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Czternastoletni męczennik cristiady
„Nigdy nie było łatwiej dostać się do nieba niż teraz! Nie mogę stracić takiej 
okazji” – oświadczył matce tuż przed swoim męczeństwem 14-letni José, 
którego na ołtarze wyniósł Benedykt XVI. Paweł Skibiński

Quo vadis, kulturo?
XXI wiek zanurza człowieka w chaosie osobistym i społecznym. Czy to objaw 
postępu, czy też mamy już do czynienia z degradacją kulturową? Mikołaj 
Krasnodębski

Wobec homoseksualizmu: 
między religią, nauką a ideologią. 
Kalendarium wydarzeń
Druzgocący materiał. Pierwsze tak obszerne opracowanie we „Frondzie”. 
Ostatnie 64 lata homoseksualizmu na świecie w badaniach, dekretach, 
wydarzeniach. Andrzej Margasiński

Publicystyka Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka przeciw życiu
Europejski Trybunał Praw Człowieka nie powinien – przy wydawaniu wyroków 
– odwoływać się do praw innych państw niż to, z którego pochodzi pozew. 
Dlaczego więc w sprawie aborcji Agaty stało się inaczej? Michał Godlewski

Katolicy i pochodzenie ciała człowieka
Ojcowie Kościoła i święci teologowie nigdy nie uważali biblijnego opisu 
powstania człowieka za metaforę. Tymczasem ewolucjoniści katoliccy powołują 
się na jedno, wyjęte z kontekstu zdanie Jana Pawła II. Jakie?. Opowiada 
o. Michał Chaberek OP
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O starożytności człowieczeństwa
Pod względem systemu lokomocji starożytny i nowożytny człowiek 
jest dalszy od małp niż koń od krowy, lub pies od kota. Z problemem 
biologicznego pokrewieństwa człowieka z małpami mierzy się Piotr 
Lenartowicz SJ

Mały silniczek Darwina, który nie mógł
Uważna nauka opowiada się obecnie zdecydowanie przeciwko 
darwinizmowi. Niezależnie czy skłaniasz się do tego, by mi przyznać 
rację, czy nie, moim celem jest przygotować cię, abyś mógł zdecydować 
samodzielnie. Douglas Axe

Darwinizm i społeczeństwo
Nazistowskie działania dążące do zniszczenia tych, których uznawali za 
„niedostosowanych”, zwłaszcza niepełnosprawnych i chorych umysłowo, 
miały całkowity darwinistyczny sens. Rozmowa o. Michała Chaberka OP 
z członkiem Discovery Institute w Seattle, Johnem G. Westem

O co chodzi w hipotezie 
Ewy mitochondrialnej?
Zapis kopalniany i badania genetyczne nie wykluczają możliwości 
historycznego istnienia Adama i Ewy. Jest zbyt wcześnie, aby ktokolwiek 
twierdził, że nauka obaliła historyczne istnienie pierwszych biblijnych 
ludzi – mówi w rozmowie z o. Michałem Chaberkiem OP profesor Ann 
Gauger, naukowiec Biologic Institute w Seattle

O teorii inteligentnego projektu 
z punktu widzenia żydów
Podziwiam naszych chrześcijańskich przyjaciół za to, że poświęcają czas 
i energię, aby rozwikłać i uporządkować wiele znaczeń słowa „ewolucja” 
– mówi o. Michałowi Chaberkowi OP żydowski dziennikarz Dawid 
Klinghoffer
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Dziecko na zamówienie, czyli nowa 
eugenika u bram
„Dzieci, które narodzą się z wyselekcjonowanych, lepszych embrionów, 
będą miały lepsze życie” – mówią zwolennicy in vitro. Takie podejście 
oznacza, że na przykład Fryderyk Chopin, który – według części 
biografów – chorował na pewną formę mukowiscydozy – nie miałby 
prawa urodzić się w naszym doskonałym genetycznie społeczeństwie. 
Tomasz P. Terlikowski

Misja Zuzi, czyli błogosławieństwo 
krzyża
Niepełnosprawne dziecko w domu – wyzwania i troski, a także 
niespodziewany lek na kryzys małżeński. O swojej pięcioosobowej 
rodzinie opowiada Tomaszowi P. Terlikowskiemu dziennikarz telewizyjny 
Piotr Zworski

Zaprosić Jezusa do sypialni
Kiedy przeprowadzono ankietę, czym różnią się dziś chrześcijanie 
od niechrześcijan, padały odpowiedzi, że powinni, ale się nie różnią. 
Dlatego w katolickiej Polsce nie rodzą się dzieci – pisze ginekolog 
dr Maciej Barczentewicz

Fundamentalizm biblijny 
w perspektywie tajemnicy wcielenia
Fundamentalizm ewoluował stopniowo od form wyższych teologicznie 
do niższych i zaczął – by użyć tu sformułowania Józefa Życińskiego 
– „przekształcać teologię w patologię”. Sławomir Zatwardnicki

Zabić Marszałka
Jednym z głównych zadań komunistycznej agentury było zlikwidowanie 
Józefa Piłsudskiego. Przeprowadzenie zamachu było dość proste 
– wiedzieli o tym sowieccy agenci. Marszałek mieszkał w willi 
w Sulejówku i nie był dobrze chroniony. Tadeusz M. Płużański
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Czy można zamykać oczy na 
męczeństwo, czyli dlaczego Jacques 
Maritain popierał republikę podczas 
hiszpańskiej wojny domowej
W 1936 roku francuska intelektualna katolicka lewica była 
zdegustowana postawą katolików hiszpańskich, którzy sprzeciwili się 
zbrojne republikańskiemu rządowi Hiszpanii. Polemikę z moralnym 
„prawem do buntu” pisze doktor historii Paweł Skibiński

Julian Apostata – widmo 
Antychrysta
Czasami, aby uświadomić sobie, jak może wyglądać przyszłość, 
trzeba zwrócić się ku przeszłości. Wizja końca świata na przykładzie 
panowania cesarza Juliana Apostaty – Jakuba Szymańskiego

Pałac lalkarza
Opowiadanie. Arkady Saulski

Kochanie, od Polski nie da się uciec
Recenzja książki Kochanie, zabiłam nasze koty, Doroty Masłowskiej. 
Adrian Sinkowski

Uwięzienie w sobie Grzegorczyka
Recenzja książki Jezus z Judenfeldu. Urszula Malewicka

Diablica z Orihueli  
– Małgorzata Wołczyk
Kobiety zbierają na tacę, kobiety sprawują funkcję lektorów. Zwolniono 
je natomiast ze śpiewów, bo wszystkie pieśni odtwarzane są z płyty. 
Przez otwarte drzwi dobiegają odgłosy ulicy i muzyka z okolicznych 
barów.... Z wizytą w Hiszpanii Małgorzata Wołczyk
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DOUGLAS AXE dyrektor Biologic Institute w Seattle. Jego badania obejmują 
zarówno eksperymenty, jak i symulacje komputerowe w celu wykazania 
ograniczeń ewolucji protein i układów białkowych. Po uzyskaniu doktoratu 
z Kalifornijskiego Instytutu Technologii (Caltech) otrzymał stanowisko badawcze 
na Uniwersytecie Cambridge, w Centrum Badań Medycznych Cambridge oraz 
w Babraham Institute w Cambridge. Jego prace były recenzowane w piśmie 
„Nature” oraz opisywane w wielu książkach, czasopismach i artykułach 
prasowych, między innymi w Life’s Solution Simona C. Morrisa, The Edge of 
Evolution Micheala Behego i w Signature in the Cell Stephena Meyera.

MACIEJ BARCZENTEWICZ (1965) mąż i ojciec 11 dzieci, lekarz specjalista 
ginekolog położnik; członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego 
Towarzystwa Medyczny Perinatalnej (członek zarządu Oddziału Lubelskiego) 
Sekcji Ginekologii Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich i International 
Institute of Restorative Reproductive Medicine w Londynie. Prezes Zarządu 
Fundacji Instytut Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II. Członek 
Zespołu Ekspertów ds. Bioetyki Konferencji Episkopatu Polski, 29 lat formacji 
w Drodze Neokatechumenalnej.

O. MICHAŁ CHABEREK (1981) dominikanin, doktor teologii fundamentalnej, 
autor książki Kościół a ewolucja. Zajmuje się popularyzacją teorii inteligentnego 
projektu oraz odnową katolickiej nauki o stworzeniu. Obecnie odbywa staż 
w Discovery Institute w Seattle.

MIKOŁAJ KRASNODĘBSKI (1976) doktor filozofii, studia odbył na 
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pracuje w Wyższej 
Szkole Przymierza Rodzin. Żonaty, troje dzieci. Mieszka w Warszawie.

O. PIOTR LENARTOWICZ (1934-2012) jezuita, był doktorem medycyny 
Akademii Medycznej w Krakowie (specjalność neurofizjologia) oraz doktorem 
filozofii Uniwersytetu Gregoriańskiego. W rozprawie Phenotype-Genotype 
Dichotomy jako pierwszy zwrócił uwagę na problem nieredukowalnej 
złożoności układów biochemicznych. Był autorem pionierskich prac z filozofii 
biologii. Krytykował redukcjonizm materialistyczny w badaniu żywych 
organizmów. W ostatniej książce Ludy czy małpoludy wykazał szereg naukowych 
i filozoficznych problemów koncepcji wspólnego pochodzenia człowieka 
i zwierząt. 
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ANDRZEJ MARGASIŃSKI (1958) doktor psychologii, nauczyciel akademicki, 
terapeuta i trener. Absolwent psychologii UJ, doktoryzował się na KUL, 
pracuje w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Naukowo zajmuje 
się uzależnieniami, zagadnieniami psychopatologii i psychoprofilaktyki, 
problematyką psychometrii z jednej strony a pseudonauki z drugiej, w ostatnim 
czasie także postawami wobec homoseksualizmu. Autor m.in. Skale Oceny 
Rodziny (SOR). Polska adaptacja FACES IV – Flexibility and Cohesion Evaluation 
Scales D.H.Olsona (2009), Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu (2010), 
Homofobia, homouprzedzenie czy homosceptycyzm? (2011), Stereotyp homofobii 
– nowy element politycznej poprawności? (2012). Ojciec trzech synów, w wolnych 
chwilach gra w siatkówkę. Zob. więcej: andrzejmargasinski.com, benevitae.com.

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

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. 

ADRIAN SINKOWSKI (1984) poeta, publicysta. Redaktor kwartalnika 
literackiego „Wyspa”. Rzecznik prasowy Centrum Myśli Jana Pawła II. Publikował 
m.in. w pismach: „Odra”, „Twórczość”, „Kresy”, „Pogranicza”, „Fronda”, „Pressje”, 
„Czas Kultury”, „Topos”, „Akcent”, „Kultura Liberalna”, „Fraza”. Stypendysta 
m.st. Warszawy (2013), laureat projektu Połów dla poetów przed debiutem 
książkowym (2011), wyróżniony w konkursie Dolina Kreatywna w dziedzinie 
literatury (2008). Mieszka w Warszawie.

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.

SŁAWOMIR ZATWARDNICKI (1975) zamierza żyć wiecznie, mąż Olhy 
z Ukrainy, tato Oksany, jeden z moderatorów wspólnoty „Szekinah” z Gliwic, 
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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.

MAŁGORZATA WOŁCZYK (1975) absolwentka filologii polskiej KUL. 
Niegdyś pracownik teatrów w Lublinie, Toruniu i Warszawie. Od 2007 pracuje 
jako kaligraf i kronikarz (np. Wielkiej Księgi Honorowych Obywateli m.st. 
Warszawy). Publikowała teksty w „Niedzieli”, „Rzeczpospolitej”, „Dziecku”. 
Mama dwóch synów. 
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Twórcy węgierskich reform specjalnie dla Polaków!
Raport twórców węgierskich reform + węgierska konstytucja. 

W kwietniu 2010 roku Węgierska Unia Obywatelska Fidesz Viktora Orbána zdobyła aż 68 proc. 
głosów, uzyskując samodzielnie większość konstytucyjną. To osiągnięcie niespotykane dotąd 
w innych demokratycznych krajach Europy. Od początku istnienia nowe władze w Budapeszcie 
rozpoczęły szeroko zakrojone reformy.
Specjalnie do tej książki o istocie przemian zachodzących na Węgrzech napisali sami autorzy 
węgierskiej transformacji: 
•  O podłożach globalnego sporu o sprawę węgierską – dr László Bogár
•  O reformie banków centralnych – István Varga, Węgierski Bank Narodowy
•  O reformach wyborczych – dr Miklós Sári, Krajowe Biuro Wyborcze
•  O nowych regulacjach medialnych – dr Izabella Bencze, Fundacja Świadczeń Publicznych
•  O reformach systemu sądownictwa – dr Róbert Répássy, Ministerstwo Administracji i Spra-

wiedliwości
•  O nowych ustawach dotyczących organizacji pożytku publicznego, religii, mniejszości narodo-

wych – dr Csaba Latorcai – Ministerstwo Administracji i Sprawiedliwości
•  O polityce narodowej – dr Zsolt Semjén, wicepremier
•  O polityce prorodzinnej – dr Endre Szabó, Porozumienie Organizacji Prorodzinnych
•  I inni

W książce znajdziesz też niepublikowany wywiad z Viktorem Orbánem oraz raport o stanie 
państwa wygłoszony przez premiera po dwóch latach rządów partii Fidesz.

Projekt zrealizowany we współpracy z Ambasadą Węgier w Polsce.

Fronda 2013
Stron 360
EAN 9788362268276
Cena detaliczna 39,90 zł

Praca zbiorowa 
Węgry. Co tam się dzieje

DOBRA KSIĄŻKA

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



Pierwowzorem filmowego bohatera jest bł. José 
Luis Sánchez del Río. Młody bojownik za wolność 
wiary i Kościoła został wyniesiony na ołtarze wraz 
z dwunastoma innymi męczennikami prześladowań 
meksykańskich przez Benedykta XVI 20 listopada 
2005 r. w meksykańskiej Guadalajarze.



Czternastoletni
MĘCZENNIK
cristiady

Wśród bohaterów filmu Cristiada (tytuł ang. „For Greater 
Glory: The True Story of Cristiada”) w reżyserii Deana Wrighta 
uwagę zwraca postać 14-letniego cristero, jednego z głównych 
bohaterów opowieści. W jego rolę wcielił się nastoletni aktor 
meksykański Mauricio Kuri. Grany przezeń bohater zgłasza się na ochotnika 
do armii gen. Enrique Gorostietty Velarda. Podczas jednej z potyczek zostaje 
schwytany przez żołnierzy federalnych. Jest torturowany przez policyjnego 
oprawcę. Wreszcie ginie w publicznej egzekucji. Jego ostatnie słowa to 
okrzyk: „He viva Cristo Rey!”. Pierwowzorem filmowego bohatera jest 
bł. José Luis Sánchez del Río. Młody bojownik za wolność wiary i Kościoła 
został wyniesiony na ołtarze wraz z dwunastoma innymi męczennikami 
prześladowań meksykańskich przez Benedykta XVI 20 listopada 2005 r. 
w meksykańskiej Guadalajarze. Mszy beatyfikacyjnej przewodniczył legat 
papieski José Saraiva Martins. 

Nie był to oczywiście pierwszy beatyfikowany męczennik tego okresu. Na 
ołtarze wyniesionych zostało w sumie czterdzieści ofiar prześladowań reżimu 
rewolucyjnego w Meksyku z lat 1915-1937, przy czym ogromna większość 
z nich została zamordowana w okresie tzw. pierwszej cristiady, tj. w latach 
1926-1928. W 1988 r. beatyfikowany został o. Miguel Pro SJ. W 1992 r. Jan 
Paweł II beatyfikował męczenników cristiady – bł. Krzysztofa Magallanesa 
Jarę i dwudziestu czterech towarzyszy. Osiem lat później, w 2002 r., 
zostali oni wszyscy kanonizowani przez tego samego papieża. W 1997 r. 

Paweł Skibiński
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do grona błogosławionych dołączyła jeszcze jedna ofiara administracji 
antyklerykalnego prezydenta Plutarco Eliasa Callesa. 

NIE BYŁ W STANIE UNIEŚĆ KARABINU
Film Wrighta bardzo realistycznie i bez niedomówień oddaje prześladowania 
Kościoła. Widzimy zabójstwa księży, profanacje kościołów, zbiorowe egzekucje 
dokonywane przez siły rządowe. Jednak bodaj największe wrażenie na 
widzach robi dramatyczna scena męczeństwa nastoletniego bł. José Luisa 
Sáncheza del Río... Kim był nastoletni cristero?

Urodził się 28 marca 1913 r. w niewielkim mieście Sahuayo 
w meksykańskim stanie Michoacan, położonym na zachodzie kraju. Był synem 
Macario Sáncheza Sáncheza i jego żony Marii del Río, trzecim z czworga dzieci 
tego małżeństwa. Była to uboga, choć bardzo pobożna rodzina. Tam został 
ochrzczony i przyjął Pierwszą Komunię Św. oraz bierzmowanie, zgodnie 
z ówczesnym zwyczajem w krajach Ameryki Łacińskiej. 

