszych głowach będziemy kondominium, to nie mamy
żadnych szans” – podkreślał Piotr Naimski20.

NOWE POMYSŁY NA INTEGRACJĘ
Warto dodać, że istnieje jeszcze inny ważny element strategii mającej
doprowadzić do faktycznej federacji europejskiej. Tym elementem jest
postulowany głównie przez Niemcy i Francję podatek od transakcji
kapitałowych. Sprzedaż akcji i obligacji byłaby opodatkowana na poziomie
0,1 proc., a podatek od instrumentów pochodnych ustalono by na poziomie
0,01 proc. Pieniądze wpływałyby bezpośrednio do europejskiego budżetu.
Zasada, że państwo samo zbiera podatki na swoim terytorium, jest
19 http://wpolityce.pl/czytelnia/1516-kaczynski-kondominium-rosyjsko-niemieckie-w-polsce-po-sld-i-psdoburzone-zwoluja-konferencje-wszyscy-przeciw-pis.
20 Omówienie dyskusji: blog internetowy „blogpress”, http://www.blogpress.pl/node/11231.
Niemieckie sny o Mitteleuropie
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fundamentem suwerenności. Podatek europejski, egzekwowany m.in. na
terytorium Polski, oznaczałby znaczne uszczuplenie owej suwerenności.
Na szczęście podatkowi takiemu mocno sprzeciwia się Wielka Brytania.
Poza tym wielu rozsądnych polityków europejskich zdaje sobie sprawę, że
wprowadzenie takiej regulacji spowoduje ucieczkę firm handlujących papierami
wartościowymi za ocean i zupełną klapę tego fiskalnego przedsięwzięcia.
Kolejny pomysł to wprowadzenie w całej Unii Europejskiej jednolitych
podatków dochodowych od przedsiębiorstw. Nalegają na to zwłaszcza
Niemcy, którzy chcą osłabić konkurencyjność polskich, fińskich czy irlandzkich
przedsiębiorstw.
Podporządkowanie się Niemcom oznacza rezygnację przez Polskę
z prowadzenia aktywnej polityki zagranicznej, zwłaszcza tam, gdzie
rzeczywiście mamy ważne interesy: w Europie Środkowej. Taką politykę
prowadzono za rządów PiS i za prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Obecnie
została ona zaniechana. Jest to zaprzepaszczenie szansy stworzenia
w centrum naszego kontynentu bloku państw reprezentujących potencjał,
z którym wszyscy musieliby się liczyć. Jest to też faktyczne daleko idące
samoograniczanie się, zgoda na marginalizację i degradację naszego
kraju, który należy przecież do dużych państw europejskich i ma ogromne
możliwości, także w dziedzinie polityki zagranicznej

CO DALEJ?
Na szczęście Polacy coraz częściej uświadamiają sobie powagę sytuacji. Warto
przytoczyć w tym miejscu słowa dziennikarza Wojciecha Sumlińskiego: „Ale
też coraz więcej osób zwraca uwagę na to, że suwerenność Polski jest coraz
bardziej zagrożona. Jeżdżę w różne miejsca promując swoją książkę. Podczas
Mszy Świętych, które często poprzedzają te spotkania, nierzadko śpiewa się:
„Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie!” Niedawno z żoną i czwórką dzieci
uczestniczyłem w Marszu Niepodległości. Najmłodszy półtoraroczny synek,
którego niosłem na plecach, machał sobie chorągiewką. Do dziś jesteśmy
przekonani, że uczestniczyliśmy w czymś dobrym, pozytywnym. Kiedy
włączyliśmy telewizor, okazało się, że byliśmy częścią grupy łobuzów, którzy
przyszli po to, żeby się bić z mili... z policją (może to freudowska pomyłka,
a może to właśnie odpowiednie określenie)”21 .

21 Wciąż czekamy na wolną Polskę. Z Wojciechem Sumlińskim, dziennikarzem śledczym, autorem wydanej niedawno książki zatytułowanej „Z mocy bezprawia”, rozmawia Roman Matoła, „Polonia Christiana”, nr 24, styczeń-luty
2012.
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Musimy kategorycznie powiedzieć „nie” wszystkim koncepcjom, które
będą zmierzać do ograniczenia suwerenności Polski. Samo przystąpienie do
Unii Europejskiej, a następnie traktat lizboński już oznaczały utratę przez
nasz kraj pewnej części suwerennych prerogatyw. Przystępowanie do paktów
fiskalnych, godzenie się na kontrolę naszych budżetów przez struktury
europejskie, akceptowanie pomysłów ściślejszej federacji europejskiej
i faktycznej hegemonii niemieckiej na naszym kontynencie – wszystko to
doprowadzi do zupełnej wasalizacji Polski. Niepodległość i suwerenność
wywalczyliśmy wielką ofiarą krwi, kosztem cierpienia całych pokoleń Polaków.
Nie możemy teraz tego dorobku zaprzepaścić. Byłoby to niewybaczalnym
grzechem wobec naszych przodków, ale także wobec przyszłych pokoleń. █
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Katolicko-prawosławny
spór o św. Józefa
bł. Pius IX

Myśląc o dialogu ekumenicznym, zazwyczaj podkreśla
się bliskość dogmatyczną Kościoła katolickiego i Cerkwi
prawosławnej. Ekumeniści (ale także często teologowie
dogmatyczni) często lekceważąco wypowiadają się
o teologicznych powodach, które miały doprowadzić do
schizmy, i skłaniają się do tezy, że w istocie powody rozłamu
były i są głównie polityczne. I choć z opinią tą trudno się nie
zgodzić, to wydaje się ona przesadnie hurraoptymistyczna.
Jej autorzy nie zauważają licznych i to niekiedy całkiem
znaczących różnic w postrzeganiu rzeczywistości zbawczej.
Wbrew pozorom nie chodzi tu tylko o miejsce biskupa Rzymu
i jego prymat w życiu Kościoła, czy o dogmaty maryjne (choć
w kulcie Kościoła i Cerkwi Matka Pana zajmuje tak samo
istotne miejsce, to jednak dogmatycznie nadal się w tych
sprawach różnimy, dla chrześcijańskiego Wschodu nie do
przyjęcia są dogmaty Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny czy Jej Wniebowzięcia), ale także o miejsca, jakie
w teologii zajmują rozmaite postacie Nowego Testamentu.
Najmocniej widać to w przypadku św. Józefa, który – według
katolików – miał tylko jedną żonę (Matkę Pana) i jedno
Największy sekret ludzkości - Jezus Chrystus
Autor Autorski
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– powierzone przez Boga na wychowanie – dziecko,
a według prawosławnych Maryja była jego drugą żoną,
a z pierwszą miał także dzieci, które są – pojawiającymi
się w Ewangeliach – „braćmi i siostrami” Jezusa.
Odmienność Tradycji dotyczących Józefa, choć może
wydawać się drugorzędna, wcale taką nie jest. Prawda
może być tylko jedna, i trudno uznać, by obie te opinie
dało się teologicznie pogodzić. Warto o tym pamiętać
w dialogu z prawosławnymi, ale też warto przyjrzeć
się temu, jak oni postrzegają św. Józefa. A przy okazji
powrócić do własnej Tradycji teologicznej, która pięknie
pokazuje godność i znaczenie Oblubieńca Najświętszej
Maryi Panny.
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Dekret Quemadmodum Deus
– ogłaszający św. Józefa Patronem
Kościoła katolickiego
BŁ PIUS IX
W Starym Testamencie Bóg ustanowił Józefa, syna patriarchy Jakuba, rządcą Egiptu, aby przechowywał zboże na pożywienie ludu
swego. Gdy zaś wypełniły się czasy miłosierdzia Bożego nad ludźmi, gdy miał zesłać na ziemię Jednorodzonego Syna swego, wybrał
innego Józefa, którego pierwszy był tylko obrazem, i uczynił go
panem i książęciem swego domu i skarbów swoich. A Józef zaślubił Niepokalaną Najświętszą Pannę, z której za sprawą Ducha
Świętego narodził się Pan nasz Jezus Chrystus i był domniemanemu ojcu swemu posłuszny. Tego zatem, którego tylu królów, patriarchów i proroków pragnęło widzieć, św. Józef nie tylko oglądał,
ale z Nim rozmawiał i z ojcowską pieczołowitością piastował na
rękach swoich, karmił z pracy rąk własnych Przedwieczne Słowo
Wcielone, Chleb Anielski, z nieba zesłany dla wszystkich na życie
wieczne. Godność tę, jakiej Bóg udzielił najwierniejszemu słudze
swemu, Kościół św. zawsze czcił i wychwalał, a po Najświętszej Pannie
najgorętszym św. Józefa otaczał uwielbieniem, uciekając się do niego
w największych potrzebach i niebezpieczeństwach. Gdy zaś w dzisiejszych smutnych czasach Kościół św., Matka nasza, doznaje tak wielkiego ucisku i prześladowania, że nieprzyjaciele jego zdają się myśleć, iż
bramy piekielne przezwyciężyć go zdołają – biskupi całego katolickiego świata upraszali pokornie Ojca Świętego w swym własnym jako też
swych owieczek imieniu, by raczył ogłosić św. Józefa patronem całego
katolickiego Kościoła. Ponieważ prośby te stawały się coraz żywsze
i powszechniejsze, w chwili zebranego Soboru Watykańskiego Ojciec św. Pius IX, głęboko wzruszony ostatnimi wypadkami, chcąc
siebie i wszystkich wiernych polecić szczególnej, a przemożnej
opiece św. Józefa, raczył zadośćuczynić żądaniom czcigodnych bi-
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skupów, ogłaszając uroczyście św. Józefa patronem Kościoła świętego, i nakazał, aby święto 19 marca przypadające zostało podniesione do świąt pierwszej klasy, jednak bez oktawy z powodu
wielkiego postu. Ojciec Święty nakazuje również, aby postanowienie to objęte dekretem Świętej Kongregacji Obrzędów ogłoszone
zostało w dniu poświęconym ku czci Najświętszej Panny Niepokalanie Poczętej, Oblubienicy św. Józefa. Wykonaniu tego dekretu nic
nie ma stać na przeszkodzie.