W tym samym mieście uczęszczał do szkoły i wstąpił w szeregi ACJM 
(Asociación Católica de la Juventud Mexicana – ACJM), organizacji młodzieży 
katolickiej założonej w roku przyjścia na świat przyszłego błogosławionego. 
Hasło tej organizacji to: Pobożność, Nauka i Działanie, a zawołanie: Por Dios y por 
la Patria – Za Boga i za Ojczyznę. W czasie prześladowań religijnych wszczętych 

przez prezydenta Plutaco Eliasa Callesa w okresie pierwszej cristiady ponad 
ośmiuset członków tej organizacji zostało zamordowanych przez władze. 

Po wybuchu wojny domowej w 1926 r. starsi bracia José Luisa – Macario 
i Miguel – przyłączyli się do oddziałów katolickich. 13-letniemu wówczas 
José Luisowi matka zabroniła wstąpienia do partyzantki. Odmówił mu 
także generał cristeros Prudencio Mendoza, którego chłopiec prosił o zgodę 
na przyłączenie się do oddziału. José Luis był jednak uparty. Odbył m.in. 
pielgrzymkę na grób jednej z ofiar prześladowań rządowych, lidera ACJM 
bł. Anacleta Gonzaleza, który także został przedstawiony w filmie Wrighta. 
Zdaniem chłopca, walka w oddziale partyzanckim była najlepszą okazją, by 
oddać życie za Chrystusa i pójść do Nieba. W końcu matka uległa namowom 

„Niech żyje Chrystus Król i Najświętsza 
Panienka z Guadalupe! Zobaczymy się 
w niebie!”.
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Czternastoletni męczennik cristiady

syna, gdy usłyszała od niego: „Nigdy nie było łatwiej dostać się do nieba niż 
teraz! Nie mogę stracić takiej okazji”. 

Ostatecznie do swojej decyzji udało mu się także przekonać gen. Mendozę. 
José Luis Sánchez del Río przyłączył się więc do jego oddziału. Przez pierwsze 
siedem miesięcy pobytu w oddziale miał zakaz używania broni, wykonywał 
jedynie czynności pomocnicze. Towarzysze broi lubili go. José Luis znany był 
z pogody ducha, którą zachowywał nawet w najtrudniejszych warunkach 
wojny partyzanckiej. Wyróżniał się też pobożnością – prowadził w oddziale 
modlitwy różańcowe. Zyskał wśród cristeros przydomek Tarsicio – Tarsycjusz, 
na pamiątkę męczennika z czasów rzymskich, który wolał polec z rąk pogan, 
niż oddać im Najświętszy Sakrament. Święty Tarsycjusz był też patronem 
Akcji Katolickiej oraz ministrantów. Ostatecznie José Luis został przydzielony 
jako adiutant do gen. Luisa Guízara Morfina.

U PROGU MĘCZEŃSTWA
6 lutego 1928 r. doszło do potyczki z oddziałami rządowymi pod 
miejscowością Cotija. Cristeros zostali zaskoczeni przez przeważające siły 
rządowe. W czasie walki pod gen. Guízarem Morfinem, dowódcą oddziału, 
w którym znajdował się José Luis, padł koń. José Luis oddał mu swoje 
zwierzę, dzięki czemu generał wydostał się z pola bitwy. Miał też wówczas 
wypowiedzieć do generała następujące słowa: „Pan jest bardziej potrzebny 
sprawie niż ja”. Chłopiec ostrzeliwał się przed żołnierzami aż do ostatniego 
naboju, ale w końcu został przez nich pojmany.

Doprowadzony przed dowódcę wojsk rządowych – gen. Anacleto Guerrero 
– chłopiec okazał zdecydowanie i spokój. Zwrócił się do generała: „Zostałem 
aresztowany, ponieważ skończyły mi się naboje, ale się nie poddałem!”. Oficer 
zaproponował mu jako „odważnemu chłopcu” przyłączenie się do jednostek 
federalnych. Na tę propozycję przyszły męczennik powiedział: „Nigdy! 
Wolę umrzeć, niż przyłączyć się do wrogów Chrystusa Króla! Ja jestem ich 
przeciwnikiem! Proszę mnie rozstrzelać!”.

Początkowo José Luis przetrzymywany był w piwnicy lokalnej parafii 
w Cotijo. Stamtąd napisał ostatni list do matki. Pisał w nim: „Moja droga 
mamo, zostałem wzięty do niewoli w dzisiejszej potyczce. Myślę, że teraz 
idę na śmierć, ale to nieważne, mamo. Poddaj się woli Boga. Umieram bardzo 
szczęśliwy. (...) Nie martw się tym, że umrę, bo to dopiero sprawia, że cierpię. 
Powiedz obu moim braciom, żeby poszli za przykładem swego najmłodszego 



brata. Czyń wolę Bożą, miej odwagę i pobłogosław mnie wraz z tatą. Pozdrów 
wszystkich po raz ostatni ode mnie i po raz ostatni przyjmij serce swego syna, 
który tak bardzo cię kocha i pragnąłby cię jeszcze zobaczyć przed śmiercią”.

Chłopak został przewieziony do Sahuayo, miejsca swych narodzin, 
i zamknięty w miejscowym kościele parafialnym w dyspozycji miejscowego 
deputowanego Rafaela Picazo Sáncheza. Kościół ten został zamieniony 
w stajnię, a prezbiterium stało się kurnikiem, w którym trzymano koguty 
wykorzystywane do walk. Młody człowiek oburzony zbezczeszczeniem 
świątyni miał wyłapać i wydusić ptaki, a konia wyprowadzić. To zachowanie 
jeszcze wzmogło gniew przedstawiciela antyklerykalnych władz. 

José Luis został zmuszony towarzyszyć egzekucji innego młodocianego 
cristero o imieniu Lazaro. Lazaro jednak w cudowny sposób ocalał, ponieważ 
oprawcy nie sprawdzili, czy żyje, i pozostawili nieprzytomnego na 
miejscowym cmentarzu, skąd udało mu się ostatecznie uciec. 

Ojciec José Luisa podjął w tym czasie dramatyczną próbę wykupienia 
syna z rąk żołnierzy, ale zażądano niebotycznej na owe czasy sumy pięciu 
tysięcy pesos w złocie, a deputowany Picazo wprost odmówił prośbie. Ojciec 
zaofiarował w zamian za życie José Luisa swój dom, meble i wszystko co miał, 
jednak rozśmieszyło to tylko oficera wojsk federalnych. José Luis poprosił ojca, 
by nie płacił za jego uwolnienie ani grosza. Odmówił propozycji oprawców, by 
uciekał za granicę i tam wstąpił do rządowej szkoły wojskowej.

Dramat trwał kilka dni. 10 lutego 1928 r. wieczorem chłopiec został 
odstawiony do miejscowych koszar Mesón del Refugio. Oznajmiono mu, że 
czeka go śmierć. Pozwolono napisać mu do ciotki, aby przyniosła mu wiatyk. 
Został poddany torturom. Oprawcy zdarli mu m.in. skórę z podeszw stóp i w ten 
sposób chłopiec był prowadzony przez nich boso przez miasto. Próbowano 
skłonić go do zaparcia się wiary i apostazji. Bez skutku. Podczas tego marszu 
młody cristero miał wznosić okrzyki ku czci Chrystusa Króla i Najświętszej 
Maryi Panny z Guadalupe. Płacząc z bólu, ale jednocześnie modląc się, został 
zaprowadzony nad wykopany dlań grób. Miał poprosić, by mu go dokładnie 
wskazano, żeby oszczędzić oprawcom trudu przenoszenia ciała. 

Tam został powieszony i zadźgany przez żołnierzy. Konającego chłopca 
zdjął z drzewa jeden z oprawców, kapitan Rafael Gil Martinez („El Zamorano”). 
Kpiąco zapytał wówczas José Luisa, co chce, by powtórzono jego rodzicom. 
Ten miał odpowiedzieć: „Niech żyje Chrystus Król i Najświętsza Panienka 
z Guadalupe! Zobaczymy się w niebie!”. Zamorano dobił męczennika strzałem 
z pistoletu. Była godzina 23.30 w piątek 10 lutego 1928 r.
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PAMIĘĆ O ZAMĘCZONYM CHŁOPCU
Ostatnia faza jego męczeństwa odbywała się publicznie – José Luis został 
zamordowany na oczach swych sąsiadów i matki, która szlochając, modliła 
się za duszę syna. Został pogrzebany wprost w ziemi, bez trumny. Kilka lat 
później jego ciało zostało ekshumowane i przeniesione do ekspiacyjnego 
kościoła Najświętszego Serca Jezusowego. Obecnie jego relikwie znajdują się 
w kościele św. Jakuba Apostoła w Sahuayo. José Luis Sánchez del Río jest bodaj 
jedynym spośród męczenników cristiady, który walczył osobiście z bronią 
w ręku przeciwko prześladowcom Kościoła. 

Historia dopisała swoisty komentarz do dziejów beatyfikowanego 
żołnierza Chrystusa. Ulica w Sahuayo, na której przyszedł na świat przyszły 
błogosławiony i która nazywała się wówczas Tepeyac, nosi dziś imię Rafaela 
Picazo, deputowanego z dystryktu Jiquilpan, który odpowiadał za represje 
przeciwko cristeros w tym dystrykcie. Uhonorowany został więc oprawca, 
a nie ofiara. Tego rodzaju krzyczącą niesprawiedliwość znamy także doskonale 
z naszego, polskiego podwórka.

Kościół oddał mu jednak ostateczną sprawiedliwość. W 2005 r. ofiara 
administracji prezydenta Callesa została wyniesiona na ołtarze, a dzień 
po beatyfikacji – 21 listopada 2005 r. – w jego rodzinnym mieście odbyła 
się triumfalna procesja dziękczynna za wyniesienie na ołtarze młodego 
męczennika, która powtórzyła ostatnią wędrówkę umęczonego przez 
żołnierzy nastolatka.

Podczas tej uroczystości kardynał José Saraiva Martins powiedział m.in.: 
„Jak można sobie wytłumaczyć, że tak wielka była wiara i miłość do Jezusa 
w tej jeszcze tak młodej duszy? Błogosławiony Józef jest cudem łaski, jest 
dowodem na wielkość swego chrześcijańskiego powołania (...). Podobnie jak 
inni młodzi ludzie w całej historii, ten chłopiec – urodzony tutaj, ochrzczony 
tutaj, umęczony tutaj – wskazuje nam drogę świętości i zaprasza nas, 
byśmy ją przeszli, naśladując Chrystusa (...) Błogosławiony Józef powinien 
być przykładem dla wszystkich (...) dla dzieci i młodzieży, takiej jak José Luis 
Sánchez del Río, aby czuli się – jak on – powołani do szeregów Chrystusa Króla, 
wybrani, by żyć blisko Niego, powołani do największej miłości, przekonani, aby 
nadać sens swemu życiu, kochając Jezusa jak On nas umiłował”. 

We wspomnienie bł. José Luisa, które przypada na dzień jego śmierci 
– 10 lutego, w całym Meksyku Kościół modli się za wstawiennictwem 
dzielnego chłopca i prawdziwego cristero. █



Największy sekret ludzkości - Jezus Chrystus
Autor Autorski

Mikołaj Krasnodębski

Quo vadis, 
kulturo?



Antykultura ujawnia 
się w chaosie, który 
niestety jest obecny 
w różnych aspektach 
życia osobistego 
i społecznego 
współczesnego 
człowieka. Dlatego 
możemy postawić 
pytanie: dokąd zmierza 
kultura naszych czasów? 
Ale nie samo pytanie 
jest ważne! Istotne jest 
dokonanie remedium, 
a zatem powrót do 
właściwie rozumianej 
kultury i promowanych 
przez nią wartości. Taką 
właśnie kulturą jest 
kultura klasyczna, zwana 
też łacińską.



Quo vadis – dokąd idziesz, kojarzy się nam z sienkiewiczowską 
powieścią, w której święty Piotr zapytał Jezusa, dokąd on podąża. 
Pytanie to pada podczas prześladowania chrześcijan w Rzymie przez Cesarza 
Nerona. W tytule tego tekstu chciałbym nawiązać do tego pytania i kontekstu 
historycznego, czyniąc adresatem tego pytania współczesną kulturę. 

Być może postawione przeze mnie pytanie zostanie uznane za zbyt 
patetyczne, ale faktycznie znajdujemy się na dość specyficznym zakręcie 
historii, na którym na pewno możemy spytać: dokąd zmierzamy? Dokąd 
zmierza współczesna kultura? Czy jest to jeszcze kultura łacińska, 
śródziemnomorska, w której jesteśmy osadzeni już od czasów Mieszka I, 
a która duchowo sięga ateńskiej polis, a następnie rzymskiego civitas. Ona 
to właśnie została przeniknięta duchem personalizmu chrześcijańskiego, 
ujawniającym się we Wcielonym Słowie – Jezusie Chrystusie. 

Na dworze tego księcia Polan, obok Pisma Świętego, pierwszą 
świecką książką była praca wybitnego filozofia przełomu starożytności 
i średniowiecza, Boecjusza – O pocieszeniu, jakie daje filozofia. Czy na 
współczesnych „dworach” czyta się równie ambitne teksty? Czy podtrzymuje 
się kulturową więź z tym, co ukształtowało Europę? Z tym pytaniem 
konfrontowali nas też bł. Jan Paweł II oraz Ojciec Święty Benedykt XVI, 
stawiając je współczesnym Europejczykom, w tym również Polakom. 

Diagnoza współczesnej kultury nie jest optymistyczna. Dominują w niej 
konsumpcjonizm, hedonizm, subiektywizm, relatywizm i woluntaryzm.

Czym jest kultura? Ten łaciński termin oznacza uprawę roli (od łacińskiego 
colo, colere). Starożytni Rzymianie zastępowali go również terminem 
humanitas – człowieczeństwo, co etymologicznie wiąże kulturę z grecką 
paideią, czyli wychowaniem. Wychowanie polega właśnie na odkryciu 
w człowieku jego człowieczeństwa. Człowieka, tak jak rolę, należy uprawiać 
i pielęgnować – „zaorać”, „użyźnić”, „obsiać”, a następnie czekać na efekt 
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tej pracy (wybitny polski etyk i pedagog Jacek Woroniecki określił to cnotą 
długomyślności). Kultura wymaga więc trudu, pracy i umiejętności od osoby, 
która ją wytwarza, współtworzy. Z jednej bowiem strony zastajemy już 
pewną kulturę, genetycznie nas wyprzedzającą, którą poznajemy i która nas 
kształtuje. Nie powinniśmy ograniczyć się do jej biernej konsumpcji. Kultura 
nie jest tylko nam dana, ale również zadana. Oznacza to, że zostaliśmy 
powołani do twórczego jej przetwarzania. Kultura bowiem winna służyć 
człowiekowi zgodnie z „prawdą o dobru” (Karol Wojtyła). Mamy świadomość, 
że tak niestety nie jest. Szczególnie współczesna kultura jest zaprzeczeniem 
tego celu, ale nie zmienia to faktu, iż ochrona osób jest pierwotnym 
i właściwym jego naturze działaniem moralnym. 

Obecnie dominuje spłycone i zredukowane rozumienie kultury, 
ograniczające ją do rozrywki i wolnego czasu. I tu również nie jest najlepiej! 
Promuje się tzw. kulturę masową, która często przybiera postać antykultury. 
Nie chroni ona człowieka, zachęca do łamania norm moralnych i Dekalogu, 
promuje relatywizm i woluntaryzm. Relatywizm głosi, że wszystko jest 
względne, subiektywne, zmienne. Zarówno prawda, jak i dobro! Nie możemy 
więc poznać ani prawdy, ani dobra i w konsekwencji ich wybrać, do nich 
się skierować. Postawa ta znana już w starożytności – wówczas należała 
do rzadkości – obecnie jest promowana jako jedyna i słuszna. Już w domu 
i w szkole można się z nią spotkać. W konsekwencji nic nie jest prawdziwe, 
ani dobre! Zaciera się zasadnicza granica pomiędzy prawdą i fałszem, dobrem 
i złem, a jeżeli nie ma pomiędzy nimi granicy, to wówczas wszystko jest 
dozwolone, również fałsz i zło. 

Tu właśnie leży dramat antykultury. Odcinając się od prawdy i dobra, 
zanegowała ona samego człowieka, Boga i odniesienia osobowe na 
płaszczyźnie osobowych relacji (miłość, otwartość, zaufanie) oraz 
porzuciła aretologię, skłaniającą do uprawy całego człowieka, szczególnie 
jego sprawności intelektualnych (w tym mądrości) i cnót moralnych 
(sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo, roztropność). 