Encyklika Quamquam pluries
– O świętym Józefie i Jego
Posłannictwie
LEON XIII
Czcigodnym Braciom pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo! (...). Wy, czcigodni Bracia, znacie stosunki, w których żyjemy;
są one dla Kościoła katolickiego tak niepomyślne, jak nigdy przedtem. Widzimy przecież, że u wielu znika wiara, która jest podstawą cnót chrześcijańskich i oziębia się miłość, młodzież dorasta bez
wiary i bez obyczajów, do Kościoła Chrystusowego ze wszystkich
stron szturmuje podstęp i przemoc i toczy się gwałtowna walka
przeciwko papiestwu, wreszcie widzimy, że podstawy naszej świętej religii z coraz większą bezczelnością bywają zaczepiane. Jak
daleko posunięto się w ostatnim czasie i co się jeszcze ukrywa
w zamiarach, to znane jest wszystkim zbyt dobrze, byśmy się nad
tym dłużej musieli zastanawiać. W tak trudnym i smutnym położeniu, w którym niedola jest tak wielka, że ludzkie środki ku jej
zaradzeniu nie wystarczają, możemy się tylko od Boga spodziewać pomocy i ratunku. Dlatego postanowiliśmy zachęcić pobożność chrześcijańskiego ludu do gorliwego i wytrwałego wzywania
opieki Bożej (...). Szczególna przyczyna tego, że św. Józef jest opie-
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kunem Kościoła i że Kościół tak wiele się spodziewa po jego opiece
i troskliwości, tkwi w tym, że był małżonkiem Maryi i domniemanym ojcem Jezusa Chrystusa. W tym też tkwi przyczyna całej jego
godności, świętości i chwały. Bez wątpienia godność Matki Bożej
jest tak wysoka, że nic większego stworzyć nie podobna. Ponieważ
jednak św. Józef połączony był z Przenajświętszą Dziewicą węzłem małżeńskim, przeto niezawodnie najbardziej zbliżył się do
owej wzniosłej godności, którą Bogurodzica wszystkie stworzenia
o wiele przewyższyła. Małżeństwo bowiem jest najbardziej istotną społecznością i związkiem, i dlatego z natury swej domaga się
wzajemnej wspólnoty wszystkich dóbr małżonków. Jeżeli zatem
Bóg przeznaczył św. Józefa na małżonka Najświętszej Dziewicy, to
uczynił go z pewnością nie tylko towarzyszem Jej życia, świadkiem Jej dziewictwa, obrońcą Jej cnoty, ale przez związek małżeński także uczestnikiem w Jej wzniosłej godności. W równy sposób
przewyższa on wszystkich ludzi swoim wysokim stanowiskiem,
gdy z rozporządzenia Bożego był on opiekunem Syna Bożego i domniemanym Jego ojcem. Naturalnym następstwem tego było, że
Słowo odwieczne z pokorą było św. Józefowi poddane i okazywało
mu cześć, jaką dzieci rodzicom okazywać winny. Z tą podwójną
godnością były też jednak związane ściśle pewne obowiązki, które
nakłada natura ojcu, tak że św. Józef był prawnym i naturalnym
stróżem, opiekunem i obrońcą tej Świętej Rodziny, której przewodził. Te obowiązki spełniał też tak długo, dopóki żył na tej ziemi.
Z największą miłością i niezmordowaną wytrwałością czuwał on
nad swoją Oblubienicą i nad Jej Boskim Synem. Pracą rąk własnych
dostarczał obojgu wszystkiego, co potrzebne do utrzymania życia;
kiedy Dzieciątku Jezus wskutek zazdrości króla Heroda groziło
niebezpieczeństwo życia, wynalazł Mu bezpieczne schronienie.
Wśród trudów podróży i w czasie wygnania był on nieodstępnym
towarzyszem, pomocnikiem i pocieszycielem Najświętszej Panny
i Boskiego Dzieciątka. Przenajświętsza Rodzina, którą św. Józef kierował jakby władzą ojcowską, była początkiem powstającego Kościoła.
Najświętsza Panna, jak jest Matką Jezusa Chrystusa, tak też i Matką
wszystkich wiernych, gdyż powiła ich na górze Kalwarii wśród naj-
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straszliwszych mąk Zbawiciela. Toteż Jezus Chrystus jest pierworodnym wszystkich chrześcijan, którzy są Mu braćmi wskutek przybrania
i wskutek odkupienia. To właśnie jest powód, który sprawia, iż św. Józef
rozumie, że w szczególny sposób powierzono mu wszystkich wiernych,
należących do Kościoła, członków owej wielkiej, aż po krańce ziemi
rozprzestrzenionej rodziny, wobec której jako małżonek Maryi i Ojciec
Jezusa Chrystusa cieszy się niemal ojcowską władzą. Dlatego jest rzeczą słuszną i należy się św. Józefowi przed innymi, aby teraz swą niebieską potęgą strzegł i bronił Kościoła Chrystusowego tak, jak strzegł
ongiś najsumienniej Rodzinę z Nazaretu, gdzie było tego potrzeba (...).
Istnieje też powód, dla którego wszyscy, bez względu na to,
gdzie żyją i jakiego są stanu, polecają się i powierzają opiece św.
Józefa. Ojcowie rodzin mają w nim doskonały wzór ojcowskiej
czujności i troskliwości; małżonkowie mają wspaniały przykład
miłości, zgody i małżeńskiej wierności, dziewice mają w nim wzór
dziewiczej nienaruszalności i równocześnie jej opiekuna. (...).
Obiecujemy sobie, czcigodni Bracia, bardzo wiele po Waszej powadze biskupiej pieczołowitości, a ponieważ z ufnością oczekujemy,
że dobrzy i pobożni wierni z własnej woli więcej uczynią, niż żądamy, przeto rozporządzamy, aby przez cały miesiąc październik
przy odmawianiu różańca dodawano modlitwę do św. Józefa, której formularz dojdzie do was wraz z tym listem, i ma się to w przyszłości powtarzać każdego roku miejscach dzieje, poświęcić czci
św. Józefa przez codzienne nabożeństwa. Jeżeli to jest niemożliwe,
to przynajmniej życzyć by sobie trzeba, aby przed uroczystością
tego świętego odprawiono w głównym kościele każdego miasta
trzydniowe nabożeństwo. Tam, gdzie dzień 19 marca poświęcony
św. Józefowi nie jest świętem obowiązkowym, zachęcamy wszystkich wiernych, by ten dzień pod wpływem własnej pobożności
i w miarę własnych możliwości obchodzili jak święto obowiązkowe ku czci świętego niebiańskiego patrona. Tymczasem jako
zapowiedź niebiańskich darów udzielamy Wam, czcigodni Bracia,
waszemu duchowieństwu i ludowi płynącego z serca błogosławieństwa w Panu. █
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Jeśli mamy mówić o „patronie Kościoła” wśród
ludzi, to może nim być tylko największy
z urodzonych z niewiast, stojący wraz z Matką
Bożą przy Tronie Bożym – Jan Chrzciciel. Jeśli
istnieje jakiś człowiek, który stoi wyżej od
aniołów, jako anioł i człowiek równocześnie,
to jest nim Jan Chrzciciel. W katolicyzmie zaś
chwała i cześć, która należna jest Janowi,
przekazana została św. Józefowi. Nowy dogmat
o Józefie ma znaczenie dla prawosławnej nauki
o Janie Chrzcicielu, bowiem jest on jakby drugą,
wklęsłą stroną reliefu, jest jego powtórzeniem,

Św. Jan Chrzciciel
i św. Józef Oblubieniec
Sergiusz Bułgakow

Tłumaczenie Tomasz P. Terlikowski
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ale w nieprawdziwej formie. Dlatego ten nowy
dogmat jest dla nas tak interesujący i ważny,
ponieważ może być on potwierdzeniem
prawdziwości nauczania prawosławnego.
W każdym razie ujawnia się w nim religijna
granica między kultem i pobożnością
prawosławną a katolicką. Z powodu tej różnicy
na to samo dogmatyczne pytanie o to, kto jest
najbliżej Chrystusa spośród wszystkich stworzeń
(poza Matką Bożą), katolicyzm i prawosławie dają
dwie różne, sprzeczne odpowiedzi:
św. Józef Oblubieniec i św. Jan Chrzciciel.