Antykultura ujawnia się w chaosie, który niestety jest obecny w różnych 
aspektach życia osobistego i społecznego współczesnego człowieka. Dlatego 
możemy postawić pytanie: dokąd zmierza kultura naszych czasów? Ale nie 
samo pytanie jest ważne! Istotne jest dokonanie remedium, a zatem powrót 
do właściwie rozumianej kultury i promowanych przez nią wartości. Taką 
właśnie kulturą jest kultura klasyczna, zwana też łacińską. █



Uzależnieni od środków chemicznych podlegają 
potężnym mechanizmom metabolicznym, a jednak 
potrafią powstrzymywać się od picia, ćpania czy 
nałogowego palenia. Człowiek potrafi bowiem 
przekraczać swoje determinizmy, wręcz w tym 
manifestuje się nasze człowieczeństwo. Gdybyśmy 
pozostali na etapie ulegania biologicznym 
determinizmom, czym różnilibyśmy się od zwierząt? 
Osoba podlegająca homoseksualnym skłonnościom, 
jeśli podejmuje zachowania homoseksualne, to 
nie dlatego, że nie może im nie ulec, ale dlatego, 
że je akceptuje. Ale ma wybór, temu wyborowi 
nie może zaprzeczyć, ani się od niego odwrócić. 
Być może dlatego wielu eksgejów już po przyjęciu 
homoseksualnej tożsamości mówiło o trawiącej 
ich przez całe lata egzystencjalnej pustce i życiu 
w aksjologicznym chaosie.

Andrzej Margasiński

Wobec homoseksualizmu: 
między religią, nauką 

a ideologią

KALENDARIUM WYDARZEŃ



Problem homoseksualizmu w istotny sposób odciska się na 
dyskursie społecznym w cywilizacji zachodniej w ciągu ostatnich 
pięćdziesięciu lat. Dyskusje o statusie homoseksualizmu i społecznym 
miejscu związków homoseksualnych rozpalają praktycznie wszystkich. Głos 
zabierają politycy, duchowni, publicyści, dziennikarze, celebryci, wreszcie 
naukowcy, chociaż przekaz tych ostatnich zdaje się przebijać najsłabiej. 
W środowiskach psychiatrów i psychologów nie ma praktycznie sporu 
o chorobowy status homoseksualizmu i wydaje się, iż zwyciężyło przekonanie, 
że skoro istnieją geje i lesbijki, którzy deklarują zadowolenie z życia, to 
należy to uznać, bowiem nie mamy do czynienia z psychotykami, tj. osobami 
chorymi na psychozy, takie jak schizofrenia czy paranoja. We współczesnym 
spojrzeniu na problematykę zdrowia psychicznego odchodzi się od modelu 
patogenetycznego na rzecz salutogenetycznego, zdrowie w znacznym stopniu 
jest definiowane w kategoriach dobrostanu (well-beeing), który jest rozumiany 
jako subiektywnie postrzegane przez osobę poczucie szczęścia, pomyślności, 
zadowolenie ze stanu życia. Z tego wynika, że kwestia chorobowego statusu 
homoseksualizmu nie funkcjonuje w debacie, a jeśli ktoś podnosi takie zarzuty, 
to nie poprzez przywoływanie współczesnej wiedzy psychopatologicznej, lecz 
zwykle poprzez odwoływanie się do sfery moralności czy religii. 

W obrębie psychopatologii kontrowersje koncentrują się wokół trzech 
spraw: etiologii homoseksualizmu, możliwości zmiany tej orientacji na 
heteroseksualną (w szczególności chodzi o status terapii reorientacyjnej 
z jednej strony, a afirmatywnej z drugiej) i wreszcie o możliwości adopcji 
dzieci przez pary homoseksualne. Podstawowy spór dotyczy etiologii 
homoseksualizmu. Jest to pytanie fundamentalne, albowiem przyjęta na nie 
odpowiedź dość jednoznacznie warunkuje pozostałe. Środowiska gejowskie 
i homofilne lansują dość jednolity przekaz, o którym można powiedzieć, iż ma 
cechy swoistego credo:



• homoseksualizm jest wrodzony, stanowi jedną z trzech głównych 
orientacji seksualnych, obok heteroseksualizmu i biseksualizmu,

• homoseksualiści to 5-10 proc. wszystkich populacji,
• ponieważ homoseksualizm jest wrodzony, nie jest możliwe trwałe 

przejście z homoseksualizmu na heteroseksualizm, dlatego terapia w tym 
kierunku powinna być zabroniona,

• homoseksualiści wszędzie są represjonowani, są ofiarami 
heteroseksualnych większości,

• dzieci wychowywane przez homoseksualne pary niczym nie różnią się od 
dzieci wzrastających w rodzinach heteroseksualnych.
Gdyby założenia te były głoszone tylko przez środowiska gejowskie, nie 

miałyby szansy na zbytnią nośność. Nietrudno jednak zauważyć, że zostały one 
zaadaptowane przez potężne, polityczne środowiska lewicowe. Środowiska 
te, dominujące w zachodnich mediach, wykreowały je jako tezy stanowiące 
część kanonu politycznej poprawności. Ideologii, której w zamierzeniu 
przyświecały niewątpliwie słuszne ideały, aby język nie służył represjonowaniu 
mniejszości, ale która – jak piszą Scruton, Weigel, Bartyzel czy Kołakowska 
– została zdominowana przez lewicę i jest wykorzystywana do narzucania 
światu lewicowo-liberalnej narracji1. Tymczasem w środowisku naukowym 
nie ma jednoznacznych rozstrzygnięć. Wręcz przeciwnie, w odniesieniu 
do przytoczonych twierdzeń nie ma jedności poglądów psychiatrów 
i psychologów. W środowisku amerykańskim, jeśli chodzi o kwestie etiologii 
homoseksualizmu, a zwłaszcza możliwości terapii i zmiany tożsamości 
homoseksualnej na heteroseksualną, można wręcz mówić o największym 
współczesnym nierozwiązanym konflikcie. Konflikcie, który merytorycznie 
i wręcz strukturalnie dzieli amerykańskich psychologów i psychiatrów. I niczego 
nie zmienia tu prohomoseksualna narracja narzucana przez wpływowe 
Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, która przyczynia się do szerokiej 
krytyki i utraty autorytetu tej ważnej niegdyś organizacji. Kontrowersje te, 
mało znane w Polsce, zostaną szeroko omówione w poniższym kalendarium. 
Mam nadzieję, że pozwoli ono na szerszy ogląd tej problematyki. 

W kwestii etiologii homoseksualizmu jako główne kierunki 
proponowanych rozwiązań można wskazać: model uwarunkowań 
biologicznych (genetyczno-hormonalnych) i model psychologiczno- 
-środowiskowy2.

1  Zob. A. Margasiński, Stereotyp homofobii –  nowy element politycznej poprawności?, „Kultura i  Edukacja” 
2/2012, s. 169-186.

2  Oddzielną uwagę należałoby poświęcić językowi i  terminom stosowanym w odniesieniu do homoseksu-
alizmu, kontrowersjom wobec pojęć takich jak homoseksualista, gej, preferencje, orientacje itd. Z braku miejsca 
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MODEL UWARUNKOWAŃ BIOLOGICZNYCH
W tym modelu zakłada się, iż homoseksualizm jest zdeterminowany 
biologicznie. Dwa główne kierunki poszukiwań dotyczą uwarunkowań 
genetycznych i oddziaływań hormonalnych. Na początku lat 90. pojawił 
się artykuł Deana Hamera3, który w mediach był prezentowany jako dowód 
na odkrycie tzw. „genu homoseksualizmu”. Jednak późniejsze badania 
falsyfikacyjne nie potwierdziły doniesień Hamera, a i on sam wycofał się 
z wcześniejszych sugestii jakoby odkrył „gen geja”. A to oznacza, że ten 
kierunek poszukiwań spełzł na niczym. Nie ma naukowego dowodu na to, że 
bycie gejem lub lesbijką jest uwarunkowane genetycznie. 

 W zakresie oddziaływań hormonalnych do najbardziej znanych 
należała teoria LeVaya4. Stwierdził on różnice w wielkości pewnej części 
podwzgórza, która miała wynikać z większej ilości hormonu zwanego INAH3 
u homoseksualistów niż u heteroseksualistów. Badania LeVaya okazały 
się pełne błędów metodologicznych, nie zostały także pozytywnie 
sfalsyfikowane w innych ośrodkach, a sam LeVay, podobnie jak Hamer, 
wycofał się z twierdzeń, jakoby znalazł w mózgu centrum odpowiedzialne za 
homoseksualizm5. 

Kierunek, który wydaje się najbardziej przekonujący, sugeruje zmiany 
hormonalne w okresie płodowym. Wykształcenie się płci biologicznej 
związane jest z oddziaływaniem hormonów takich jak testosteron, 
androgeny i estrogeny. Zakłada się, że homoseksualność jest skutkiem 
nadmiernego lub niedostatecznego wydzielania się androgenów w tzw. 
krytycznej fazie rozwojowej. W przypadku kobiet oznaczałoby to pojawienie 
się podwyższonego poziomu androgenów, co prowadziłoby do częściowej 
maskulinizacji. W przypadku mężczyzn niedobór androgenów prowadziłby 
do częściowej feminizacji systemu nerwowego6. Niemniej jednak teorie 
biologiczno-hormonalne mają jedną zasadniczą słabość. Z naturalnych 
przyczyn etycznych nie są możliwe eksperymenty na ludziach, a tylko takie 
schematy badawcze mogłyby dostarczyć „twardych” dowodów o wpływie 

i z powodu wielu różnych źródeł terminy te są stosowane tutaj zamiennie, problematyka języka będzie przed-
miotem oddzielnego opracowania.    

3  D. Hamer, S. Hu, V. Magnuson, A. Hu, A. Pattatucci, A linkage between DNA markers on the X  chromosome and 
male sexual orientation, „Science” 261/1993, s. 321-327. 

4  S. LeVay, A difference in hypothalamic structure between heterosexual and homosexual men, „Science”, 258/1991, 
s. 1034-1037. 

5  D. Nimmons, Sex and the brain, „Discover”, 15(3)/1994, s. 64-71.
6  Q. Rahman, G.D. Wilson, Born gay? The psychobiology of human sexual orientation, „Personality and Individual 

Differences”, 34/2003, s. 1337-1382.



określonych hormonów na preferencje seksualne. Większość prac z tego 
obszaru badawczego sprowadza się do wnioskowania pośredniego poprzez 
obserwacje ilościowych różnic w nasileniu określonych cech u osób 
homoseksualnych i heteroseksualnych, i takie – pośrednie w kontekście 
przyczynowo-skutkowym – obserwacje służą do tworzenia sugestii 
o hormonalnych uwarunkowaniach homoseksualizmu. Przykładowo, Allen 
i Gorski wykazali, iż spoidło przednie jest u homoseksualnych mężczyzn 
o 18 proc. większe niż u heteroseksualnych kobiet i 34 proc. większe niż 
u heteroseksualnych mężczyzn7; wszak konstatacje takie nie są w stanie 
jednoznacznie rozstrzygnąć kwestii przyczyny i skutku. Czy powiększenie 
określonej struktury mózgu jest przyczyną homoseksualizmu, czy też 
jego skutkiem, czy większe nasilenie określonego hormonu u osób 
homoseksualnych w stosunku do heteroseksualnych jest przyczyną 
zachowań homoseksualnych czy też raczej odwrotnie? Na te pytania 
badania oparte np. na autopsji nie są w stanie dostarczyć jednoznacznej 
odpowiedzi, podobnie jak eksperymenty prowadzone na szczurach czy 
małpach. Mogą one służyć stawianiu pewnych hipotez, ale też na nich 
należy poprzestać. Niestety, wydaje się, że znaczna część komentatorów 
homoseksualizmu nie odróżnia hipotez od wniosków wyciąganych na 
podstawie dużych, poprawnych metodologicznie i kilkakrotnie pozytywnie 
sfalsyfikowanych badań. Lub też nie chce wyciągać z przyczyn niemających 
z nauką nic wspólnego. 

Należy też pamiętać, że nie ma jednego modelu i prostego przełożenia, 
które wyjaśniałoby związek między określonymi procesami umysłowymi 
a strukturami mózgowymi. Za funkcjonowanie określonych funkcji 
poznawczych i afektywnych odpowiada wiele struktur mózgowych, 
zależności nie mają charakteru wąskolokalizacyjnego, określa się je mianem 
korelacyjnych8. Badania nad uszkodzeniami CUN wykazały, iż mózg cechuje 
się niezwykłą plastycznością, polegającą na tym, iż funkcje powiązane 
z uszkodzonymi strukturami mogą w znacznym stopniu być przejęte przez 
inne jego części9. 

Od czasu pojawienia się tekstów Hamera i LaVeya żadne inne badania 
nie wywołały tak silnego rezonansu, na ogół mamy do czynienia 
z doniesieniami o pojedynczych cechach różniących homoseksualistów 

7  L.S. Allen, R.A. Gorski, Sexual orientation and the size of the anterior commisure in the human brain, „Proce-
edings of the National Academy of Sciences USA”, 89/1992, s. 7199-7202.

8  D. Kądzielawa, Neuropsychologia kliniczna: charakterystyka dyscypliny, w: J. Strelau (red.), Psychologia. Pod-
ręcznik akademicki, t. III, Gdańsk 2000. 

 9  K. Walsh, D. Darby, Neuropsychologia kliniczna Walsha, Gdańsk 2008.
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od heteroseksualistów. Lalumiere i wsp.10 wykazali, że homoseksualiści 
cechują się częściej leworęcznością; o różnicach pomiędzy 
homoseksualistami a heteroseksualistami w zakresie stosunku długości 
palców wskazujących do serdecznego donosił Manning i inni11, wielkości 
penisa12, aktywności dobowej13, aktywności mózgu podczas ekspozycji 
materiałów filmowych14, przeprowadzanych na ogół na niewielkich 
próbkach klinicznych, które służą stawianiu pewnych dalszych hipotez 
– i tylko tyle. Sami autorzy zresztą na ogół wnioski formułują ostrożnie, na 
ogół w trybie przypuszczającym, przy użyciu sformułowań typu: wydaje 
się, że...; można przypuszczać, iż…, to sugeruje, iż..., można zaryzykować 
nową hipotezę, że… itp. Jak zauważają Bearman i Brückner podręczniki 
poświęcone homoseksualizmowi „puchną” od takich uzasadnień o jego 
biologicznych uwarunkowaniach, podstawowe doniesienia w tym 
kierunku nie zostały pozytywnie zweryfikowane, a szereg badań wykazuje 
wiele metodologicznych błędów15. Warto zauważyć, że dziwnym trafem 
w omówieniach tekstów tryb przypuszczający jakimś cudownym 
zbiegiem okoliczności zamienia się w tryb orzekający. Takie metamorfozy 
widoczne są nie tylko w publicystyce, ale i w opracowaniach o charakterze 
podręcznikowym16. Warto także podkreślić trudne do interpretacji różnice 
wielu analizowanych parametrów pomiędzy kobietami a mężczyznami17. 

MODEL UWARUNKOWAŃ  
PSYCHOLOGICZNO-ŚRODOWISKOWYCH
W tym modelu akcent pada na uwarunkowania środowiskowe 
homoseksualizmu z jednej strony i potencjał osobowy jednostki ludzkiej 
z drugiej. Zakłada się, że homoseksualizm jest przede wszystkim 

10  M.L. Lalumiere, R. Blanchard, K.J. Zucker, Sexual orientation and handedness in men and women: A meta-ana-
lysis, „Psychological Bulletin” 126/2000, s. 575-592.

11  J.T. Manning, D. Scutt, J. Wilson, D.I. Lewis-Jones, The ratio of 2 to 4 digit length: a predictor of sperm numbers 
and concentrations of testosterone, luitenzing hormone and oestrogen, „Human Reproduction”, 13/1998, s. 3000-3004. 

12  A.F. Bogaert, S. Hersberger, The relation between sexual orientation and penile size, „Archives of Sexual Beha-
vior” 28/1999, s. 213-221. 

13  J.A. Hall, D. Kimura, Homosexuality and circadian rhythms, „Neuropsychofharmacology. Supplement Abs-
tracts” 9/1993, s. 1265;  Q. Rahman, K. Silber, Sexual orientation and the sleep walking cycle, „Archives of Sexual 
Behavior” 29/2000, s. 127-134. Warto zauważyć, że w tych dwóch pracach autorzy uzyskali sprzeczne wyniki.

14  A. Safron, B. Barch, J.M. Bailey, D.R. Gitelman, T.B. Parrish, P.J. Reber, Neural correlates of sexual arousal in 
homosexual and heterosexual men, „Behavioral Neuroscience” 121/2007, s. 237-248.

15  P.S. Bearman, H. Brückner, Opposite-Sex Twins and Adolescent Same-Sex Attraction, „American Journal of So-
ciology” 107(5)/2002, s. 1179-1205.

16  Zob. np. Z. Lew-Starowicz, M. Lew-Starowicz, Homoseksualizm, Warszawa 1999.
17  D. Kimura, Płeć i poznanie, Warszawa 2006.



skutkiem nieprawidłowych relacji rodzinnych. Teoria psychodynamiczna 
i systemowe teorie rodziny na ogół stanowią podwaliny takiego ujęcia. 
W opublikowanym w 1999 r. w USA przez Katolickie Stowarzyszenie 
Lekarzy stanowisku Homoseksualizm i nadzieja18 przedstawiona 
jest szeroka metaanaliza kilkudziesięciu badań naukowych i analiz 
terapeutycznych, w których wskazuje się na takie czynniki prowadzące do 
homoseksualizmu jak:
• alienacja w stosunku do ojca we wczesnym dzieciństwie, ponieważ ojciec 

był odbierany jako ktoś wrogi lub daleki, gwałtowny lub alkoholik;
• matka nadopiekuńcza (wobec chłopców); matka potrzebująca i oczekująca 

zbyt wiele (od chłopców); 
• matka emocjonalnie niedostępna (dla dziewczyn); 
• rodzice, którzy nie zdołali ukierunkować identyfikacji z własną płcią; 
• brak zabaw „z bijatyką” (u chłopców); 
• brak identyfikacji z rówieśnikami tej samej płci;
• niechęć do sportów zespołowych (chłopcy); brak koordynacji ręki i oka 

i w konsekwencji dokuczanie przez kolegów (u chłopców); 
• wykorzystanie seksualne lub gwałt; 
• fobia społeczna lub ekstremalna nieśmiałość; 
• utrata rodzica z powodu śmierci lub rozwodu;
• oddzielenie od rodzica w krytycznym okresie rozwojowym. 

W niektórych przypadkach pociąg płciowy do osób tej samej 
płci lub homoseksualna aktywność towarzyszą pacjentom z innymi 
zidentyfikowanymi schorzeniami psychologicznymi, takimi jak: silna depresja, 
myśli samobójcze, ogólny niepokój, nadużywanie środków chemicznych, 
zakłócenia zachowań u młodzieży, zaburzenia osobowościowe typu 
borderline, schizofrenia, patologiczny narcyzm. W niektórych przypadkach 
zachowanie homoseksualne pojawia się później w życiu jako reakcja na 
przeżycie traumatyczne, takie jak aborcja czy głęboka samotność.

KONCEPCJE CZŁOWIEKA
W obydwu modelach istotna jest różnica dotycząca antropologii człowieka, 
przy czym problematyka ta na ogół nie jest podejmowana expressis verbis 
przez autorów, zwłaszcza preferujących model biologiczny. Niemniej, w obu 
przypadkach koncepcja człowieka jest zasadniczo różna. W przypadku modelu 
biologicznego można mówić o ujęciu mechanistyczno-redukcjonistycznym, 
w modelu psychologiczno-środowiskowym o koncepcji osobowej, 

18  Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy USA, Homoseksualizm i nadzieja, Kraków 2004. 
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zakładającej, że człowiek to coś więcej niż prosty mechanizm zależny od 
działających na niego determinizmów. 

W pierwszym przypadku określiłem koncepcję człowieka mianem 
mechanistyczno-redukcjonistycznej, ponieważ zwolennicy modelu 
biologicznego wydają się wyznawać przekonanie w działanie mechanizmów 
typu: oto mamy jakiś gen, część mózgu, hormon, nadczynność jakiegoś 
organu, niedoczynność innego itd., który w absolutnie rozstrzygającym 
stopniu wpływa na indywidualne zachowanie. Nawet jeśli określony gen 
lub hormon nie został jeszcze znaleziony, to jest tylko kwestią czasu, 
kiedy to nastąpi. W ujęciu tym człowiek jawi się jako bezwolny automat 
zależny od swoich genów, hormonów czy popędów. Nietrudno zauważyć, 
iż myślenie takie nawiązuje do najbardziej stereotypowych schematów 
pierwszych wersji teorii behawioralnej opartej na schemacie badawczym 
bodziec – reakcja. Mechanistyczna antropologia, której hołdują zwolennicy 
modelu biologicznego, wyraźnie koresponduje z postmodernistyczną 
wizją nauki, która uznaje za niemożliwy całościowy i wyczerpujący opis 
rzeczywistości. Koncepcja postmodernistyczna postuluje programowy 
sceptycyzm i zadowolenie się opisami fragmentarycznymi, cząstkowymi, przy 
jednoczesnym otwarciu na pluralizm, wielokulturowość i wielowersyjność. 
W tym duchu mieści się także opis płci rozumianej jako kategoria kulturowa, 
co postuluje ideologia gender. 

W ujęciu przeciwstawnym jednostka jest traktowana jako osoba, 
posiadająca wymiar fizyczny, psychiczny i duchowy (zob. V.E. Frankl19), 
o potencjale transcendencji, także w zakresie przekraczania swoich 
biologicznych uwarunkowań czy ułomności. Amerykański lekarz 
i jednocześnie alkoholik John Wallace20 wyrażał przekonanie, że 
neurofizjologiczne mechanizmy uzależnienia są przepotężne, a jednak są setki 
tysięcy alkoholików, którzy potrafili je przemóc i podjąć życie w trzeźwości. 
Niezliczoną liczbę podobnych danych można przytaczać odnośnie do 
innych uzależnień substancjalnych od narkotyków, leków czy nikotyny. 
Przyjmowane koncepcje antropologiczne zdają się odgrywać decydującą rolę 
w kwestii dylematu, czy homoseksualizm jest kwestią wyboru. Człowieka 
nie można sprowadzić do biochemii mózgu czy neurofizjologii innych 
organów. Genetycy podkreślają, że nawet w chorobach ściśle genetycznych 

19  V.E. Frankl, Homo patiens, Warszawa 1971.
20  J. Wallace, Alkoholizm. Nowe spojrzenie na chorobę, Warszawa 1989.



(np. hemofilia) struktura genetyczna nie determinuje całkowicie obrazu 
choroby. Genetyka uznała modyfikujący wpływ środowiska na sposób 
przejawiania się genu. Nawet przytaczany wcześniej Hamer, po tym jak jego 
badania nie potwierdziły się w innych ośrodkach, zmuszony był wycofać się 
z pierwotnych sugestii o genetycznym uwarunkowaniu homoseksualizmu. 
W pracy Geny a charakter Hamer, choć w dalszym ciągu w wielu miejscach 
niekonsekwentny, przyznaje, że rola genów jest przeceniana: „Owszem, 
rodzimy się z określonym wyposażeniem genetycznym, lecz nie wynika 
stąd, że nie mamy kontroli nad własnym życiem. Nie tylko uczeni, także 
troskliwi rodzice nie wierzą, byśmy przychodzili na świat jako czysta karta, 
którą zapisuje wychowanie. Tajemnica tkwi we współdziałaniu wrodzonego 
hardware’u i software’u, w jaki zaopatrzymy dziecko. Nie dziedziczność lub 
środowisko, lecz dziedziczność i środowisko”21. Bez większego ryzyka można 
przedstawić opinię, że taki pogląd o multiplikatywnym (iloczynowym) 
oddziaływaniu na siebie dziedziczności i środowiska w kontekście rozwoju 
jednostki jest podzielany przez zdecydowaną większość genetyków 
i psychologów rozwojowych.

Psychologia nastawiona przyrodoznawczo odmawia człowiekowi 
wolności, z jej punktu widzenia jest on istotą zdeterminowaną i podległą 
uwarunkowaniom. Zdaniem V.E. Frankla, twórcy analizy egzystencjalnej 
i logoterapii, ujęcie takie jest skutkiem błędnego zestawienia na jednej 
płaszczyźnie wolności i konieczności. W rzeczywistości wolność przewyższa 
konieczność i stanowi jej nadbudowę. Z twierdzenia, że człowiek ma 
popędy i taki czy inny charakter22, nie wynika, iż nie posiada wolności. To 
człowiek bowiem rządzi swoimi skłonnościami i popędami, a nie odwrotnie. 
W każdej chwili może on im zaprzeczyć. Ma możność powiedzenia im nie, 
a jednocześnie jest to zawsze „tak” w stosunku do określonych „wartości”. 
Można więc mówić o wolności od popędów – do wartości. Człowiek może 
również zaprzeczyć swojej wolności i wyrzec się jej, może „oddać” się 
w posiadanie swoim popędom. Pozornie nie będzie wtedy wolny. Nie jest 
to jednak negacja jego wolności fakultatywnej, z tej, choćby chciał, nie jest 
w stanie zrezygnować. Jest na nią niejako skazany. Gdy człowiek pozwala 
ponosić się swoim popędom, nie neguje (nie może!) swojej wolności, ciężar 
wolności przenosi się jednak na płaszczyznę odpowiedzialności. Duchowe 
odwraca się od psychofizycznego i to są wymiary wolności człowieka. Być 

21  D. Hamer, P. Copeland, Geny a charakter, Warszawa 1999, s. 33-34.
22  Przez charakter Frankl rozumie psychiczny genotyp, tworzony na podstawie psychicznych skłonności 

dziedzicznych, w  odróżnieniu od tworzonego przez osobę duchową (z  tego tworzywa) życiowego fenotypu 
(V.E. Frankl, dz. cyt.).  
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może skłonności homoseksualne podlegają wpływom jakichś czynników 
biologicznych. Jednakże byłoby niezwykłym uproszczeniem poprzestawanie 
na takim obrazie człowieka. Uzależnieni od środków chemicznych podlegają 
potężnym mechanizmom metabolicznym, a jednak potrafią powstrzymywać 
się od picia, ćpania czy nałogowego palenia. Człowiek potrafi bowiem 
przekraczać swoje determinizmy, wręcz w tym manifestuje się nasze 
człowieczeństwo. Gdybyśmy pozostali na etapie ulegania biologicznym 
determinizmom, czym różnilibyśmy się od zwierząt? Osoba podlegająca 
homoseksualnym skłonnościom, jeśli podejmuje zachowania homoseksualne, 
to nie dlatego, że nie może im nie ulec, ale dlatego, że je akceptuje. Ale ma 
wybór, temu wyborowi nie może zaprzeczyć, ani się od niego odwrócić. Być 
może dlatego wielu eksgejów już po przyjęciu homoseksualnej tożsamości 
mówiło o trawiącej ich przez cała lata egzystencjalnej pustce i życiu 
w aksjologicznym chaosie23. Jak pokazuje szereg indywidualnych świadectw 
i badań grupowych, homoseksualna tożsamość i zachowania mogą się 
zmieniać, tak jak można zaprzestać toksycznego picia, narkotyzowania się 
czy uzależnień niesubstancjalnych. Pokazują to losy takich osób jak Frank 
Worthen, Andy Comiskey, Colin Cook, Bob Davies, Starla Allen, czy dziesiątki 
innych świadectw24. 

W obszarze szeroko rozumianego ruchu reorientacyjnego bardzo 
duży obszar wypełniają różne ośrodki i wspólnoty religijne. Być może 
dlatego właśnie, że oferują powrót do „życia wobec wartości” (Frankl, 
Scheler, Tischner), życia, w którym jednostka może doświadczać swojej 
zdolności do transcendencji i wolności. Znów warto wskazać analogię do 
ruchu Anonimowych Alkoholików, gdzie w 12 krokach i 12 tradycjach AA 
odwoływanie się do „siły wyższej” niejednemu uzależnionemu uratowało 
życie i pozwoliło na całkowitą przemianę. Dlatego niebezpieczne, i na swój 
sposób nieludzkie, wydają się postulaty homofilnych autorów postulujące 
wprowadzenie zakazu terapii reorientacyjnej. W świetle przytoczonych zdań 
Frankla to jakby skazywać jednostkę na odcięcie od swojej sfery duchowej 
i wegetację w obszarze psychofizycznym. To jakby uzależnionemu od alkoholu 
powiedzieć: urodziłeś się alkoholikiem, musisz pić dalej i takim musisz 
umrzeć. W ten sposób człowieka pozbawia się prawa do zmiany, prawa do 

23  Zob. np. R. Cohen, Wyjść na prostą, Kraków 2002; A. Medinger, Podróż ku pełni męskości, Poznań 2005; 
G. van der Aardweg, Walka o normalność: Przewodnik do autoterapii homoseksualizmu, Warszawa 2007. 

24  Zob. np. portal www.homoseksualizm.edu lub www.pfox.org (PFOX –  Parents and Friends of Ex-Gays 
& Gays). 



autonomii i fundamentalnego decydowania o sobie. A jak takie postulaty 
mają się do powszechnej deklaracji praw człowieka? Ciekawe, że postulat 
zakazu zmiany orientacji głoszony przez homofilnych autorów nie dotyczy 
transseksualistów, w tym wypadku środowiska te w pełni popierają ich 
postulaty zmiany płci. 

PRAWO DO ZMIANY – PRAWO DO WOLNOŚCI 
W psychologii, a w szczególności w psychoterapii, dawne, gorące spory 
o wyższości jednej teorii nad drugą (np. behawioryzmu nad psychoanalizą 
itd.) mocno straciły na znaczeniu. Przyczyniły się do tego m.in. badania nad 
skutecznością psychoterapii, które wykazują, że bez względu na stosowane 
metody wyniki są bardzo podobne. Jednym z podstawowych założeń teorii 
systemowej (mającej szczególne zastosowanie w obszarze psychoterapii 
rodzin i małżeństw) jest zasada tzw. ekwifinalizmu (lub ekwifinalności)25. Jest 
ona oparta na przesłance, że rzeczywistość rodzin i małżeństw potrafi być 
niezwykle skomplikowana, wymykająca się jednemu opisowemu modelowi, 
więc równie skomplikowana i wielotorowa może być ścieżka powrotu do 
dobrego funkcjonowania po kryzysie. Innymi słowy, zasada ekwifinalizmu 
zakłada równorzędność możliwych rozwiązań terapeutycznych na drodze do 
osiągnięcia pozytywnych zmian, w myśl porzekadła, iż „wiele dróg prowadzi 
do Rzymu”. Wydaje się, że zasada ekwifinalizmu jest obecnie aprobowana 
przez zdecydowaną większość środowiska psychoterapeutycznego 
w odniesieniu do leczenia zaburzeń, takich jak depresje, nerwicowe zespoły 
lękowe, uzależnienia, wszelkiego rodzaju konflikty i deficyty rodzinne. 
W odniesieniu do homoseksualizmu należałoby ją rozumieć w ten sposób, 
iż jeżeli klient deklaruje zainteresowanie zmianą swych homoseksualnych 
zachowań, to mniej istotna jest metoda, która do tego doprowadzi, ścieżek 
może być wiele, ważny jest efekt. Można te sytuacje porównać do dylematów 
alkoholików, celem nadrzędnym jest zachowanie trzeźwości, a w gruncie 
rzeczy drugorzędne znaczenie ma to, czy doszło do tego na skutek udziału 
w profesjonalnej terapii, we wspólnocie AA czy też zaangażowania 
w grupę modlitewną. Dziś nikt nie mówi o wykluczaniu się tych ścieżek, 
a raczej o współpracy i wzajemnym uzupełnianiu się26. Innymi słowy, jeśli 
osoby o skłonnościach homoseksualnych byłyby zainteresowane zmianą 
orientacji, w gruncie rzeczy sprawą drugorzędną powinno być, czy dojdzie 
do tego wskutek udziału w jednej z uznanych terapii, takich jak szkoły 

25  Zob. A. Margasiński, Rodzina alkoholowa z uzależniony w leczeniu, Kraków 2010.
26  Oczywiście purystyczni zwolennicy psychoterapii oburzą się, że tylko psychoterapia daje szansę na właści-

wy wgląd i pełną edukację o mechanizmach uzależnienia, ale to inna dyskusja, operuję tutaj pewnymi skrótami. 
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psychodynamiczna czy poznawczo-behawioralna, czy też na skutek udziału 
w terapii reorientacyjnej Josepha Nicolosi, bądź udziału we wspólnocie 
modlitewnej.

Tymczasem zgodnie z postulatami homofilnych terapeutów i lansowanego 
przez nich wyłącznie podejścia afirmatywnego zasadę ekwifinalizmu 
należałoby wyrzucić. Terapia afirmatywna zakłada zaniechanie wszelkich 
oddziaływań nastawionych na zmianę seksualnej orientacji klienta, wszelkie 
jego intencje w tym kierunku należy uznać za fałszywy skutek społecznych 
opresji i niewłaściwe odczytywanie swojej prawdziwej (homoseksualnej) 
natury. W tym kontekście deklarowana przez klienta chęć zmiany orientacji 
nie ma prawa bytu. A udana zmiana homoseksualizmu na heteroseksualizm 
jest dla zwolenników modelu biologicznego śmiertelnie groźna, bowiem 
tym samym pokazuje, że nawet jeśli uwarunkowania biologiczne istnieją, to 
nie są one na tyle silne, by nie można było ich przełamać. Udana przemiana 
z homo na hetero siłą rzeczy uwiarygodnia zasadność terapii reorientacyjnej, 
a tym samym cała koncepcja niemożliwej do zmiany, „wrodzonej orientacji 
biologicznej” rozsypuje się jak domek z kart. Dlatego środowiska gejowskie 
i homofilne w tym zakresie „idą w zaparte”, zaprzeczając zarówno 
świadectwom indywidualnym, jak i szerokim badaniom grupowym 
w tym zakresie27. Należy ubolewać, że podobne stanowisko prezentuje 
Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, które, mimo szerokiej krytyki 
wielu amerykańskich autorytetów, znajduje się w „rzece zakłamań”, jak 
mocno ujęła to Debbie Thurman28. A istnieją dziesiątki świadectw i ośrodków 
zajmujących się pomocą osobom homoseksualnym, by wspomnieć tylko 
największe, jak założone w 1992 NARTH – National Association for Research 
and Therapy of Homosexuality (Narodowe Stowarzyszenie Badania i Leczenia 
Homoseksualizmu, www.narth.com) skupiające profesjonalnych psychiatrów 
i psychologów, Family Reaserch Institute, International Healing Foundation czy 
mające swe przedstawicielstwa we wszystkich stanach USA i Kanady ośrodki 
EXODUS i COURAGE, pierwszy powiązany z Kościołami protestanckimi, drugi 
z Kościołem katolickim. Powstaje szereg oddolnych stowarzyszeń non-profit, 
jak np. PFOX – Parents and Friends of Ex-Gays & Gays. Wszystkie te fakty są 

27  Zob. np. J. Nicolosi, A. Byrd, R. Potts, Towards the Ethical and Effective Treatment of Homosexuality, Encino CA: 
NARTH (1998); J. Satinover, Homosexuality and the Politics of Truth, Grand Rapids MI: Baker (1996); W. Throckmor-
ton, Efforts to modify sexual orientation: A review of outcome literature and ethical issues, „Journal of Mental Health 
and Counseling” 20(4)/1996, s. 283-305; Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy USA,  Homoseksualizm i nadzieja, Kra-
ków 2004; G. van der Aardweg, Walka o normalność. Przewodnik do autoterapii homoseksualizmu, Warszawa 2007. 