Jan Chrzciciel i Matka Boża zwykle w ikonografii są umieszczani
obok siebie (szczególnie w ikonie Deesis) i traktowani podobnie
w kulcie Kościoła prawosławnego. W katolicyzmie zaś, co prawda
od niedawna, miejsce Jana Chrzciciela obok Bogarodzicy zajmuje
św. Józef Oblubieniec, który stawiany jest – poza Matką Bożą
– wyżej od wszelkiego stworzenia. Papież Pius IX, który pozostawił
po sobie pamięć o dwóch nowych dogmatach – o Niepokalanym Poczęciu
Najświętszej Maryi Panny i o nieomylności i uniwersalnej jurysdykcji biskupa
Rzymu – ogłosił jeszcze jeden dogmat – o Józefie, jako ojcu i patronie całego
Kościoła. Zanim jednak zajmiemy się tym nowym dogmatycznym określeniem,
zatrzymam się na pytaniu o to, jakie jest rzeczywiście miejsce św. Józefa
w rodzinie Zbawiciela. A było to miejsce ważne i niepodlegające dyskusji.
Ewangelia według św. Mateusza mówi o zaślubinach Marii i Józefa jako
fakcie dokonanym (1,18). O tym, jak do nich doszło, wiemy jednak tylko
z apokryficznej protoewangelii Jakuba. Według niej arcykapłan Zachariasz
(który był ojcem Jana Chrzciciela) otrzymał nakaz od anioła, by zebrał
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wszystkich nieżonatych mężczyzn z rodu Dawida i wybrał jednego z nich, by
ten poślubił Dziewicę Maryję. Każdy mężczyzna miał przynieść laskę, która
miała stać się znakiem wyboru. I właśnie laska Józefa zakwitła, wyleciała
z niej gołębica, która później usiadła na głowie późniejszego Oblubieńca
Maryi. Gdy ten zaczął się wymawiać, tłumacząc, że jest już stary i ma dorosłe
dzieci, Zachariasz postraszył go karą Bożą, i wówczas Józef zgodził się przyjąć
Maryję, ale nie po to, by zawrzeć z nią małżeństwo, lecz by strzec Dziewicy.
Kościół nie obchodzi święta tych zaślubin, nie mamy ich liturgicznego
potwierdzenia, i nawet w liturgii poświęconej św. Józefowi nie znajdziemy
o nich wzmianek. Ewangelie opisują Józefa jako „męża Maryi” (Mt 1,16)
i domniemanego („jak mniemano” Łk 3,23) ojca Jezusa. Ale jeśli genealogia
Jezusa opisywana jest jako genealogia Józefa, to tylko dlatego, że według
zwyczajów żydowskich pochodzenie jest zapisywane po linii męskiej, a nie
żeńskiej, a ponadto małżeństwo zostało zawarte wewnątrz jednego rodu.
Genealogia Józefa jest zatem także genealogią Maryi.
Odnośnie do życia św. Józefa przed zaślubinami z Maryją powstaje
pytanie, czy wcześniej był on żonaty, czy miał dzieci, czy też pozostawał aż
do momentu zaślubin w czystości. Dziewictwo przez całe życie nie może
mieć miejsca w świecie Starego Testamentu, który był przestrzenią życia
św. Józefa. Tego ostatniego nie da się porównywać do św. Jana Teologa
(Ewangelisty), który został apostołem jako młodzieniec i całe swoje życie
przeżył już w atmosferze Nowego Testamentu. Poza tym nie ma dla
twierdzenia o dziewictwie św. Józefa dowodów w Tradycji, poza jedną
polemiczną wzmianką św. Hieronima. Sprzecznych jest z nią jednak wiele
świadectw innych Ojców Kościoła, głównie wschodnich, ale także zachodnich,
którzy przypominają, że w Tradycji starego Kościoła św. Józef nie uchodził
za celibatariusza czy osobę żyjącą w dziewictwie. Problem ten rozważany
jest jednak nie sam w sobie, a przy okazji innego zagadnienia, jakim są
ewangeliczne wzmianki o braciach i siostrach Jezusa (w ogólnej formie
u Mt 12,46; Mk 3,31; Łk 8,18; J 2,12, 7,10; Dz 1,14; 1 Kor 9,5; ale i imiennie
u Mt 13,55, Mk 6,3, Gal 1,19). Kim byli owi bracia Pańscy? Nie ma powodów,
by obecnie roztrząsać to pytanie. Staje ono przed nami tylko w odniesieniu
do Józefa, a do tego zadajemy je w celu dogmatycznym, a nie historycznym,
by ustalić, czy Józef mógł być ojcem „braci” Jezusa? Na to pytanie literatura
patrystyczna udziela aż trzech różnych odpowiedzi. Pierwsza związana
jest z imieniem heretyka Helwidiusza (działał on w Rzymie na początku
IV wieku), który dowodził, że „bracia Jezusowi” byli dziećmi Józefa i Maryi.
Jest oczywiste, że takie myślenie dowodzi braku kultu Bogarodzicy, który
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później stał się powszechny wśród racjonalistów. Wśród pisarzy kościelnych
do takiego myślenia skłaniał się, trzeba przyznać, że już w czasie heretyckim,
Tertulian. Ten nurt myślenia dopuszcza, że Dziewica Maryja mogła po
Zwiastowaniu i Narodzinach Chrystusa stać się także w wymiarze fizycznym
żoną Józefa, a ten ostatni, choć był już starcem, a jednocześnie pozostawał
świadkiem wszystkiego, co związane było z Bożym Narodzeniem, mógłby się
na to zdecydować. Myśl taka jest na tyle absurdalna, dziwaczna i bluźniercza,
że nie zasługuje na poważne dogmatyczne rozważanie. Przekonanie, że
Maryja była dziewicą przed Narodzeniem Chrystusa, w trakcie porodu i po
narodzinach, jest mocno zakorzenioną nauką Kościoła. Dlatego nie ma
powodów, by sprzeczną z tym opinię w ogóle rozważać. Jawną negacją takich
sugestii jest także to, że Zbawiciel powierzył swoją Matkę opiece św. Jana,
co byłoby niezrozumiałe, gdyby miała ona swoje własne rodzone dzieci.
O tym oczywistym fakcie pisał już św. Hieronim w traktacie o „wiecznym
dziewictwie Maryi”, powstałym podczas walki z Helwidiuszem. To w nim
poddając mocnej i przekonującej krytyce poglądy heretyka, w polemicznym
zapale popadł w przesadę i zaczął dowodzić, że za pośrednictwem Maryi
także Józef pozostawał w stanie dziewiczym.
Opinia ta, rzucona przez św. Hieronima mimochodem, została rozwinięta
w teologii katolickiej. Trzeba jednak pamiętać, że nie znajduje ona
potwierdzenia w piśmiennictwie patrystycznym. W nim bowiem przeważa
opinia, wypowiedziana przez Epifaniusza z Salaminy, a podzielana przez
wielu świętych ojców zachodnich i wschodnich, choćby Orygenesa, św.
Grzegorza z Nyssy, św. Jana Złotoustego, św. Cyryla Aleksandryjskiego, św.
Sofroniusza, Teofilakta, św. Ambrożego, św. Hilarego, wedle której Józef przed
poślubieniem Dziewicy Maryji (czyli do 80. roku życia) był żonaty i miał
czterech synów (Jakuba, Józefa, Symeona i Judę) i dwie córki (Marię i Salomeę).
Opinię taką wypowiada Epifaniusz w swoim dziele Przeciw herezjom pod
numerem 78, polemizując z sektą antydikomarianitów, którzy opowiadali się
przeciwko kultowi maryjnemu i wyznawali poglądy zbliżone do fałszywej
nauki Helwidiusza.
Ten krótki opis historii problemu pokazuje, że nigdy nie miał on znaczenia
dogmatycznego. Wszyscy Ojcowie jednoznacznie i ostatecznie potępiali
twierdzenie, że bracia i siostry Jezusa mogli być dziećmi Maryi, bowiem
oznaczałoby to odrzucenie prawdy o Jej wiecznym dziewictwie, a co za tym
idzie dogmatu o Bogarodzicy. Ale ci sami Ojcowie dopuszczali, a niekiedy
Św. Jan Chrzciciel i św. Józef Oblubieniec

F66.indb 277

2013-02-21 07:34:12

sami wypowiadali taką opinię, że „bracia Jezusa” byli dziećmi Józefa.
W myśli Kościoła na przestrzeni wieków nie ma nawet jednego mocnego
sprzeciwu wobec sugestii, że Józef mógłby aż do ślubu z Maryją pozostawać
w dziewictwie. Było dla Ojców Kościoła oczywiste, że Józef, zanim wziął ślub
z Dziewicą Maryją, nie żył w dziewictwie, ale miał inną żonę i dzieci. Jego
bliskość względem Matki Bożej i Dzieciątka Bożego nie wymagała, w oczach
Ojców Kościoła, celibatu. Nikt nie wymagał go przecież także od św. Symeona,
prorokini Anny czy od Apostołów.
To, że Dziewica Maryja została powierzona na Krzyżu żyjącemu
w dziewictwie św. Janowi, ma swoje szczególne, nowotestamentowe
znaczenie. Jednak nie oznacza to, że nic, co związane z małżeństwem, nie
może być przypisywane Bogarodzicy. Przykładem, nie wspominając już
o weselu w Kanie, są św. Elżbieta, kobiety stojące pod krzyżem, apostołowie
i wielu innych. Dla świętych Ojców nie było niczym oczywistym założenie,
że Opiekun Maryi nie mógł pozostawać w związku małżeńskim. A można
powiedzieć nawet mocniej: było dla nich oczywiste, że przed ślubem z Maryją
był on żonaty. Inaczej jest w nowożytnej teologii katolickiej, gdzie uznanie,
że Józef nie mógł mieć żony przed poślubieniem Maryi, stało się niemal
dogmatem, który wynikać ma z prawdy o wiecznym dziewictwie Matki
Bożej. Myślenie to wzmocnione zostało założeniem, że dzięki temu od Józefa
odsunięty zostanie choćby cień nieczystości: 1) odwołując się do Jezusa, na
uzasadnienie tej tezy przywołuje się argument, że Pan, który tak ukochał
dziewictwo, nie dopuściłby, by Jego domniemanym ojcem był ktoś, kto nie jest
ukoronowany koroną dziewictwa; 2) w odniesieniu do Maryi wskazuje się, że
jak Ona była dziewicą, tak w stanie dziewiczym powinien pozostawać także
Jej Opiekun; 3) i wreszcie wskazuje się, że gdyby św. Józef miał inne dzieci, to
nie mógłby się całkowicie oddać Maryi i Dzieciątku. Dodaje się do tego także
przekonanie, że w Ewangelii nie ma jakichkolwiek śladów obecności innych
członków rodziny Józefa poza Maryją i Jezusem (można na to odpowiedzieć,
że pojawienie się „braci” Jezusa wraz z Jego Matką, aby go odebrać,
całkowicie zaprzecza temu przekonaniu, bowiem owi „bracia” musieli być
członkami rodziny Maryi, i to już po śmierci Józefa). Wszystkie te opinie – jak
widzieliśmy – są całkowicie obce Ojcom Kościoła, mało przekonujące i oparte
na pogardzie wobec małżeństwa i przesadnym wartościowaniu elementu
fizycznej czystości, celibatu. (...) W katolickim ujęciu wymyślony zostaje
jakiś nowy rodzaj małżeństwa celibatariuszy, z którego wyrzucona zostaje
wszelka myśl o pożyciu seksualnym, a powodem tego wyrzucenia jest nie tyle
szacunek dla Przeczystej czy wiek Józefa, ile sama zabsolutyzowana wartość
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dziewictwa. W efekcie małżeństwo, które powinno być wzorem dla innych
małżeństw, staje się milczącym osądzeniem związanego z małżeństwem
rodzenia dzieci. Trzeba jeszcze zauważyć, że według teologii katolickiej Józef,
gdy zawierał małżeństwo, miał być w sile wieku (30-40 lat) i być pięknym
i silnym mężczyzną (odpowiednio do tego jego śmierć też jest przesunięta
niemal do momentu chrztu Pańskiego).
Nikt nie spiera się o to, że dziewictwo w chrześcijaństwie (ale już nie
w judaizmie, w którym życie mnisze nie występowało) stoi wyżej niż
małżeństwo. Nie można jednak uznawać małżeństwa, czy braku dziewictwa
za tak dyskredytujące człowieka, że aż czyniące go niegodnym bycia
opiekunem Najświętszej Dziewicy. Gdyby tak było, to czy nie trzeba by
takiego myślenia rozszerzyć także na rodziców Maryi – Joachima i Annę,
pod których rodzicielską opieką Matka Pana przebywała aż do momentu
wprowadzenia jej do Świątyni? Przekonanie o celibacie Józefa wywodzi się
z katolickiego rozumienia dogmatów o Matce Bożej, z którego wynika, że
jest Ona niemal wykluczona z rodzaju ludzkiego poprzez swoje „Niepokalane
Poczęcie” i rzekomą wolność od grzechu pierworodnego. Z tego powodu
katolicy chcą, by także Józef zajmował w genealogii Jezusa Zbawiciela
szczególne miejsce, które sprawia, że jego ród nie będzie miał dalszego ciągu
w historii ludzkości. Ale Ewangelie, jakby odrzucając takie przyszłe wymysły,
przekonują nas, że było inaczej. Dla człowieczeństwa Chrystusa ważne jest
nie tylko to, że miał On przodków, ale i to, że posiada krewnych w rodzinie
ludzkiej. Krewni ci są mu tak bliscy, jak to tylko jest możliwe (najsłynniejszym
z nich jest Jan Chrzciciel, który jest jego bratem ciotecznym, gdyż Elżbieta
jest „ciotką” Maryi, a siostrą świętej Anny). Jezus nie mógł mieć jednak
kuzynów ze strony Maryi (ponieważ ona, jak już było to powiedziane, była
jedynym dzieckiem swoich rodziców), i jego najbliższymi krewnymi, braćmi
i siostrami z krwi, mogą być tylko dzieci Józefa. Dlatego w Ewangeliach, które
są niezwykle szczegółowe jeśli chodzi o dziewictwo i narodziny Chrystusa,
z taką dokładnością wielokrotnie wspomina się o braciach Jezusa. Nie chodzi
tu jednak, jak sądzą racjonaliści, o wykazanie cielesnego pochodzenia Jezusa,
ale o potwierdzenie pełni i autentyczności Jego człowieczeństwa. „Czyż nie
jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Mariam, a Jego braciom
Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry czy nie żyją wszystkie u nas?”
(Mt 13,55-56, Mk 6,3). Czy te słowa nie zawierają jasnego wskazania na
rodzinę Józefa, do której należał także Jezus, i która była konieczna, by w pełni
Św. Jan Chrzciciel i św. Józef Oblubieniec
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wprowadzić Zbawiciela w rodzaj ludzki? Dlatego, wbrew myśleniu katolików,
dla człowieczeństwa Jezusa, dla dopełnienia Jego pochodzenia, trzeba było, by
Józef miał rodzinę, i by „bracia i siostry” nie byli tylko dalszymi krewnymi, ale
prawdziwym, choć przyrodnim, rodzeństwem, dziećmi Jego ojca z pierwszego
małżeństwa. Z drugiej strony zadanie Józefa jako Opiekuna dziewictwa Maryi
i przybranego ojca Dzieciątka wymagało od niego autentycznego ojcostwa.
To ostatnie nie jest zaś właściwe dla wyrzekającego się świata mnicha, który
zachowuje dziewictwo. Nie ma też powodów, by uznać je za charakteryzujące
życie męża, który w istocie żyje z żoną w celibacie, a który ma poznać całą
pełnię ojcostwa poza samym aktem poczęcia (z tego wynika także różnica
między Józefem a Janem Ewangelistą, których katolicy lubią przedstawiać jako
podobnych do siebie dziewiczych opiekunów Przeczystej Dziewicy. Ten drugi
miał być tylko synem, a ten pierwszy ojcem, mężem i obrońcą dziewictwa).
Oczywiście małżeństwo i ojcostwo nie mogą zostać sprowadzone tylko
do cielesnego poczęcia, którego nie ma choćby w przypadku dzieci
adoptowanych czy przyrodnich, istotne są tu bowiem także duchowe
i moralne aspekty rodziny, która – do pewnego stopnia – niezależna jest
od współżycia cielesnego. Dlatego też Józef nazywany jest mężem Maryi
(Mt 1,19; Łk 1,27) i ojcem Jezusa (Łk 2,48). Ale w tym specyficznym powołaniu
Józefa nie jest przeszkodą to, że wcześniej pozostawał on w małżeństwie,
a nawet fakt ten w realizacji jego późniejszego powołania mu pomaga. To
bowiem w tym pierwszym małżeństwie przygotowywane były te cechy
męża i ojca, które później objawiły się w nim w najczystszej formie. I w tym
wcześniejszym małżeństwie nie było niczego profanicznego, przecież