28  D. Thurman, The APA’s Pro-Gay „River of Denial”, cyt. za: http//www.narth.com (dostęp: 10.12.2012).



twardo negowane przez środowiska gejowskie i homofilne, czasem poprzez 
odwoływanie się do argumentów wręcz groteskowych, np. zarzuca się 
Richardowi Cohenowi, że w gruncie rzeczy nie był gejem. Tylko czy to jeszcze 
ma cokolwiek wspólnego z nauką? 

Powstaje pytanie, czy przypadkiem nie jest to krok wstecz w rozwoju 
współczesnej psychoterapii, nadto krok ocierający się o totalitarne 
ograniczanie wolności zarówno klientów, jak i terapeutów uznających zasadę 
„podążania za klientem”. Jak narazie, w przeciwieństwie do amerykańskiej 
klasyfikacji DSM IV, gdzie w ogóle nie pojawia się termin homoseksualizm, 
w obowiązującej w Polsce Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Zaburzeń 
Psychicznych ICD-10 widnieje „orientacja seksualna ego-dystoniczna”, 
stanowiąca legitymację dla terapii konwertywnych. Gdyby ta furtka jednak 
została skreślona, można zacząć się bać. Terapeuta, który na życzenie 
klienta odważyłby się podjąć pracę w kierunku reorientacji, narażałby się na 
sankcje prawne i utratę licencji, alternatywą byłoby zejście do „podziemia 
terapeutycznego”. Casus Kalifornii opisany w Kalendarium to przykład, jak 
może wyglądać taka rzeczywistość wkrótce u nas.

Ewolucja i labilność stanowisk Roberta Spitzera pokazuje, jak bardzo 
potrzebna tu jest spokojna i merytoryczna dyskusja. Jest on uważany za 
jednego z architektów zmian w 1973 r. w stanowisku Amerykańskiego 
Towarzystwa Psychiatrycznego, które doprowadziły do normalizacji 
homoseksualizmu i jego usunięcia z klasyfikacji chorób i zaburzeń 
psychicznych. W 2000 r. Spitzer, po przeprowadzeniu własnych badań, 
wyraził przekonanie, że zmiany w kierunku heteroseksualnym są możliwe. 
Będący przedmiotem nieustannych ataków środowisk gejowskich, chory 
na Parkinsona, 80-letni Spitzer w 2012 r. wycofał się z tego stanowiska. 
W sprawie autonomii pacjentów i ich prawa do podejmowania terapii 
reorientacyjnej mocny głos zabrał Robert Perloff (2001), były przewodniczący 
Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. Stanowisko to popierają 
autorytety takie jak: Raymond Fowler, również były przewodniczący APA, 
Brent Scharman, były przewodniczący Towarzystwa Psychologicznego Stanu 
Utah, Warren Throckmorton, były przewodniczący American Mental Health 
Counselors Association (AMHCA), Mark Yarhouse z Regent University czy 
wreszcie Martin E.P. Seligman, przewodniczący Amerykańskiego Towarzystwa 
Psychologicznego z roku 1998, znany w Polsce jako współautor popularnego 
podręcznika Psychopatologia (z Davidem L. Rosenhanem). W 2006 r. z bardzo 
mocną krytyką APA wystąpił Nicolas Cummings, również były przewodniczący 
z 1976 r.
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ZAMIAST PODSUMOWANIA
Wydaje się, że bez większego ryzyka błędu można stwierdzić, iż w najbliższych 
latach problematyka homoseksualizmu będzie intensywnym przedmiotem 
dyskusji. Mam nadzieję, że tych kilka zdań wprowadzenia pozwoli na 
ogląd poruszanej problematyki z nieco innych perspektyw. W akapitach 
wcześniejszych pominięto kwestie adopcji dzieci przez pary homoseksualne, 
szeroko jest to jednak prezentowane poniżej, a wymowa faktów w zasadzie 
nie wymaga komentarza. Poniższe Kalendarium z pewnością nie jest 
wyczerpujące, skażone naturalnym subiektywizmem wyboru naukowych 
danych i przypisywanym im znaczeniom. Autor starał się o „wydobycie” 
z nich maksymalnie obiektywnych skrótów – czy to się udało, oceni Czytelnik. 
Jednocześnie Kalendarium w zamierzeniu nie ogranicza się do suchego zapisu 
faktów, samo w sobie byłoby to nieproste, zwłaszcza tam, gdzie z czasem życie 
dopisywało komentarz, np. do badań Kinseya, Hamera czy LaVeya. Podstawową 
intencją autora było maksymalnie szerokie przybliżenie podstawowych 
aspektów naukowych homoseksualizmu. Jest to zadanie niezwykle trudne, 
dość zaznaczyć, iż w najszerszej platformie naukowej EBSCO oferującej 
dostęp do pełnych tekstów naukowych, na hasło „homosexuality” pojawia się 
blisko 40 tys. rekordów, dla porównania przeglądarka Google na polskie hasło 
„homoseksualizm” oferuje 1690 linków, ale już na angielskie „homosexuality” 
pojawia się 25,5 mln (sic!) linków (stan na 11.03.2013). Dużo wątków dotyczy 
metodologicznych aspektów badań naukowych, mogą one być nużące dla 
nieprzygotowanego czytelnika, jednak wiele kontrowersyjnych kwestii 
związanych ze statusem homoseksualizmu ma właśnie wymiar metodologiczny 
i, niestety, trzeba przez to przebrnąć. Z kolei z rozmysłem pominięto 
problematykę regulacji prawnych związków homoseksualnych w różnych 
państwach, raz, że w zasadzie kwestie te nie należą do obszaru nauki, dwa, że 
zainteresowany czytelnik bez trudu znajdzie takie informacje np. w Internecie. 
Praktycznie wszystkie cytowane źródła są dostępne w Internecie, aby ułatwić 
poszukiwania zainteresowanym zdecydowano się operować angielskimi 
tytułami tekstów, co bardzo pomaga w ich wyszukiwaniu. Z powodu 
powtarzającego się skrótu APA, odnoszącego się zarówno do Amerykańskiego 
Towarzystwa Psychiatrycznego, jak i Psychologicznego w celu uniknięcia 
dwuznaczności zdecydowano się na pełną pisownię nazw.

Pozostaje wyrazić nadzieję, że przedstawione Kalendarium okaże się 
pomocne w społecznym dyskursie na temat homoseksualizmu. 



1948 
Raport Kinseya
Pojawia się Sexual Behavior in the Human 
Male – pierwsza część tzw. raportu Alfreda Kinseya, 
w 1953 r. ukaże się część druga, Sexual Behavior in the Human 
Female. W oparciu o skonstruowaną przez siebie skalę 
pomiarową Kinsey stwierdził, jakoby 10 proc. amerykańskich 
mężczyzn było homoseksualistami, a 2-6 proc. kobiet to 
osoby „mniej lub bardziej homoseksualne”, zaś 1-3 proc. 
„wyłącznie homoseksualne”. Dane te zostały szeroko 
spopularyzowane przez media. Analiza raportu wykazała 
jednak, iż zawiera on szereg poważnych metodologicznych 
błędów. Dobór badanych nie był losowy, a wręcz tendencyjny, 
około 25 proc. to byli więźniowie, 10 proc. badanych 
mężczyzn to homoseksualiści z klubów gejowskich w San 
Francisco, 5 proc. z nich uprawiało męską prostytucję, 
1/3 ogółu badanych była karana za przestępstwa seksualne. 
Nieformalne pary spotykające się około roku były traktowane 

jak małżeństwa, nawet gdy były 
to związki alfonsów i prostytutek. 
Pomimo tych błędów, całkowicie 
dyskwalifikujących otrzymane rezultaty 
badań jako reprezentatywnych dla 
populacji USA, przez kilka następnych 
dziesiątek lat zaprezentowane odsetki 
homoseksualistów będą oddziaływać na 
opinię publiczną.

KALENDARIUM 
WYDARZEŃ

1/3 ogółu 
badanych była 
karana za 
przestępstwa 
seksualne.
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Pojawia się pierwsza wersja amerykańskiej klasyfikacji 
chorób i zaburzeń psychicznych DSM I: homoseksualizm jest 
traktowany jako socjopatyczne zaburzenie osobowości.

1968
Druga klasyfikacja 

DSM II: homoseksualizm to dewiacja seksualna.

1969 
Pierwsza organizacja 

gejowska
 

Zamieszki w Stonewall Inn, nielicencjonowanym barze 
gejowskim w Nowym Jorku, akcja policji (rewizja, 
przeszukania) spotkała się po raz pierwszy w historii 
z czynnym oporem środowiska gejowskiego, 
narastające rozruchy trwały kilka dni. 
W rezultacie kilka tygodni później w wyniku 
mobilizacji środowiska gejowskiego doszło 
do powstania Gay Liberation Front, pierwszej 
organizacji stawiającej sobie za cel walkę 
o prawa obywatelskie dla gejów i lesbijek. 

1952 
Pierwsza klasyfikacja DSM



1969-1971 
Pierwsze protesty 
przeciw
psychiatrii

W różnych formach aktywiści gejowscy protestują przeciwko 
psychiatrii, która ich zdaniem przyczynia się do ich 
społecznego piętnowania.

1970/1971 – aktywiści gejowscy zakłócają obrady dorocznych 
spotkań Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

1971 – zjazd Amerykańskiego Towarzystwa 
Psychiatrycznego, na którym pomimo zaproszenia dochodzi 
do ataku na uczestników dokonanego przez aktywistów 
gejowskich z Frankiem Kamennym na czele, który wypowiada 

głośną deklarację: „Psy chi a tria jest wcielonym wro giem. Psy-
chi a tria wypowiedzi ała bezwzględną wojnę w celu naszej 
ekster mi nacji. Może cie to uznać za deklarację wojny prze ci wko 
wam”. Inny aktywista, John Fryer, w masce doktora Anony
mousa zas zokował wszystkich, mówiąc: „Jestem homosek su-
al istą. Jestem psy chi a trą”, nadto stwierdził, że na konwen cie 
zna j duje się ponad setka homosek su al nych psy chi a trów. 

„Psy chi a tria jest wcielonym wro giem. 
Psy chi a tria wypowiedzi ała bezwzględną 
wojnę w celu naszej ekster mi nacji”.
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1973 – Komitet Nazewnictwa Amerykańskiego 
Towarzystwa Psy chi a trycznego spotyka się z dzi ałaczami 
gejows kimi z Gay Activist Alliance na czele z psychologiem 
Charlesem Silversteinem.

1973 
Pierwsze medialne debaty
Homoseksualni terapeuci powołują Insti tute for Human 
Iden tity dla homosek su al nych pac jen tów. Gejowscy psy cho-
l o gowie i pra cown icy soc jalni zaczęli pojaw iać się w prasie, 
radiu i telewizji, gdzie deba towali z psy chi a trami. Dyskusje 
te są szeroko nagłaśniane przez media.

1973 – Komitet Nazewnictwa Amerykańskiego 
Towarzystwa Psy chi a trycznego, choć podzielony, 
zagłosował za rekomen dacją, aby wykreślić homosek su al izm 
z klasy fikacji zaburzeń psy chicznych.



1973 – w grudniu tego roku Zarząd Amerykańskiego 
Towarzystwa Psychiatrycznego (m.in. R. Spitzer) zagłosował 
(13 głosów za, 0 sprze ciw, 2 wstrzymu jące się) za usunię ciem 
homosek su al izmu z DSM i zastąpi e niem go zaburzeniem 
ori en tacji sek su al nej. Niezadowoleni z decyzji Irv ing Bieber 
i Charles Socarides postulują przeprowadzenie referendum 
wśród członków Towarzystwa. Socarides i Harold Voth piszą 
list do wszystkich członków, wskazując, że ATP znalazło się 
pod kontrolą gejowskich aktywistów. 

1974 – odbyło się ref er en dum, w którym udział wzięło 
około 10 tys. z około 17 tys. członków Amerykańskiego 
Towarzystwa Psy chi a trycznego. 58 proc. (5854) poparło 
decyzję Zarządu o wykreśle niu homosek su al izmu z DSM, 
a 37,8 proc. (3810) zagłosowało prze ci wko.

1974
Nowa kategoria 
zaburzeń: 
Zaburzenie orientacji 
seksualnej 
Pojawia się siódme wydanie DSM II, w którym nie ma 
homoseksualizmu jako zaburzenia psychicznego, wprowadzono 
natomiast kategorię zaburzeń orientacji seksualnej. 

Referendum psychiatryczne:
58% za wykreśleniem homoseksualizmu 
z DSM, 37,8% przeciw.
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1975 – Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne 
podejmuje uchwałę popierającą decyzję Amerykańskiego 
Towarzystwa Psychiatrycznego o usunięciu 
homoseksualizmu z listy chorób i zaburzeń psychicznych.

1976  
Odpowiedź protestantów

Powstaje Exodus International, prężne stowarzyszenie 
powiązane z Kościołami protestanckimi nastawione na 
pomoc zainteresowanym osobom i rodzinom w porzuceniu 
homoseksualnego stylu życia. Dziś jako Exodus Global 
Alliance działa we wszystkich stanach USA i Kanady oraz na 
wszystkich kontynentach.

1978 – wśród członków Amerykańskiego Towarzystwa Psy
chi a trycznego przeprowadzono badanie anki etowe, które 
pokazało (spośród wypełnionych 2500 ankiet), iż 69 proc. psy-
chi a trów uważa homosek su al izm za pato log iczną adap tację, 
a 73 proc. z nich uznaje homosek-
su al istów za mniej szczęśli wych od 
heteroseksualistów. Wyniki opub-
likował „Med ical Aspects of Human 
Sex u al ity”.

1980 – wchodzi w życie DSM III, 
w którym pojawia się kategoria 
„homoseksualność odrzucana 
przez ego” na określenie stanu, 
w którym pacjent nie akceptuje 
swojej orientacji seksualnej. 

Badania wśród 
psychiatrów:
69% uważa 
homoseksualizm 
za patologiczną 
adaptację.



1980  
Reakcja katolików w USA
Przy Kościele katolickim w USA powstaje Courage, ośrodek 
nastawiony na pomoc osobom homoseksualnym, założony 
przez Johna Harveya. Dziś, podobnie jak Exodus, działa 
we wszystkich stanach USA i Kanady oraz na wszystkich 
kontynentach. W swej pracy terapeutycznej Courage wzoruje 
się na programie 12 kroków Anonimowych Alkoholików. 

1985 – w ramach Amerykańskiego Towarzystwa 
Psychologicznego powstaje Sekcja Studiów Psychologicznych 
nad Osobami LGTB. Dziś jako Sekcja 44 za cele stawia 
sobie m.in. „działania na rzecz zaangażowania psychologii 
w zrozumienie problematyki osób LGTB, promowanie 
edukacji i szkoleń w sprawach gejów i lesbijek, działania 
na rzecz ich interesu publicznego, wspieranie usług 
psychologicznych na rzecz LGTB, wykorzystanie wiedzy 
psychologicznej na rzecz dobrostanu LGTB”.

1986
Stanowisko 
Watykanu
Kongregacja Nauki Wiary Kościoła katolickiego ogłasza 
List do Biskupów Kościoła katolickiego o duszpasterstwie osób 
homoseksualnych, w którym zawarta jest wykładnia Kościoła 
dotycząca homoseksualizmu. Skłonności homoseksualne są 
traktowane jako obiektywnie nieuporządkowane: „Dlatego 
ci, którzy mają tego rodzaju predyspozycje, powinni być 
podmiotem szczególnej troski duszpasterskiej, aby nie doszli 
do przekonania, że realizowanie owej skłonności w relacjach 
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homoseksualnych jest opcją z moralnego punktu widzenia 
do przyjęcia”. 

1987 – w kolejnym wydaniu DSM III znika kategoria 
„Homoseksualność odrzucana przez ego”, na 
określenie analogicznych zaburzeń pozostaje 
zbiorcza kategoria „Inne zaburzenia 
seksualne”.

1989 
Pierwsza książka 
propagandowa
Ukazuje się głośna książka After the Ball: How America Will 
Conquer Its Fear and Hatred of Gays in the ’90s. (Po balu. 
Jak w latach 90. Ameryka pokona swój strach i nienawiść 
wobec gejów) Marshalla Kirka i Huntera Madsena, w której 
autorzy przedstawiają swój plan propagandowej ofensywy 

„Ci, którzy mają tego rodzaju 
predyspozycje, powinni być podmiotem 
szczególnej troski duszpasterskiej, 
aby nie doszli do przekonania, 
że realizowanie owej skłonności 
w relacjach homoseksualnych jest 
opcją z moralnego punktu widzenia do 
przyjęcia”.



homoseksualizmu. Do podstawowych działań ma należeć 
oswajanie i znieczulanie opinii publicznej z problematyką 
homoseksualizmu, nie poprzez przekonywanie, że 
homoseksualizm to coś pozytywnego, ale że to coś po prostu 
innego, tak jak mamy osoby praworęczne i leworęczne. 
Aby to osiągnąć, o gejach powinno się mówić dużo i często, 
najlepiej w neutralnej lub życzliwej tonacji. Ważne jest 
umiejętne wykorzystanie mediów, zwłaszcza prasy i telewizji, 
bo one w największym zakresie wpływają na kształtowanie 
opinii publicznej. Konieczne jest atakowanie Kościołów, 
wykorzystywanie ich zróżnicowania, wskazywanie na 
niejasności interpretacyjne w Biblii, przedstawianie ich 
w kategorii archaicznych instytucji w przeciwieństwie do 
współczesnej nauki. Geje winni być przedstawiani jako ofiary 
opresyjnego społeczeństwa, co ma wzbudzać współczucie 

u odbiorców. Ma temu służyć m.in. odwoływanie się do 
powszechnie obowiązującego prawa mówiącego o tolerancji 
i równości oraz do praw człowieka. W tym celu wskazane 
byłoby wykorzystywać różne gwiazdy show biznesu, mają 
one bowiem wyjątkowy potencjał oddziaływania na opinię 
publiczną. Wszystkich, którzy będą myśleć inaczej, należy 
przedstawiać jako ogarniętych nienawiścią prymitywów 
i homofobów. 

Wszystkich, którzy będą myśleć inaczej, 
należy przedstawiać jako ogarniętych 
nienawiścią prymitywów i homofobów. 
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1990 – jedna z agend Organizacji Narodów Zjednoczonych 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wykreśliła 
homoseksualizm jako zaburzenie psychiczne 
z Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji 
Chorób i Problemów Zdrowotnych – ICD. 

1990 
Pierwsza książka 
geja, który został 
heteroseksualistą

Richard Cohen, były gej, zakłada International Healing 
Foundation (IHF), oferującą pomoc w porzuceniu 
homoseksualnego stylu życia. W swej książce Coming Out 
Straight (wyd. polskie Wyjść na prostą), Cohen opisuje swoje 
zaangażowanie w homoseksualizm i swoją drogę wyjścia 
z niego. Cohen, jak pisze o sobie obecnie szczęśliwy mąż 
i ojciec, jest często przedmiotem ostrych ataków środowisk 
gejowskich i homofilnych, gdyż swoim przykładem 
zaprzecza lansowanej przez te środowiska tezie, jakoby 
udana reorientacja nie była możliwa. 

1991 
Badania mózgu
w „Science” ukazuje się tekst Simona 
LeVaya A Difference In Hypothalamic 
Structure Between Heterosexual and 



Homosexual Men. Autor utrzymywał, że za zachowania 
seksualne może być odpowiedzialna grupa neuronów 
o nazwie INAH3 znajdująca się w podwzgórzu mózgowym, 
zaś u heteroseksualistów ta część mózgu jest dwukrotnie 
większa niż u homoseksualistów. Tekst został mocno 
nagłośniony jako dowód na biologiczne przyczyny 
homoseksualizmu. Późniejsza krytyka badań wykazała 
liczne błędy metodologiczne popełnione przez autora. 
Wszyscy badani chorowali na AIDS i wkrótce potem zmarli 
(wirus HIV może powodować zmiany w mózgu). Okazało 
się też, że zaobserwowane przez LeVaya zjawisko nie jest 
jednolite, w przypadku 17 proc. badanych to homoseksualiści 
mieli znacznie większą od przeciętnej tę grupę 
neuronów, a heteroseksualiści znacznie mniejszą. Badanie 
przeprowadzono na niewielkiej 35-osobowej próbce, nadto 
okazało się, że LeVay nie sprawdził orientacji wszystkich 
badanych, lecz z góry przyjął określone założenia dotyczące 
ich orientacji seksualnej. Późniejsze falsyfikacje tych badań 
nie wykazały, by wskazana przez LeVaya grupa neuronów 
INAH3 miała jakikolwiek związek z seksualnością!

1991
Badania  
genetyczne

Na łamach „Archives of General Psychiatry” ukazało się 
studium Johna M. Baileya i Richarda Pillarda A Genetic 
Study of Male Sexual Orientation. Autorzy przeprowadzili 
badanie na występowanie orientacji homoseksualnej 
wśród braci, z których przynajmniej jeden odczuwał pociąg 
seksualny do osób tej samej płci. Badania wykazały, że 
u 52 proc. bliźniąt jednojajowych (monozygotycznych) 
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bracia byli homoseksualistami, w przypadku bliźniąt 
dwujajowych (dwuzygotycznych) odsetek ten wynosił 
22 proc., a w przypadku rodzeństwa nie będącego bliźnętami 
9 proc. Zdaniem Baileya i Pillarda dane te uzasadniają wniosek 
o genetycznym uwarunkowaniu homoseksualizmu. Taka 
interpretacja spotkała się jednak z krytyką. Gdyby czynnik 
genetyczny był jednoznacznie decydujący, to w 100 proc. 
bliźnięta jednojajowe, a więc osoby o takim samym 
wyposażeniu genetycznym, musiałyby wykazywać jednakową 
orientację. A tymczasem wystąpiła tu sytuacja wręcz 
odwrotna, pojawił się klasyczny dylemat interpretacyjny, 
„czy szklanka jest do połowy pełna, czy w połowie pusta”, 
bowiem aż 48 proc. bliźniąt monozygotycznych różniło się 

orientacją seksualną. Nie bez znaczenia na uzyskane wyniki 
wpływał także sposób doboru badanych do grupy, nie był on 
losowy, chętnych rekrutowano poprzez ogłoszenia w prasie 
gejowskiej, co siłą rzeczy zawężyło krąg badanych i musiało 
zniekształcić uzyskane rezultaty. Anne FaustoStirling z Brown 
University konkluduje: „Aby takie studium miało jakiekolwiek 
znaczenie, należałoby zająć się bliźniętami wychowywanymi 
osobno. Jest to bardzo źle interpretowana genetyka”. Pod 
wpływem krytyki John M. Bailey, przyznający się zresztą 
oficjalnie do swej homoseksualnej orientacji, stwierdził, że 
nie da się wyjaśnić zjawiska homoseksualizmu wśród bliźniąt 
inaczej niż przez wpływ środowiska.

Bailey, przyznający się zresztą oficjalnie 
do swej homoseksualnej orientacji, 
stwierdził, że nie da się wyjaśnić zjawiska 
homoseksualizmu wśród bliźniąt inaczej 
niż przez wpływ środowiska.



Dla porównania: obserwacja 
fenomenu bliźniąt jednojajowych 
praktycznie nigdy nie wykazuje 
100 proc. zgodności zachorowań 
na te same choroby, obserwuje 
się duży zakres różnic w zakresie 
poszczególnych chorób, 
np. w przypadku nowotworów 
obecnie przyjmuje się, że 

prawdopodobieństwo zachorowania przez drugiego 
bliźniaka wynosić może tylko 10 proc., w przypadku 
stwardnienia rozsianego 25-30 proc., cukrzycy I typu 
do 50 proc., cukrzycy II typu do 75 proc., schizofrenii 
30-50 proc., łuszczycy 65-72 proc., celiakii 70-75 proc. 

1992 – powstaje NARTH – National Association for 
Research and Therapy of Homosexuality (Narodowe 
Stowarzyszenie Badania i Leczenia Homoseksualizmu) 
organizacja założona przez psychiatrów Benjamina 
Kaufmana, Charlesa Socaridesa i psychologa Josepha 
Nicolosi, w celu „obrony prawa pacjentów homoseksualnych 
do zmiany orientacji i prawa terapeutów do pomocy 
w tym kierunku”. NARTH powstało w oficjalnej opozycji 
do Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego 
i Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, 
zrzesza psychiatrów i psychologów uważających, że 
homoseksualizm jest bardziej wynikiem oddziaływań 
czynników środowiskowych niż biologicznych, a terapia 
reorientacyjna (konwersyjna, reparatywna) jest możliwa. 
Powstanie NARTH sformalizowało największy współczesny 
konflikt w środowisku amerykańskich psychiatrów 
i psychologów. 

1992 – ukazuje się Katechizm Kościoła Katolickiego, oficjalna 
wykładnia doktryny KK, w którym skłonności homoseksualne 
traktuje się jako „obiektywnie nieuporządkowane”, osoby 
o takich skłonnościach są wzywane do życia w czystości.

LeVay trzy lata 
później: Nie 
wykazałem, że 
geje są gejami od 
urodzenia.
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1993 
Pierwszy 
raz o „genie 
homoseksualizmu”
Genetyk Dean Hamer zamieszcza w „Science” artykuł A linkage 
Between DNA Markers on the X Chromosome and Male Sexual 
Orientation (Połączenie między znacznikami DNA chromosomu X 
a orientacją seksualną mężczyzn). W krótkim czasie media 
szeroko nagłaśniają ten tekst, przypisując autorowi odkrycie 
„genu homoseksualizmu”. Jak pisze Hamer: „Jak na skromne 
wyniki naukowe – stwierdzenie, że nie losowe 20, ale 33 z 40 
par białych, w średnim wieku, braci-gejów ma ten sam mały 
fragment niefunkcjonalnego DNA w części chromosomu X – 
reakcja była nader silna”. Być może przyczyniły się do tego 
niekonsekwentne komentarze samego Hamera, jawnego geja. 

1994 – pojawia się pierwsza wersja DSM IV, zmodyfikowana 
w 2000 r., na ogólne określenie cierpień związanych 
z orientacją płciową stosowana jest kategoria „Zaburzenia 
seksualne nieokreślone inaczej”. 

1994 – pod wpływem krytyki LeVay, znany ze swej 
homoseksualnej orientacji, w odniesieniu do swych badań 
sprzed trzech lat przyznaje: „Ważne jest podkreślenie, czego 
nie znalazłem. Nie dowiodłem, że homoseksualizm jest 
uwarunkowany genetycznie, ani nie znalazłem genetycznych 
przyczyn bycia gejem. Nie wykazałem, że geje są gejami od 
urodzenia. To jest największy błąd, jaki popełniają ludzie 
wyjaśniający moje badania. Nie znalazłem także centrum 
odpowiedzialnego w mózgu za homoseksualizm (...) Ponieważ 



badamy mózgi dorosłych, nie wiemy, czy znalezione różnice 
istniały już od urodzenia, czy pojawiły się później”.

1994 
Ok. 2% populacji 
po raz pierwszy
W ramach program badawczego National Health and Social 
Life Survey (NHSLS) pojawia się raport The Social Organization 

of Sexuality pod red. 
Edwarda Laumanna i in., 
z którego wynika, iż w USA 
z orientacją homoseksualną 
utożsamia się 2,8 proc. 
mężczyzn i 1,4 proc. kobiet, 
badanie przeprowadzono na 
próbce 3160 respondentów.

1994
Badania nad 
homofobią
Gregory Herek, profesor psychologii z University of California 
w Davis, uznany autorytet w dziedzinie badań uprzedzeń 
wobec mniejszości seksualnych, zarówno na podstawie 
badań własnych, jak i dokonując metaanalizy tekstów innych 
autorów, stwierdza, iż badania wykazują jednoznacznie, 
że głównymi emocjami doświadczanymi przez osoby 

W USA z orientacją 
homoseksualną 
utożsamia się 
2,8 proc. mężczyzn 
i 1,4 proc. kobiet.
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heteroseksualne wobec homoseksualnych są gniew (anger) 
i wstręt, obrzydzenie (disgust). Z tego powodu na określenie 
takich postaw nieuprawnione jest stosowanie terminu 
homofobia (fobia – gr. strach, lęk), które to pojęcie, zgodnie 
z naukowymi kryteriami diagnostycznymi, należy rozumieć 
jako silny lęk przed homoseksualistami i/lub związanymi 
z nimi sytuacjami.

1995 – jeden ze współpracowników D. Hamera John Organ 
złożył na niego doniesienie do Office of Research Integrity 
(Biuro Rzetelności Badań Naukowych), agendy Departamentu 
Zdrowia. Były współpracownik zarzucił Hamerowi 
manipulowanie wynikami poprzez pominięcie ich części 
i „poprawianie” danych statystycznych. Wyniki śledztwa nigdy 
nie zostały upublicznione.

1995 – falsyfikację badań Hamera podjęła Gene Ebers, 
neurogenetyk z University of Western Ontario, oraz Evan 
Balaban, neurogenetyk, uznany autorytet z Neurosciences 
Institute w San Diego. Wyniki nie potwierdziły danych 
Hamera, sam zainteresowany bronił się, twierdząc: „To nie 
jest «gen homoseksualizmu», a ja tak nigdy nie myślałem”. 

1995 – Diana Baumrind, znana psycholog z University of 
California w Berkeley, dokonała przeglądu dotychczasowych 
badań nad homoseksualizmem, w szczególności 
w odniesieniu do prac nad homoseksualnym rodzicielstwem 
(m.in. autorstwa Charlotte Patterson) i stwierdziła: 
„Większość z tych badań oparta jest na małych próbkach 
uznaniowych, danych retrospektywnych lub instrumentach 
samoopisowych podlegających błędowi tendencyjności”. 
Żadne z opracowań nie podjęło badawczo niezbędnej 
problematyki zaburzeń tożsamości lub splątania w relacji 
rodzic – dziecko. 



1996 
Wprowadzenie 
międzynarodowej 
klasyfikacji do Polski

W Polsce zaczyna obowiązywać klasyfikacja ICD–10, aktualna 
do dzisiaj (marzec 2013). Na określenie zaburzeń związanych 
z orientacją seksualną używa się kategorii F66 „Zaburzenia 
psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z orientacją 
seksualną”, w której wyodrębniono m.in.:

F.66.0. Zaburzenia dojrzewania seksualnego – na określenie 
cierpień z powodu niepewności co do swej tożsamości 
i orientacji seksualnej, co powoduje lęk lub depresję; 

F.66.1. Orientację seksualną niezgodną z ego (ego-dystoniczną) 
– w przypadku, gdy identyfikacja płciowa lub też preferencje 
seksualne nie budzą wątpliwości, lecz osoba życzy sobie mieć 
odmienną. 

F.66.2. Zaburzenie związków seksualnych – gdy 
nieprawidłowość identyfikacji płciowej lub preferencji 
seksualnych odpowiada za trudności w nawiązaniu 
i utrzymaniu związku z partnerem seksualnym. 

1996 – Colleen R. Logan z Walden University na podstawie 
własnych badań stwierdza, iż szerokie stosowanie terminu 
homofobia do opisu antyhomoseksualnych postaw jest 
nieścisłe i niewłaściwe, a termin ten powinien być używany 
wyłącznie do opisu zachowań tych nielicznych osób, które 
wykazują prawdziwe objawy fobii w stosunku do gejów 
i lesbijek. Zdaniem Logan antyhomoseksualne reakcje należą 
do kategorii uprzedzeń i na określenie takich postaw zaleca 
stosowanie terminu homouprzedzenia (homoprejudice). 
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1997 
Patterson  niewiarygodna 
dla sądu

Przed sądem na Florydzie w roli biegłej stanęła 
Charlotte Patterson, psycholog, zdeklarowana 
lesbijka i radykalna feministka, znana z licznych 
publikacji na temat homoseksualnego rodzicielstwa, 
głosząca „brak różnic” pomiędzy dziećmi wychowywanymi 
przez pary seksualne a wzrastającymi w rodzinach 
biologicznych. Zarzucono jej, że przeprowadzała badania na 
sobie i swoich znajomych. W celu odparcia tych zarzutów 
sąd zażądał wglądu w materiały źródłowe, Patterson 
odmówiła, w rezultacie sąd odrzucił jej zeznania jako 
niewiarygodne. 

1998 
Polskie badania 

zachowań 
seksualnych

W polskich badaniach przeprowadzonych przez 
Zbigniewa Izdebskiego w ramach programu Zachowania 
prozdrowotne i seksualne w aspekcie HIV/AIDS w Polsce 
do posiadania kiedykolwiek kontaktów seksualnych 
z osobami tej samej płci (pieszczoty, współżycie, 
stosunek) przyznało się 3,8 proc. badanych. Na pytanie 



Czy miałeś kiedykolwiek pociąg seksualny do osób tej 
samej płci odpowiedzi „Miałem i czasami mam nadal” 
udzieliło 1,8 proc., zaś odpowiedzi „Miałem i często 
mam nadal” udzieliło 0,5 proc. Nie ma wiarygodnych, 
reprezentatywnych polskich badań, w których pytano by 
wprost o poczucie homoseksualnej tożsamości. 