z takiego samego małżeństwa pochodziła także Dziewica Maryja. Oczywiście
pożycie płciowe z powodu wieku Józefa mogło być całkiem niemożliwe,
i dlatego można myśleć o Oblubieńcu Bogarodzicy jako o mężu żyjącym na
sposób mniszy. Z tego samego powodu przeszłe małżeństwo nie stanowi
przeszkody, by zostać mnichem, czy nawet wejść do grona dziewic.
Wbrew katolikom można powiedzieć, że Józef był zaślubiony Maryi
w wieku starczym, w którym nie można było nawet myśleć o pożyciu
płciowym, ale w którym nadal mógł on pełnić zadania męża i ojca. W sensie
ścisłym trudno więc mówić o małżeństwie Józefa i Maryi, a i w Ewangeliach
mowa jest tylko o „zaślubieniu”. Zaślubiony, wedle tradycji, nie został mężem,
a jedynie obrońcą dziewictwa, choć na zewnątrz nazywany był mężem
i ojcem. W teologii katolickiej, odwrotnie, silnie podkreśla się jego ojcostwo
w odniesieniu do Jezusa i relacje małżeńskie z Matką Bożą, i właśnie z tej
rodzinnej bliskości z Jezusem i Maryją wywodzi się niebiańskie wyniesienie
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Józefa. Tej bliskości nie widać jednak w relacji Józefa do Maryi, którą chciał on
oddalić, gdy dowiedział się, że jest w ciąży. Tak słabe były jeszcze wówczas
jego rodzinne emocje. Anioł mówi mu o Matce i Dziecku w trzeciej osobie, nie
jako o Żonie i Synu, ale jako o Dzieciątku i Jego Matce: „Wstań, weź Dziecię
i Jego Matkę” (Mt 2,13), i „On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę”
(Mt 2,14).
Gdy Maryja odnalazłszy Jezusa – jako podrostka – w Świątyni, zwróciła się
do Niego ze zdziwieniem: „«Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja
z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie
szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego
Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi
i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie
te wspomnienia w swym sercu” (Łk 2,48-51). Trudno nie zadać pytania, czy
odpowiedź Zbawiciela – w miękkiej formie – nie zawiera przeciwstawienia
ziemskiego, domniemanego ojca prawdziwemu Ojcu Niebieskiemu, którego On
jest Synem? A także, czy nie jest to odrzucenie przez Jezusa więzów rodzinnych,
które stało się w pełni oczywiste, gdy wyruszył, by głosić Ewangelię. Dalej jest
zaś mowa o tym, że był im poddany, ale Jego słowa w swoim sercu zachowuje
tylko Matka. Oblubieniec jest więc nie tyle ojcem, ile opiekunem i obrońcą.
Nie należy zatem pojmować tych relacji na wzór rodziny („Święta Rodzina”
jest wyrażeniem zachodnim), w której Józef występuje w roli ojca, a co za tym
idzie, Jezus, będąc mu posłusznym, jest synem, jak to często przedstawiane jest
w teologii zachodniej. Nie należy, oczywiście, pomniejszać wielkości powołania
i posługi św. Józefa, ale trzeba przyznać, że pozostaje ona w znaczącym stopniu
zewnętrzna, i nie sposób do niej odnieść kategorii ludzkiej rodziny, ojcostwa,
synostwa czy małżeństwa. A właśnie na takim antropomorfizmie i jego
zastosowaniu do świętej rodziny oparta jest cała katolicka doktryna św. Józefa.
Taki, zasadniczo zewnętrzny charakter posługi św. Józefa, znajduje
potwierdzenie także w tym, że objawienie, jakie otrzymuje on od anioła, ma
za zadanie jedynie skłonić go do podjęcia takiej lub innej decyzji czy działania,
i do tego się tylko ogranicza.
Józef pozostaje w odniesieniu do Boskiego Dziecięcia przedstawicielem
całego rodzaju ludzkiego, w niego osobiście wcielona zostaje Jego
genealogia, i to zarówno przed narodziami, jak i po narodzeniu (czyż nie
taka idea przyświecała Cerkwi, która jednoczy wspomnienie o św. Józefie
ze wspomnieniem króla Dawida, jako przodka, i Jakuba, brata Pańskiego,
Św. Jan Chrzciciel i św. Józef Oblubieniec
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czyli jego krewnego?). Związek starszych małżonków nabiera cech życia
duchowego, dziewiczego, a jeszcze mocniej można to powiedzieć o życiu
w długotrwałym wdowieństwie, w którym – według Tradycji – pozostawał
św. Józef. Czas zgładził nawet ślady czy wspomnienia po pożyciu płciowym,
które w rozumieniu katolickim zawsze jest tak mocno szkalowane. (...) Święty
Józef kończy także ziemską genealogię Pana, i jest ostatnim wśród ojców
i praojców, którzy są czczeni przez Cerkiew w dwie niedziele poprzedzające
Boże Narodzenie. Dlatego należy on do Starego Testamentu, ale stoi u kołyski
Bożego Dziecięcia i uznawany jest za Jego ojca według prawa, to nie rozumie
Tajemnicy, która się dokonuje. Jemu nie dane było poznać tajemnicy Wcielenia
Boga, co wynika z Ewangelii św. Mateusza (1,18-19), w której chciał on oddalić
od siebie Maryję.
Nie sposób nie zestawić tej postawy z zachowaniem tego, który
rzeczywiście stoi na granicy Starego i Nowego Testamentu, a który „poruszył
się w łonie matki” już w momencie, gdy pierwszy raz zetknął się z Matką
Zbawiciela. U Józefa to spotkanie wywołało „wewnętrzną burzę wątpliwości”,
która została przerwana dopiero pojawieniem się Anioła. Ta burza, to
kuszenie Józefa ponowione zostaje – co wynika z liturgicznej i ikonograficznej
tradycji Cerkwi – w noc Bożego Narodzenia.
Józef był świadkiem dziewiczego narodzenia, pokłonu oddanego przez
pasterzy i mędrców, ofiarowania Jezusa w świątyni, za co jest czczony przez
Cerkiew. To on przeprowadzał Matkę i Dziecko przez pustynię w Egipcie i po
powrocie opiekował się nimi w swoim domu. Jednak nic nie wiadomo o tym,
by ten, który poznał tajemnicę poczęcia bez udziału męża, znał też tajemnicę
Wcielenia Boga. I tak, w opowieści pasterzy o objawieniu się im aniołów
w Ewangelii według św. Łukasza (2,18-19) powiedziane jest: „A wszyscy,
którzy to słyszeli (oczywistym jest, że nie tylko Józef), dziwili się temu, co
im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy
i rozważała je w swoim sercu” (to ostatnie powiedziane jest tylko o Maryi).
Podobnie przy okazji proroctwa Symeona, także powiedziane jest: „A Jego
ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono” (Łk 2,33). I ponownie
wracają te słowa przy opowiadaniu o odnalezieniu Jezusa w Świątyni: „Oni
jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział” (Łk 2,50). Później, ale już tylko
w odniesieniu do Maryi, powiedziane jest: „A Matka Jego chowała wiernie
wszystkie te wspomnienia w swym sercu” (Łk 2,51). We wszystkich tych
słowach nie ma nawet sugestii, że Józefowi objawiona została tajemnica
Wcielenia Boga, choć na pewno wiedział on, że „światło i objawienie pogan”,
narodzony z Dziewicy, jest szczególnym posłańcem Boga. Najmocniejszym
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dowodem na to, że Józef nie widział w Jezusie Syna Bożego, jest to, że –
według powszechnej opinii Tradycji, i z braku jakichkolwiek wzmianek
o Józefie w Ewangeliach – miał on umrzeć przed chrztem Pańskim, w którym
dokonało się Objawienie Pańskie i wypowiedziane zostało świadectwo
Janowe o Zbawicielu. Mesjasz nie został objawiony światu przed chrztem
i nie był pomazany zejściem Ducha Świętego na Jego ludzką naturę. Jeśli
tylko chrzest może zostać uznany za zwieńczenie Wcielenia Bożego, to
przed nim nie można było rozpoznać Syna Bożego, do spotkania Którego
wezwany był Jan Chrzciciel. Dlatego można powiedzieć, że Józef poznał tylko
ludzką, a nie boską, czy bosko-ludzką naturę Chrystusa, i w tym znaczeniu
pozostaje on, wraz ze starcem Symeonem i prorokinią Anną, w gasnącym