1998 
Odpowiedź żydów
W New Yersey powstaje JONAH (Jews Offering 
New Alternatives for Healing), żydowskie, 
niepubliczne stowarzyszenie oferujące pomoc w porzuceniu 
homoseksualnych zachowań. 

1999 – Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy USA publikuje 
stanowisko Homosexuality and Hope, w którym podkreśla się 
brak jednoznacznych dowodów na biologiczny determinizm 
homoseksualizmu, a jednocześnie przedstawiony jest 
szeroki przegląd badań naukowych wskazujących na liczne 
rodzinne i środowiskowe etiologiczne uwarunkowania 
homoseksualizmu. Równocześnie raport przytacza 
kilkadziesiąt doniesień naukowych wskazujących na 
możliwość porzucenia homoseksualnego stylu życia. 
Wyniki kilkudziesięciu badań ewaluacyjnych wskazują, 
iż w przypadku terapii reorientacyjnych około 30 proc. 
pacjentów doświadcza uwolnienia od symptomów, a dalsze 
30 proc. poprawy, podobnie jak w przypadku innych zaburzeń 
psychologicznych. 
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2000
Wytyczne ATP 

o równości orientacji
Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne publikuje 
Guidelines for psychotherapy with lesbian, gay and bisexual 
clients – zbiór wytycznych do pracy terapeutycznej, 
w którym APA zaleca psychologom preferowanie równości 
wszystkich orientacji seksualnych.

2000
Geje mają więcej 

problemów 
emocjonalnych

Na podstawie danych zebranych w badaniu National 
Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III) 
Susan Cochran i Vickie Mays wyodrębniły próbkę 
78 homoseksualistów z grupy badawczej 3214 osób. 
Analizy wykazały, iż geje zdecydowanie częściej niż 
osoby heteroseksualne wykazują różne objawy wiązane 
z tendencjami samobójczymi: myśli o śmierci (38,6 proc. 
do 24,3 proc.), pragnienie śmierci (18,5 proc. vs. 7,6 proc.), 
myśli samobójcze (41,2 proc. vs. 17,2 proc.), częściej 
podejmują próby samobójcze (19,3 proc. vs. 3,6 proc.). 
Różnice pojawiły się w zakresie częstotliwości 
występowania wielkiej depresji (15,3 proc. vs. 6,5 proc.) 



i afektywnych zaburzeń nawracających (12,2 proc. 
vs. 3,5 proc.), nie wystąpiły natomiast w odniesieniu do 
manii i dystymii (łagodna forma depresji). 

2001 – Robert Perloff, były przewodniczący 
Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (w roku 
1985), na Konwencie Zwyczajnym Towarzystwa skrytykował 
je za jednostronną aktywność polityczną, używając 
znamiennych słów: „APA jest zbyt cholernie politycznie 
poprawne ... i zbyt cholernie uległe wobec grup specjalnych 
interesów!”. To krytyka w odniesieniu do decyzji zarządu 
APA blokującej możliwości dyskusji o zmianie orientacji 
seksualnej i przedstawiania stanowiska NARTH na łamach 
biuletynów APA. „W moim przekonaniu APA postępuje 
całkowicie nieprawidłowo, niedemokratycznie i haniebnie 
nieprofesjonalnie, odmawiając NARTH możliwości 
wyrażania swoich poglądów i programu w Monitorze APA 
i w innych ramach będących pod kontrolą APA”.

2001 
Metodologiczne 
słabości badań nad 
wychowywaniem dzieci 
przez homoseksualistów

Judith Stacey i Timothy Biblarz, którzy ujawnili się jako 
zwolennicy wychowania dzieci przez gejów i lesbijki, 
w metaanalizie 49 tekstów (How) Does the Sexual Orientation 
of Parents Matter? stwierdzają, że nie ma różnic w zakresie 
samopoczucia i funkcji poznawczych między dziećmi 
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par homoseksualnych a heteroseksualnych, ale dzieci 
wychowywane przez gejów i lesbijki są bardziej skłonne 
do angażowania się w homoerotyczne związki, a ich płeć 
kulturowa jest mniej tradycyjna niż rówieśników. Autorzy 
przyznają, że dowody, choć słabo przeanalizowane, wskazują 
na to, że orientacja seksualna rodziców jest związana 
z możliwością, że ich dzieci częściej będą miały podobną 
orientację seksualną, a teoria i zdrowy rozsądek wspierają taki 
pogląd. Jak sami zauważyli, badacze często ignorowali wyniki 
wskazujące na różnice dotyczące seksualnych preferencji 
i zachowań. Autorzy odnieśli się także do metodologii, 
stwierdzając, że w analizowanych tekstach nie ma losowych, 
reprezentatywnych prób rodzin jednopłciowych, a większość 
badań opiera się na małych próbach uzyskanych metodą kuli 
śnieżnej lub doborem wygodnym29. 

2001 – na podstawie danych zebranych w badaniu National 
Comorbidity Survey (NCS) Stephen E. Gilman i inni wykazują, 
iż kobiety-lesbijki statystycznie częściej niż kobiety 
heteroseksualne chorują na fobie proste, stres pourazowy 
(PTSD), różne zaburzenia lękowe, wielką depresję, różne 

29 Metoda „kuli  śnieżnej”   (snowball sampling) to metoda nielosowego  doboru 
próby polegająca na rekrutowaniu uczestników przez innych uczestników. Badacze używa-
ją tej metody, kiedy ciężko jest zlokalizować uczestników do badania. Proces rekrutacji jest 
prosty i tani. Wadą tej metody jest to, że badacz ma nad nią małą kontrolę, praktycznie nie 
wie, kto wypełnia narzędzia badawcze i reprezentatywność próby uzyskanej tą metodą stoi 
pod znakiem zapytania. Możliwość obciążenia próby wynika z tego, że uczestnicy mają ten-
dencję do rekrutowania osób, które dobrze znają, a w związku z tym, osoby biorące udział 
w badaniu mogą mieć zbliżone do siebie cechy, a to oznacza, że otrzymana próba będzie 
stanowić małą podgrupę z ogółu populacji. 

Dobór wygodny (convenience sampling) – nielosowa metoda doboru próby polegająca 
na wyborze uczestników ze względu na ich dogodną dostępność i bliskość. Próba otrzyma-
na tą metodą nazywana jest wygodną lub uznaniową. Wielu badaczy preferuje tę metodę, 
ponieważ jest szybka, tania i  łatwa. Wadą tej metody jest to, że prowadzi do obciążenia 
próby, a to oznacza, że próba nie będzie reprezentatywna dla całej populacji. Wskutek ob-
ciążenia próby może powstać błąd systematyczny, co skutkuje zaburzeniem wyników bada-
nia. A nie jest rzadkością, że wyniki uzyskane na próbie uznaniowej różnią się do wyników 
uzyskanych na całej populacji. Kolejną wadą tej metody jest ograniczona możliwość gene-
ralizacji i wyciągania wniosków na temat ogółu populacji. Ponieważ próba nie jest repre-
zentatywna, trafność zewnętrzna jest niska. 



zaburzenia nastroju. Choć w większości analizowanych 
jednostek chorobowych u mężczyzn-gejów wystąpiło większe 
nasilenie niż u mężczyzn heteroseksualnych, wskaźniki nie 
osiągnęły poziomu różnic istotnych statystycznie. Analizowano 
4910 osób, z czego wyodrębniono 74 gejów i 51 lesbijek.

2002 – metaanaliza The Healt Risks of Gay Sex Johna 
R. Diggsa, lekarza internisty, z której wynika, iż populacja 
homoseksualistów różni się od heteroseksualistów pod 
względem: poziomu promiskuityzmu, zdrowia fizycznego, 
zdrowia psychicznego, długości życia i monogamii. Z badań 
opublikowanych w 1978 r. wynikało, że 75 proc. białych 
homoseksualistów przyznało, że miało kontakty seksualne 
z ponad 100 różnymi mężczyznami w ciągu życia, 15 proc. 
miało 100-249 partnerów seksualnych, 17 proc. stwierdziło, 
że był to przedział 250-499; 15 proc. że przedział 500-999, 
a 28 proc. twierdziło, że mieli ponad 1000 męskich partnerów 
seksualnych. Po wybuchu epidemii AIDS wskaźniki te 
się zmniejszyły, jednak agencja monitorująca wskaźniki 
zachorowalności U.S. Centers for Disease Control donosi, 
że w latach 1994-97 wzrosły liczby homoseksualistów 
przyznających się do wielu partnerów i ryzykownych zachowań 
seksualnych z 23,6 proc. do 33,3 proc. Zachorowalność 
na AIDS pozostaje głównym problemem środowiska 
gejowskiego, szacuje się, że 20-letni gej ma tylko 50 proc. 
szans, by dożyć 55. roku życia bez HIV, w 2001 r. blisko 64 proc. 
homoseksualistów chorych na HIV/AIDS przyznawało się do 

podejmowania kontaktów 
seksualnych z innymi gejami. 
Na kiłę (syfilis) homoseksualiści 
chorują trzy do czterech razy 
częściej niż heteroseksualiści, 
w 2001 r. władze San Francisco 
były bliskie ogłoszenia stanu 
epidemii syfilisu. Według 
danych australijskich tylko 

20-letni gej ma 
tylko 50 proc. 
szans, by dożyć 
55. roku życia bez 
HIV.





2 proc. heteroseksualnych kobiet stwierdziło, że miało w życiu 
więcej niż 50 partnerów seksualnych, podczas gdy dotyczyło to 
9 proc. lesbijek. Aż 75-90 proc. australijskich lesbijek przyznało 
się także do uprawiania seksu z mężczyznami.

Promiskuityzm homoseksualistów, podejmowanie 
ryzykownych kontaktów oralnych i analnych prowadzi do 
zwiększonej zachorowalności wśród nich na choroby takie 
jak rak odbytu, hemoroidy, pęknięcia odbytu, chlamydia 
trachomatis, kryptosporydioza, zakażenia lambliami, wirus 
opryszczki pospolitej, ludzki wirus niedoboru odporności 
(HIV), wirus brodawczaka, zakażeniami grzybiczne, 
rzeżączka, wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, mięsak 
Kaposiego (nowotwór). Podobnie kobiety-lesbijki różnią się 
od kobiet heteroseksualnych częstszą zachorowalnością 
na bakteryjne zapalenie pochwy, brodawczaki narządów 
płciowych, chlamydię, opryszczkę, zapalenie wątroby typu 
B i C. Mają wyższe wskaźniki pod względem intensywnego 
palenia papierosów, nadużywania i uzależnienia od alkoholu, 
stosowania narkotyków, prostytucji.

2002 – Brytyjska Rada ds. Bioetyki (The Nuffield Council on 
Bioethics), dokonując przeglądu badań nad biologicznymi 
i genetycznymi uwarunkowaniami homoseksualizmu, 
w corocznym raporcie Genetics and human behaviour. The 
ethical context stwierdza, iż wszystkie dotychczasowe hipotezy 
ze względu na małe próbki badawcze, niejednoznaczne 
interpretacje i brak falsyfikacji należy traktować jak 
klasyczne spekulacje. Poszukiwanie wpływu określonej cechy 
genetycznej na rozwój konkretnego wariantu genetycznego 
jest niezwykle trudne metodologicznie i należy podchodzić do 
tego z najwyższą ostrożnością.
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2002 
Dyskwalifikacja 
„genu 
homoseksualizmu”
Peter Bearman i Hannah Brückner z uniwersytetów 
Columbia i Yale przestudiowali dane z National Longitudinal 
Study of Adolescent Health (NLSAH) i odkryli zgodność 
orientacji homoseksualnej u zaledwie 6,7 proc. męskich 
i 5,3 proc. żeńskich bliźniąt monozygotycznych. Siłą rzeczy 
dane te podważają genetyczną etiologię homoseksualizmu, 
a waloryzują rolę czynników środowiskowych. W tekście 
Opposite-Sex Twins and Adolescent Same-Sex Attraction, który 
ukazał się w „American Journal of Sociology” badacze 
konkludują: „Wzorzec zgodności (podobieństwa w parach) 
preferencji homoseksualnych dla par rodzeństwa nie 
sugeruje wpływu genetycznego niezależnego od kontekstu 
społecznego. Nasze dane falsyfikują hipotezę transferu 
hormonalnego przez wykazanie pojedynczego warunku 
eliminującego efekt bliźnięcia płci przeciwnej – obecności 
starszego rodzeństwa tej samej płci. Rozważyliśmy także 
i odrzuciliśmy spekulatywną teorię ewolucyjną opierającą 
się na obserwacji wpływu kolejności urodzeń w rodzeństwie 
na orientację seksualną. Wręcz przeciwnie, wyniki naszych 
badań wspierają hipotezę, że niespecyficzna dla płci 
socjalizacja we wczesnym dzieciństwie i dzieciństwie przed 
okresem dojrzewania kształtuje następnie pojawiające się 
preferencje seksualne wobec własnej płci”.

2002 – Amerykańska Akademia Psychiatryczna w rezolucji 
Technical Report: Coparent or Second-Parent Adoption by 



Same-Sex Parents, stwierdza, że adoptowane przez pary 
homoseksualne dzieci rozwijają się prawidłowo, choć 
podkreśla małe próbki i niereprezentatywność badań. 

2003 – Kongregacja Nauki Wiary Kościoła katolickiego 
ogłasza Uwagi dotyczące projektów legalizacji prawnej związków 
między osobami homoseksualnymi, w którym podtrzymana 
i rozszerzona jest wykładnia z roku 1986. Skłonności 
homoseksualne są „obiektywnie nieuporządkowane” , a czyny 
homoseksualne „są grzechami pozostającymi w głębokiej 
sprzeczności z czystością. W dokumencie wyrażony jest 
zdecydowany sprzeciw przeciwko legalizacji prawnej 
związków homoseksualnych, wzywa on polityków katolickich 
do przeciwdziałania projektom ustawodawstwa legalizującego 
związki homoseksualne.  

2004 
Rezolucja dla 
homoadopcji
Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne publikuje 
rezolucję Sexual Orientation, Parents and Children, w której 
stwierdza brak istotnych różnic pomiędzy rodzicami homo- 
i heteroseksualnymi, a także wychowywanymi przez nie dzieci. 
Rezolucja wzywa do antydyskryminacyjnej polityki i stanowi 
de facto poparcie dla adopcji dzieci przez pary homoseksualne.

 
2004 – Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne w rezolucji 
Adoption and Co-parenting of Children by Same-sex Couples 
popiera adopcję dzieci przez pary homoseksualne.

2004 – ukazuje się kolejny raport National Healt and Nutritional 
Examination Survey (NHANES) zawierający ogólnoamerykańskie 
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dane na temat orientacji seksualnej Amerykanów. Badaną 
próbkę stanowiło 10 tys. respondentów, 3,1 proc. badanych 
określiło swoją orientację seksualną jako LGB. 

2005 – Dean Byrd, jeden z działaczy NARTH, krytykuje 
Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne za rezolucję 
Sexual Orientation, Parents and Children z 2004 r. Zdaniem 
Byrda, przyczyną powstania tej rezolucji były manipulacje 
i tendencyjny dobór komitetu redakcyjnego, w skład którego 
weszli Armand Cerbone, który został wprowadzony do 
Chicago Gay and Lesbian Hall of Fame w 2003 r.; Beverly 
Green, redaktor „Psychological Perspectives on Lesbian 
and Gay Issues”; Kristen Hancock, która opracowała 
wytyczne dla psychoterapii lesbijek, gejów i klientów 
biseksualnych; Lawrence A. Kurdek, redaktor tomu 
Contemporary Perspectives on Lesbian, Gay and Bisexual 
Psychology i Candance A.McCullough, jej partnerka. Zespół 
uzupełniła Sharon Duchesneau, która stała się znana po 
tym, jak została sztucznie zapłodniona spermą od głuchego 
dawcy, po to by udowodnić, że głuchota nie jest stanem 
biologicznym, a konsekwencją tożsamości kulturowej. 

2005
Pierwszy raport 

o dzieciach  
i „braku różnic” 

Ukazuje się raport Amerykańskiego Towarzystwa 
Psychologicznego o rodzicielstwie gejów i lesbijek Lesbian 



and Gay Parenting autorstwa przywoływanej wcześniej 
Charlotte Patterson. W raporcie znajduje się mocne 
stwierdzenie, że nie ma ani jednego badania, w którym 
wystąpiłyby znaczące statystycznie różnice wskazujące 
na gorsze wyniki dzieci wychowywanych przez pary 
homoseksualne w stosunku do wzrastających w rodzinach 
heteroseksualnych. Stanowisko zaprezentowane w tym 
raporcie będzie później często cytowane przez inne 
towarzystwa naukowe i polityków.

2005 – grupa lekarzy specjalistów opracowała Raport dla 
Parlamentu Kanady ‘Gay-Marriage’ and Homosexuality. Some 
medical comments, w którym podaje się, iż według statystyk 
kanadyjskich, łącznie 2,0 proc. badanych (1,3 proc. mężczyzn 
i 0,7 proc. kobiet) uznało siebie za osobę homoseksualną. 
Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej, dużej grupie 
ponad 130 tys. dorosłych Kanadyjczyków. 