Najmocniejszym dowodem na to, że Józef nie
widział w Jezusie Syna Bożego, jest to, że
– według powszechnej opinii Tradycji, i z braku
jakichkolwiek wzmianek o Józefie w Ewangeliach
– miał on umrzeć przed chrztem Pańskim.
i odchodzącym świecie Starego Testamentu. Potwierdzeniem tego jest
fakt, że w odróżnieniu od Chrzciciela, który jest częścią Ewangelii, Józef
pozostaje na jej granicy. Opowieść o nim znajduje się tylko w Ewangelii
św. Mateusza, która ma pokazać żydowskie pochodzenie Jezusa i Jego ludzką
naturę, a także w prologu Ewangelii św. Łukasza, gdzie wymienionych
jest wiele osób, które uczestniczyły w tamtych wydarzeniach. Nie ma go
jednak w ogóle w Ewangelii św. Marka, który, jak wiemy, otwiera swoją
Ewangelię opowieścią o Chrzcicielu, a o Józefie w ogóle nie wspomina.
I podobnie św. Jan Ewangelista, wspomina o Janie, a zupełnie pomija Józefa.
Znaczenie św. Józefa w historii ewangelicznej określone jest przez to, że on
był wezwany – jako patriarcha i przedstawiciel całego podporządkowanego
prawu, starotestamentowego człowieczeństwa – by po ludzku służyć ludzkim
potrzebom Matki Bożej i Boga-człowieka. Jego zadanie ograniczone jest do
tego czysto ludzkiego wymiaru. Dlatego Józef nie jest przywoływany wprost
w Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa, w Jego nauczaniu i służbie, i zgodnie
z tym zadaniem odwołany zostaje z tego świata, gdy jego ludzkie powołanie
Św. Jan Chrzciciel i św. Józef Oblubieniec
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staje się niepotrzebne. Cel jego życia dobiega końca właśnie wtedy, gdy
rozpoczyna się wielkie dzieło Jana Chrzciciela, który wcześniej, już w łonie
matki, zaświadczał o Boskości Zbawiciela. I w ten sposób określić można
relację Józefa zarówno do Matki Bożej, jak i do Jana Chrzciciela. Bliskość
i zestawienie w ikonie Deesis razem św. Jana Chrzciciela i Bogarodzicy odnosi
się do ich stanu w świętości, a relacja Maryi i Józefa określona zostaje przez
ich ziemską, ludzką bliskość. Nie należy, oczywiście, pomniejszać znaczenia
Józefa w wychowaniu o Zbawiciela, jego „sprawiedliwości”, szczególnej
czystości i pokory, które były potrzebne, by mógł on wykonać swoje
zadanie. Pan przygotował i postawił ludzi, którzy byli w stanie spotkać się
ze Zbawicielem i Mu służyć: św. Józefa, świętych starców Symeona i Annę,
świętych apostołów, nie wspominając już o św. Janie Chrzcicielu. Ale miejsce
św. Józefa, jakby nie było ważne, jest takie samo jak innych wymienionych
osób (a to nie usprawiedliwia przyznawanego mu przez teologię katolicką
tytułu „co-redemptor”, współodkupiciel). Nie sposób też porównać jego
zadania z zadaniem św. Jana Chrzciciela, któremu przysługuje szczególne
miejsce w dziele Wcielenia Boga. Co ciekawe św. Józef zajął w nowszej
teologii katolickiej miejsce należne w kulcie prawosławnym św. Janowi
Chrzcicielowi. I w związku z tym znaczenie tego ostatniego bardzo się
zmniejszyło.
W teologii katolickiej stwierdza się także, ze świętość Józefa przewyższa
świętość pozostałych świętych, także Jana Chrzciciela, a nawet aniołów.
W związku z tym słowa Zbawiciela o „największym spośród zrodzonych
przez niewiasty” odnoszone są tylko do Starego Testamentu, a nie do Nowego.
I dlatego zakłada się, że św. Józef, który zmarł przed Objawieniem Pańskim,
jest bardziej nowotestamentowy niż św. Jan Chrzciciel. To zaś jest sprzeczne
z rzeczywistością. Znaczenie Jana Chrzciciela w katolicyzmie pozostaje
niezrozumiane, a kult św. Józefa jest przesadny.
Szczególnie mocno podkreśla się jego absolutną bezgrzeszność od
momentu jego „dziewiczego małżeństwa”. Według niektórych autorów Józef
został uświęcony już w łonie swojej matki i w nim otrzymał dar łaski pełnej
bezgrzeszności w ciągu całego swojego życia. Z powodu swojego stanu
i dzięki przywilejom uzyskanym przez łaskę jest omnem alium sanctum, imo
omnem angelium in gratia et gloria superasse („w łasce i chwale wysławiany
jest wyżej niż jakikolwiek inny święty, a nawet anioł”) (Lepicier) i ustępuje
tylko Matce Boga.
I nie chodzi tu tylko o świętość, ale i o ordine et gradu („porządek
i stopień”); pierwsze dignitas („godność”) – określone przez to, że człowiek
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został wezwany do uzupełnienia liczby upadłych aniołów i zastąpienia
ich, a zatem powinien zostać znaleziony taki człowiek, który zajmie
pierwsze miejsce wśród aniołów, to znaczy miejsce zwolnione przez
najwyższego z upadłych aniołów, Lucyfera (ujmując rzecz wprost,
św. Józefowi przyznane zostało miejsce, które przysługiwać może tylko
św. Janowi Chrzcicielowi) (...) Przyznaje mu się także wszystkie inne tytuły,
zarówno mające korzenie w rzeczywistości, jak i ich niemające: corona
martyrum, corona doctorum, corona virginum, Józef nazywany jest także
współodkupicielem, przy czym znajduje się nieco niżej od Maryi, która jest
współodkupicielką. Józefowi przypisuje się także fizyczne piękno, pełnię
sił (30-40 lat) w momencie poślubienia Maryi, brak chorób i wreszcie
zmartwychwstanie w momencie śmierci krzyżowej Odkupiciela. Według
niektórych, zmartwychwstały Chrystus wezwał Józefa do wiecznego życia
i w chwale wprowadził ze sobą do Nieba, czego dowodem ma być brak
jego doczesnych szczątków (...) Papież Pius IX w 1870 roku ogłosił Józefa
patronem patrocinium.
Motywy tego nowego dogmatu, podobnie jak dogmatu z 1854 roku
(o Niepokalanym Poczęciu NMP), są pobożne, wynikają z pragnienia godnego
uhonorowania Świętej Dziewicy i jej Oblubieńca. Ale w tym nowym dogmacie
bardzo dobrze widać charakterystyczny dla katolicyzmu antropomorfizm,
przesadne przywiązanie do elementu przyrodniczo-ludzkiego w objawieniu
Chrystusa. Z tego wynika kult Józefa, który opiera się na jego ludzkiej
bliskości do kołyski Zbawiciela. A to staje się podstawą do szczególnego
wysławiania go jako najsprawiedliwszego z ludzi i przewyższającego
świętością cherubinów i serafinów. Kiedy Matka i bracia Jezusa przyszli
z nim rozmawiać, On odpowiedział im: „«Któż jest moją matką i którzy
są moimi braćmi?» I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: «Oto
moja matka i moi bracia»” (Mt 12,48-49). W ten sposób, mogłoby się
wydawać, Zbawiciel na zawsze przeciął jakiekolwiek możliwości budowania
twierdzeń dogmatycznych na fundamencie rodzinnej bliskości do Chrystusa.
Ale właśnie na takich twierdzeniach opiera się dogmat o Józefie, który
zostaje wyprowadzony z rodzinnej bliskości Józefa i Jezusa. Dla nas ten
dogmat o Józefie jest interesujący jako przejaw braku zrozumienia dla
św. Jana Chrzciciela w katolicyzmie. Główną tego przyczyną jest opisany
antropomorfizm. Jeśli mamy mówić o „patronie Kościoła” wśród ludzi
(choć określenie takie nieszczególnie pasuje do Kościoła, który ma tylko
Św. Jan Chrzciciel i św. Józef Oblubieniec
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jednego Ojca Niebieskiego), to może nim być tylko największy z urodzonych
z niewiast, stojący wraz z Matką Bożą przy Tronie Bożym – Chrzciciel
i Poprzednik. Jeśli istnieje jakiś człowiek, który stoi wyżej od aniołów, jako
anioł i człowiek równocześnie, to jest to Jan Chrzciciel. W katolicyzmie zaś
chwała i cześć, która należna jest Janowi, przekazana została św. Józefowi.
Nowy dogmat o Józefie ma znaczenie dla prawosławnej nauki o Janie
Chrzcicielu, bowiem jest on jakby drugą, wklęsłą stroną reliefu, jest jego
powtórzeniem, ale w nieprawdziwej formie. Dlatego ten nowy dogmat jest
dla nas tak interesujący i ważny, ponieważ może być on potwierdzeniem
prawdziwości nauczania prawosławnego. W każdym razie ujawnia się w nim
religijna granica między kultem i pobożnością prawosławną a katolicką.
Z powodu tej różnicy na to samo dogmatyczne pytanie o to, kto jest najbliżej
Chrystusa spośród wszystkich stworzeń (poza Matką Bożą), katolicyzm
i prawosławie dają dwie różne, sprzeczne odpowiedzi: św. Józef Oblubieniec
i św. Jan Chrzciciel. Przez ich modlitwy, Panie, zbaw nasze dusze. █
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Książka dotowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Płacisz tylko 50% ceny.
To książka na przekór lewicowym propagandystom Konopnickiej-lesbijki. Jeśli walczysz
z nimi na argumenty – znajdziesz w niej inspirujące źródło kompromitujących przeciwnika informacji.
Oto Stanisław Brzozowski – patron stowarzyszenia wydającego „Krytykę polityczną” –
piewca marksizmu i filozof pracy... na łożu śmierci oddał duszę Bogu. Jego nawrócenie,
znakomicie udokumentowane, jest dziś całkowicie przemilczane. Wyciągnijmy trupa
z szafy.
Stanisław Brzozowski nieznajomość katolicyzmu nazywa barbarzyństwem. Ignorancję
w sprawach Kościoła – przyczyną niezrozumienia polskiej kultury. Wskazuje na dyskryminację wielu znakomitych autorów ze względu na ich wiarę. Głosi pochwałę narodu
i silnej Polski.
Ta książka to inne oblicze autora Płomieni. Znajdziesz w niej między innymi unikalny,
nigdy nie wznawiany tekst pisarza, będący przedmową do Przyświadczeń wiary bł. kardynała Johna Henry’ego Newmana, a także wybór polskiej eseistyki na temat Brzozowskiego, m.in. znakomity tekst Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.
Odkryj na nowo Brzozowskiego, konia trojańskiego dzisiejszej lewicy, która beztrosko
wciągnęła go na sztandary.
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Krzysztof Wołodźko

Słowo i sumienie
Nazwano go „wściekłym doktrynerem”, „zwolennikiem
zimnej wojny”, „literackim własowcem”. Szczególnie
podpadł francuskim lewicowym intelektualistom: jego
bezpardonowa krytyka ZSRR i kondycji Zachodu była
dla nich podwójnie nie do przyjęcia. André Glucksman
stwierdził wówczas: „Dzieło Sołżenicyna uwiera lewicę,
bo w naszych głowach siedzi jeszcze komitet centralny”.
Trzeba jednak oddać, że znaleźli się także ludzie gotowi
stwierdzić: „Od dawna nie pojawiła się u nas postać
takiego formatu”.

G. Nivat, Fenomen Sołżenicyna, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2012.
Największy sekret ludzkości - Jezus Chrystus
Autor Autorski
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Aleksander Sołżenicyn zdaje się w Polsce autorem zapomnianym
nieledwie pięć lat po swojej śmierci. Archipelag Gułag, jego opus magnum,
nie jest już ani lekturą nielegalną, ani aktualną. Choć niewykluczone, że to
pozór. Wszak to, co uniwersalne, nie traci kontaktu z tym, co „tu i teraz”.
I często jest niechciane i źle widziane w świecie, który woli nie odwoływać się
do dojrzałego sumienia, twardo postrzeganych dobra i zła.
Georges Nivat, autor Fenomenu Sołżenicyna, zbioru esejów z pogranicza
biografii intelektualnej i analizy historyczno-literackiej, oferuje nam
rzecz wnikliwą, pisaną z wielką empatią wobec pisarza, ale bez unikania
spraw trudnych. To ważne – nie ma tu nic z tak częstego u zachodnich
intelektualistów bezkrytycznego zauroczenia (mówiąc eufemistycznie) sowiecką
despotią czy rosyjskością. Daje się odczuć, jak głęboki wpływ na myślenie
o Rosji wywarło na Francuzie pisarstwo twórcy Oddziału chorych na raka.
Choć nie obywa się bez zgrzytów, w tym co dotyczy szerszej perspektywy
w spojrzeniu na Europę Wschodnią. Oto Nivat pisze: „Aż po dziś dzień
kohorta wrogów [Sołżenicyna] stale czerpie z jego «zeznań», by postawić go
w stan oskarżenia. To samo dzieje się ze wszystkimi siłaczami w dziejach,
także tymi najbardziej nam współczesnymi, jak Lech Wałęsa. Bohaterstwo
nieuchronnie izoluje i wzbudza niechęć”. Cóż powiedzieć? Że przyczyną krytyki
niegdysiejszego lidera „Solidarności” nie są dziś w Polsce jego bohaterstwo ani
siła? To temat na osobny tekst...
Życie Sołżenicyna w 1945 roku odmieniła korespondencja, jaką prowadził
ze swoim znajomym jako kapitan idącej na Berlin Armii Radzieckiej. Źle
kamuflowana, naiwnie „zaszyfrowana” krytyka Stalina skazała go na
jedenaście lat zesłania i łagrów. W zetknięciu z rzeczywistością, którą
z całą odpowiedzialnością określić trzeba mianem infernalnej, narodził się
pisarz: człowiek, który przetrwał pośród nieprzeliczonych rzesz złamanych
i splugawionych ludzkich istnień. W świecie, który chciał ukryć swoją zepsutą
naturę za pomocą kłamstw, w świecie pojęciowych pułapek, które kończyły
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się fizycznym unicestwieniem całych rzesz ludzkich – Sołżenicyn przywracał
ojczystemu językowi znaczenie i piękno, oświetlając egzystencję pojedynczych
ludzi, społeczności i narodów, wykorzenionych z jednego życia, strąconych
w inne, straszliwie zdeformowane.
Czym jest dla Sołżenicyna przestrzeń radzieckich obozów koncentracyjnych
(to określenie szokuje ludzi, którzy myślą, że łagier był „jakościowo” mniej
zdehumanizowaną instytucją niż nazistowski przemysł ludobójstwa)? Nivat
wprost stwierdza: „Gułag to nowy teatr ludzkości”. To scena zbudowana
„w łagrowym błocie, pomiędzy budkami strażniczymi i drutami kolczastymi,
w «zonie», która staje się sceną ludzkiej niegodziwości. (...) Scena została
otoczona – dosłownie – drutem kolczastym, natomiast trupa stała się –
dosłownie – stadem, stadem przeliczanym bladym świtem przy porannym
apelu”.
Określenie „teatr świata” nie jest tu jednak estetyzującym zabiegiem,
ukrywającym zgrozę za literacką metaforą. Teatr świata jest ostatecznie
terminem z pogranicza metafizyki, ukazującym całą nietrwałość i przygodność
świata doczesnego i człowieka w nim żyjącego. To nie umniejsza jego ciężaru
– wagi dobra i zła. Reflektory obozu wyostrzają w niezwykły, turpistyczny
sposób szczegóły nagiej sceny, na której pozbawieni prawie wszystkiego ludzie
walczą o biologiczne przetrwanie i/lub własne człowieczeństwo, godność dzieci
Bożych.
Trzeba jednak pamiętać, że opowieści ze świata sowieckiego to nie jedyny
element intelektualnej biografii Sołżenicyna. Przypomnijmy, że w roku
1970 pisarz otrzymał Literacką Nagrodę Nobla, a cztery lata później został
pozbawiony radzieckiego obywatelstwa i deportowany do Republiki Federalnej
Niemiec (później osiadł w Szwajcarii, następnie w USA). Do Rosji wrócił na
stałe w 1994 roku, gdzie – początkowo witany entuzjastycznie – stracił poklask
za radykalną krytykę posowieckich realiów społecznych i państwowych.
Zresztą Zachód okazał się dla niego także źródłem rozczarowania: bardzo
zdecydowanie, jako prawosławny, wystąpił z potępieniem cywilizacji
aroganckiej wobec chrześcijaństwa. Odkrył inne niż w sowieckiej Rosji źródła
i metody zakłamywania rzeczywistości, hipokryzję intelektualistów i środków
masowego przekazu.
Nazwano go zatem „wściekłym doktrynerem”, „zwolennikiem zimnej
wojny”, „literackim własowcem”. Szczególnie podpadł francuskim lewicowym
intelektualistom: jego bezpardonowa krytyka ZSRR i kondycji Zachodu była dla
nich podwójnie nie do przyjęcia. André Glucksman stwierdził wówczas: „Dzieło
Sołżenicyna uwiera lewicę, bo w naszych głowach siedzi jeszcze komitet
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291
centralny”. Trzeba jednak oddać, że znaleźli się także ludzie gotowi stwierdzić:
„Od dawna nie pojawiła się u nas postać takiego formatu, przy tym tak
delikatna i ludzka, która przez swe cierpienia jednocześnie oskarża i przebacza
wszystkim nieszczęśnikom tej ziemi, którzy wierzą, często zbłądziwszy,
w ustroje zdolne ich poniżać i gubić” (Maurice Clavel). Jak twierdzi Nivat:
„«Dante naszych czasów» zmieniał nasz obraz świata, odzyskując dla nas sens
piekła i sens zbawienia”.
U rodzimego czytelnika niedosyt może wzbudzić brak silniej zaznaczonych
wątków polskich, ściśle powiązanych z relacjami katolicyzmu i prawosławia.
Przypomniano jednak kwestię istotną, czyli jeden z najważniejszych toposów
historycznych w myśli Sołżenicyna: czas „wielkiej smuty”, ówczesnych
wpływów Rzeczpospolitej w Rosji i zdobycie Kremla przez Polaków.
Warto dodać, że w wydanej niedawno pracy Alaina Besançona pt. Święta
Ruś znajdujemy taką oto uwagę: „Sołżenicyn uważa, że agresja polska,
mogąca wywołać «zmiany genetyczne», była o wiele groźniejsza od ataków
mongolskich, które pozostawiły nietknięte struktury religijne kraju”.
16 października 1993 roku Jan Paweł II przyjął Sołżenicyna na audiencji.
Pisarz był jedyną osobą ugoszczoną przez Papieża za Spiżową Bramą w dniu
piętnastolecia pontyfikatu. Wiele ich dzieliło, także w czasie rozmowy.
A jednak – o czym przypomina Grzegorz Przebinda w książce Między Moskwą
a Rzymem – obaj byli ludźmi postawionymi przez świat w stan oskarżenia.
Ojciec Święty wciąż miał wówczas w pamięci swoją pielgrzymkę do ojczyzny
w roku 1991: „kiedy podczas ostatnich odwiedzin w Polsce wybrałem jako
temat homilii Dekalog oraz przykazanie miłości, wszyscy polscy zwolennicy
«programu oświeceniowego» poczytali mi to za złe. Papież, który stara się
przekonywać świat o ludzkim grzechu, staje się dla tej mentalności persona non
grata”. Z kolei w 1978 roku zachodnia opinia publiczna z konsternacją przyjęła
„mowę harvardzką” Sołżenicyna, której przekaz wyraził on w skrócie: „wszelkie
nieszczęścia spadają na ludzi dlatego, że zapomnieli o Bogu”. Jak wspominała
po latach jedna z jego współpracownic, nawiązując do mocnych słów pisarza:
„zapomina się o Bogu w imię wolności, w imię pluralizmu, w imię demokracji”...
Fenomen Sołżenicyna przypomina nam pisarza, którego lektura to obowiązek
dla tych, którzy chcą się uczyć i słowa, i sumienia. Choć z pewnością ten
rozkochany w Rosji słowianofil jest dla nas, Polaków, wyzwaniem. █
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DOBRA KSIĄŻKA
Zbigniew Kaliszuk

Katolik ofiarą?

Fronda 2012
Stron 216
Oprawa miękka ze
skrzydełkami
EAN 9788362268191
Cena detaliczna 34,90 zł

Istnieje powszechne przekonanie, że Kościół ze swoim nauczaniem o miłości, seksualności i cierpieniu utkwił w poprzedniej epoce.
Z poglądem tym mierzy się Zbigniew Kaliszuk w książce Katolik ofiarą? – drugiej części
bestsellerowego Katolik frajerem? Znajdziesz tu odpowiedzi na pytania:
Dlaczego Kościół zakazuje seksu i krytykuje wspólne mieszkanie przed ślubem?
Czy seks zawsze jest czymś „grzesznym”?
Jak wygrać miłość? Jak zadbać o to, by związek dwojga osób był udany?
Czy cierpienie jest karą za grzechy, a może wręcz przeciwnie
– łaską daną od Boga?
Czy cierpiący człowiek jest skazany na nieszczęśliwe życie?
Jak postępować w obliczu cierpienia otaczających nas ludzi?
Wraz z autorem odpowiedzi na powyższe pytania szukają znani dziennikarze, sportowcy
i osoby duchowne, m.in. Krzysztof Ziemiec, Szymon Kołecki, Michał Jeliński, Jasiek Mela,
Jacek Olszewski, Ania Golędzinowska, ks. Marek Dziewiecki i s. Małgorzata Chmielewska.
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DOBRA KSIĄŻKA
Maciej Iłowiecki

Pilnowanie strażników.
Etyka dziennikarska
w praktyce
Fronda 2012
Stron 526
Oprawa miękka ze
skrzydełkami
EAN 9788362268740
Cena detaliczna 39,90 zł 19,90 zł

Książka dotowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Płacisz tylko 50%
ceny.
Dziennikarze to strażnicy prawdy i demokracji. Ale okazuje się, że strażników trzeba pilnować, aby nie zapominali, że uprawiają zawód zaufania publicznego, że są “czwartą władzą”
o ogromnych wpływach. Jeżeli praca dziennikarza nie opiera się na etyce, to staje się zwykłą propagandą lub oszustwem.
Ta książka to kompendium wiedzy dla wszystkich, którym zależy na zachowaniu godności
tego zawodu. Autor w jednym tomie zawarł historię etyki mediów, przedstawił rozwiązania tych trudnych problemów w różnych krajach, zebrał dokumenty dotyczące tego zagadnienia.
Ta książka to punkt wyjścia do wszelkich dyskusji o kondycji etyki dziennikarskiej.
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TOP 10 - BESTSELLERY
(GRUDZIEŃ 2012-LUTY 2013)

1

Katolicki
Pomocnik
Towarzyski

Podczas spotkań towarzyskich prędzej czy później pojawia się temat wiary, Kościoła, ekumenizmu, klerykalizmu, a przede wszystkim – etyki seksualnej. Osoba
poważnie traktująca swoją wiarę i otwarcie się do niej
przyznająca może mieć nie lada problem. Musi odpowiedzieć na wszelkie możliwe zarzuty i wątpliwości:
a przecież taka ewangelizacja przy piwie może przynieść zarówno korzyści, jak i szkody. Autor tej książki
pomaga dyskutować w sposób błyskotliwy, a zarazem
pogłębiony.
— Stefan Sękowski, „Gość Niedzielny”

2

3

4

5

Strachy
i Lachy

Niepokorny

Zmanipuluję
Cię,
kochanie

Katolik
oﬁarą?

15% RABATU W XLM.PL SPECJALNIE DLA CZYTELNIKÓW FRONDY
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www.xlm.pl

6

7

Miesięcznik
„Egzorcysta”
z książką

Twój nowy
styl

8

9

Katolik
Frajerem?

Fronda 65

10

Pożeracze
mózgów

szczegóły promocji na xlm.pl/fronda66

ZRÓB ZAKUPY I WYKORZYSTAJ KOD PROMOCYJNY: FRONDA66

F66.indb 295

2013-02-21 07:34:20

50%
POTWORA
NIE KARM

z ceny

kwartalnika

zabiera
do swej kasy
sieć dystrybucji

nie wiemy na co przeznaczane są te pieniądze

WSPIERAJ FRONDĘ
NA 100%
Jeśli i tak czytasz nas regularnie
ZAMÓW PRENUMERATĘ
I miej gwarancję lokaty środków w tradycyjne wartości

www.pismofronda.pl
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