2006 – Kanadyjskie Towarzystwo Psychologiczne w krótkim 
oświadczeniu Marriage of Same-Sex Couples przychyla się do 
zawierania związków małżeńskich przez homoseksualistów 
i adopcji dzieci przez pary homoseksualne.

2006 – Nicolas Cummings, były przewodniczący 
Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (w roku 1979), 
wraz z Frankiem Farleyem (przewodniczącym APA w roku 
1993) i Bonnie R. Strickland (przewodniczącą APA w roku 1987, 
zdeklarowaną lesbijką) na corocznej konwencji w wystąpieniu 
zatytułowanym The APA and Psychology Need Reform występują 
z ostrą krytyką Towarzystwa, zarzucając mu bałagan 
organizacyjny, niefunkcjonalną strukturę, nieczytelne zasady 
podejmowania decyzji przez zarząd, uleganie grupowym 
interesom, podporządkowanie się ideologii politycznej 
poprawności, tematy tabu w badaniach, wyrugowanie religii 
z doradztwa psychologicznego, aktywne przeciwdziałanie 
terapii reorientacyjnej, podczas gdy w stosunku do innych, 



Wobec homoseksualizmu: między religią, nauką a ideologią

65 

kontrowersyjnych form terapii Towarzystwo pozostaje bierne 
i nie zabiera stanowiska (np. w odniesieniu do rebirthingu). 
W rezultacie psychologia jako dyscyplina naukowa i APA jako 
towarzystwo naukowe odrywają się od potrzeb zwykłych ludzi 
i tracą autorytet.

Rok wcześniej Cummings, były doradca Partii 
Demokratycznej, znany z liberalnych poglądów, oraz Rogers 
H. Wright, również psycholog i liberał, wydali bestsellerową 
książkę Destructive Trends in Mental Health: The Well Intentioned 
Path to Harm (Destruktywne trendy w zdrowiu psychicznym: 
dobre intencje drogą do krzywdy). Praca, zawierająca teksty 
17 autorów, opisuje, w jaki sposób poprawność polityczna 
dusi aktywność naukową, m.in. jak wygląda zakres 
wpływów politycznych i polityczna poprawność w wydaniu 
Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Według statystyk kanadyjskich, 
łącznie 2,0 proc. badanych (1,3 proc. 
mężczyzn i 0,7 proc. kobiet) uznało 
siebie za osobę homoseksualną. 



2007
Pierwszy ośrodek 
reorientacji w Polsce

W Lublinie powstaje pierwszy tego typu w Polsce ośrodek Odwaga, 
wyrosły z ruchu oazowego, który za cel stawia sobie pomoc osobom 
homoseksualnym w zmianie zachowań seksualnych.

2008 – poparcie Amerykańskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego 
(APsA) dla małżeństw gejowskich. APsA uzasadnia swoją decyzję 
badaniami przekrojowymi wskazującymi na wzrost poparcia dla 
takich związków w społeczeństwie amerykańskim i badaniami 
wykazującymi, jakoby nie było różnic pomiędzy dziećmi 
wychowywanymi przez pary homoseksualne a wzrastającymi 
w tradycyjnych rodzinach. 

2008 – Debbie Thurman poddaje ostrej krytyce Amerykańskie 
Towarzystwo Psychologiczne, które „stało się ślepe” na liczne 
indywidualne świadectwa, jak i badania grupowe dotyczące 
zmiany orientacji homoseksualnej. Zamiast tego usilnie lansuje 
terapię afirmatywną. Thurman konkluduje: „APA znalazło się 
w «rzece zaprzeczeń»”. 

2008 – pod wpływem krytyki Amerykańskie Towarzystwo 
Psychologiczne niejako boczną furtką, na swoim portalu 
internetowym na forum Answers to your questions: For a better 
understanding of sexual orientation and homosexuality zmuszone jest 
przyznać, iż należy respektować fundamentalne prawa pacjentów 

do autonomii i ustalania własnych celów terapii: 
„Organizacje zrzeszające profesjonalistów 
w zakresie zdrowia psychicznego wzywają 
swych członków do respektowania prawa 
klienta do samookreślenia...”.

APA znalazło 
się w „rzece 
zaprzeczeń”.
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2009 
Pierwsze wytyczne dla 
zaprzestania terapii 
reorientacyjnej
Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne 
publikuje APA Task force on appropriate 
therapeutic responses to sexual orientation, w którym 
zawarta jest krytyka wobec terapii reorientacyjnych 
i wyrażone jest poparcie dla terapii afirmatywnych. 

2010 – NARTH krytykuje APA za jej stanowisko wyrażone 
w Task force on appropriate therapeutic responses to sexual 
orientation, zarzucając temu towarzystwu stronniczość 
i tendencyjność (m.in. poprzez dobór do zespołu autorów 
wyłącznie jawnych działaczy gejowskich bądź homofilnych) 
i manipulowanie danymi. 

2010 – ukazuje się raport Norwegian Living Conditions 
Survey (NLCS) badający tożsamość seksualną ludności 
w Norwegii. Badanie przeprowadzono na próbce ponad 
6200 respondentów. 1,2 proc. dorosłych Norwegów 
identyfikuje się jako osoby homo- lub biseksualne. 

2010 – ukazuje się raport Measuring Sexual Identity: An 
Evaluation Report wykonany przez Office for National 
Statistics (ONS), brytyjski odpowiednik naszego Głównego 
Urzędu Statystycznego, który na zlecenie Parlamentu 
w ramach programu badania gospodarstw domowych 
Integrated Household Survey (IHS) przeprowadził duże, 
reprezentatywne badania dotyczące identyfikacji seksualnej 



Brytyjczyków. Badanie, zrealizowane w latach 2009-2010, 
zamierzone na 450 tys. respondentów, pozwoliło uzyskać 
ważne odpowiedzi od ok. 240 000 badanych w wieku 

powyżej 16. roku życia. Dane wskazują, że 1,4 proc. 
dorosłej ludności to osoby LGB, w tym 0,9 proc. badanych 
określiło się jako gej lub lesbijka (w proporcjach 68 proc. 
to mężczyźni-geje, a 32 proc. to kobiety-lesbijki), zaś 
0,5 proc. jako jednostki biseksualne (w proporcjach 33 proc. 
mężczyźni – 67 proc. kobiety), dalsze 0,5 proc. określiło 
się jako „inne”, tzn. nieidentyfikujące się ani jako osoby 
heteroseksualne, ani jako LGB. W Londynie średni wskaźnik 
osób LGB był najwyższy – 2,2 proc., najniższy w Północnej 
Irlandii – 0,9 proc. W innych tego typu badaniach 
przeprowadzanych na terenie Anglii, Walii, Szkocji, 
Północnej Irlandii w latach 2005-2010 liczba respondentów 
określających się jako osoby o orientacji LBTG mieściła się 
w przedziale od 1,1 do 2,4 proc. Badania te były jednak 
przeprowadzane na nieporównywalnie mniejszych 
próbkach, raport IHS to największe tego typu badanie 
w skali światowej. 

2011 – American Academy of Child and Adolescent 
Psychiatry w krótkim oświadczeniu Children with Lesbian, 
Gay, Bisexual and Transgender Parents nie stwierdza 
istotnych różnic pomiędzy dziećmi wychowywanymi przez 
osoby LGTB a wzrastającymi w naturalnych rodzinach 
biologicznych.

Wielka Brytania: 1,4 proc. dorosłej 
ludności to osoby LGB.
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2012 
Pierwszy 

zakaz terapii 
reorientacyjnej

Gubernator Kalifornii Jerry Brown podpisuje ustawę 
zakazującą terapii egodystonicznych nastolatków 
o skłonnościach homoseksualnych. W oddzielnym 
uzasadnieniu gubernator Brown pisze: „Oddziaływania 
terapeutyczne mające na celu zmianę orientacji 
seksualnej nie mają podstaw ani naukowych, ani 
medycznych; są szarlatanerią, która powinna zostać 
zepchnięta na śmietnik”. 

2012 – ukazuje się Wprowadzenie do psychologii LGB pod 
redakcją Grzegorza Iniewicza, Magdaleny Mijas i Bartosza 
Grabskiego, monografia, która w intencji redaktorów 
ma spełniać funkcję podręcznika akademickiego. We 
wstępie czytamy deklarację: „Perspektywą, która 
nam przyświecała przez cały czas pracy nad książką, 
jest afirmatywne podejście do homoseksualności 
i biseksualności”. Praca zawiera rozwinięcia koncepcji 
lansowanych przez Amerykańskie Towarzystwo 
Psychologiczne, homoseksualizm traktowany jest jako 
orientacja seksualna równorzędna do heteroseksualizmu, 
ze wszystkimi tego założenia konsekwencjami. 



2012
Pierwsza kompromitacja 
raportu o dzieciach 
i „braku różnic”
Loren Marks z Louisiana State University 
publikuje Same-Sex Parenting and Children’s 
Outcomes: A Closer Examination of the American 
Psychological Association’s Brief on Lesbian and Gay 
Parenting, metaanalizę 59 badań naukowych poświęconych 
rodzicielstwu gejów i lesbijek. Teksty te stanowiły podstawę 
stanowiska Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego 
z 2005 r., w którym APA „nie widzi różnic” pomiędzy 
dziećmi wzrastającymi w rodzinach heteroseksualnych 
a wychowywanymi przez pary homoseksualne. Marks 
twierdzi, iż badaniom tym brakuje naukowej rzetelności, nie 
spełniają one podstawowych standardów metodologicznych 
i statystycznych. Jako szczegółowe zarzuty wymienia: 
– 77 proc. z tych 59 badań posiada małe próbki badawcze, 

mniejsze niż stuosobowe, oparte na metodologii kuli 
śnieżnej i próbkach wygodnych, nie są reprezentatywne dla 
populacji gejów i lesbijek, osobami badanymi są na ogół 
dobrze sytuowane, bogate i wykształcone białe lesbijki;

– blisko połowa z tych badań (44 proc.) nie posiada grup 
kontrolnych złożonych z normalnych, heteroseksualnych 
rodzin;

– część z tych badań posiada grupy porównawcze, ale 
niezłożone z pełnych rodzin, lecz są to heteroseksualne 
matki samotnie wychowujące dzieci;

– wbrew twierdzeniom APA jedno z analizowanych badań 
wykazało lepsze wyniki uzyskane przez dzieci z pełnych 
biologicznie rodzin w stosunku do dzieci wychowywanych 
przez pary homoseksualne;
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 – w tych badaniach rzadko są stosowane obiektywne 
socjalne wskaźniki porównawcze, takie jak 
ubóstwo, bezrobocie, przestępczość, karalność 
i pobyty w więzieniach, nadużywanie substancji 
psychoaktywnych, dobrostan psychiczny, nieplanowane 
ciąże i samotne rodzicielstwo, osiągnięcia edukacyjne; 

– żadne z cytowanych badań nie było podłużne, tzn. nie 
śledziło ono losów tych dzieci w dłuższym przedziale 
czasu i w dorosłości;

– tylko kilka analizowanych badań posiadało wskaźniki 
statystyczne wystarczające dla poparcia swoich tez, 
w większości zbyt małe próbki uniemożliwiają szersze 
wnioskowanie.
Na podstawie swoich analiz Marks twierdzi, iż 

stanowisko Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego 
jakoby „nie było różnic” pomiędzy dziećmi wychowywanymi 
przez pary homoseksualne a wzrastającymi w pełnych 
rodzinach biologicznych nie ma empirycznego uzasadnienia. 

2012 – Mark Regnerus, profesor Uniwersytetu w Austin, 
publikuje raport How different are the adult children of parents 
who have same-sex relationships? Findings from the New Family 
Structures Study na temat dorosłych dzieci (w przedziale 
18-39 lat) posiadających rodziców homoseksualnych. 
Badanie zostało przeprowadzone na dużej, 
reprezentatywnej dla USA próbie blisko 3000 badanych. 
Analizie poddano 40 zmiennych, w 24 wyniki okazały 
się znacząco statystycznie różniące, na niekorzyść 
badanych wychowywanych przez pary homoseksualne, 
wyniki porównywano z innymi reprezentatywnymi 
dla USA badaniami nad kondycją zdrowotną. Okazało 
się, że dorosłe dzieci par homoseksualnych różnią 
się od grupy kontrolnej m.in. pod względem myśli 



samobójczych, problemów z prawem, częstotliwości 
sięgania po narkotyki, kłopotów w trwałości związków 
emocjonalnych, liczby zdrad w związkach, częstotliwości 
korzystania z pomocy psychologicznej. Kwestie związane 
z doświadczeniami seksualnymi muszą szokować: 31 proc. 
dzieci wychowywanych przez matki lesbijki i 25 proc. 
wychowywanych przez ojca geja podało, że byli przez 
rodziców zmuszani do seksu wbrew swej woli. Największe 
wrażenie robią jednak dane o orientacji seksualnej badanych 
– 61 proc. respondentów wychowywanych przez matki 
lesbijki, a 71 proc. przez ojców gejów określa siebie jako 
„całkowicie heteroseksualnych”, innymi słowy w przypadku 
matek lesbijek blisko 40 proc., a przypadku ojców gejów 
blisko 30 proc. wychowywanych przez nich dzieci to homo- 
lub biseksualiści. A jeszcze inaczej: średnio co trzecie dziecko 
wychowywane przez pary homoseksualne wyrośnie na 
homo- lub biseksualistę. 

Rezultaty badań poddane zostały krytyce przez 
środowiska homoseksualne, jakoby z powodu błędów 
metodologicznych. Specjalna uniwersytecka komisja 
odrzuciła wszystkie zarzuty. 

Raport Regnerusa jednoznacznie pokazuje, iż dzieci 
wychowywane przez homoseksualistów mają więcej 
problemów zdrowotnych i psychiatrycznych niż inni, 
a teza o „braku różnic” pomiędzy dziećmi wzrastającymi 
w normalnych rodzinach a wychowywanymi przez pary 
homoseksualne, podtrzymywana przez Amerykańskie 

61 proc. respondentów 
wychowywanych przez matki lesbijki, 
a 71 proc. przez ojców gejów 
określa siebie jako „całkowicie 
heteroseksualnych”.
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Towarzystwo Psychologiczne, musi przejść do kategorii 
naukowych mitów. 

 
2012 – Douglas W. Allen w tekście More Heat Than Light: 
A Critical Assessment of the Gay Parenting Literature 1995 
-2010 publikuje metaanalizę 52 badań poświęconych 
homoseksualnemu rodzicielstwu z tego piętnastolecia. 
W odniesieniu do większości analizowanych tekstów 
autor stwierdza szereg metodologicznych uchybień, m.in. 
małe próbki badanych, dobór tendencyjny, w większości 
są one oparte na narzędziach samoopisowych, zawierają 
nadinterpretacje statystyczne we wnioskowaniu 
i nieuprawnione generalizowanie. Tylko w 2 przypadkach 
próbki liczyły ponad 500 badanych, zdecydowana 

większość to małe próbki zawierające 30-60 osób. Tylko 
kilka badań przeprowadzonych było na rodzicach-
gejach, większość na matkach-lesbijkach. Na 52 badania 
tylko w 5 przypadkach były one oparte o próbę losową! 
23 badania nie posiadały grupy kontrolnej, tylko 
w 7 przypadkach przeprowadzono obserwacje podłużne. 
Autor zauważa, iż w wielu wypadkach te same wyniki 

Rezultaty badań poddane 
zostały krytyce przez środowiska 
homoseksualne, jakoby z powodu 
błędów metodologicznych. Specjalna 
uniwersytecka komisja odrzuciła 
wszystkie zarzuty. 



badań opracowywane były kilka razy i przedstawiane 
w kilku tekstach (m.in. Wainright i Patterson, 2004, 
2008; Wainright, Russell i Patterson, 2006). Zdecydowana 
większość analizowanych prac podejmowana była przez 
kobiety, nierzadko jawne lesbijki, skrajne feministki, 
a nieskrywaną motywacją do ich podjęcia była chęć walki 
ze stereotypami i społeczną dyskryminacją gejów i lesbijek, 
kilka badań było wręcz finansowanych przez organizacje 
walczące o prawa gejów i lesbijek. Ten obszar badawczy 
został zdominowany przez kilka osób, z analizowanych 
52 prac Charlotte Patterson jest współautorką dziesięciu 
tekstów, Henny Bos sześciu, Nanette Gartrell pięciu, 
Judith Stacey i Abbie Goldberg czterech, a Timothy Biblarz 
trzech. To pokazuje, że liczba niezależnych badań jest 
istotnie mniejsza. Allen konkluduje, iż powstał obszar 
literatury, która nie spełnia podstawowych wymogów 
metodologicznych stosowanych w naukach społecznych, 
cele tej literatury nie są naukowe a polityczne, 
wyprowadzane z nich konkluzje są przeznaczone nie 
dla naukowców lecz dla prawników, sędziów, polityków, 
którzy będą decydować o społecznych prawach dla gejów 
i lesbijek. 

2012 
Zakaz terapii 
reorientacyjnej 
uchylony przez sąd

W Kalifornii ustawę o zakazie terapii nastolatków 
o skłonnościach homoseksualnych zaskarżyło do sądu 
trzech terapeutów, argumentując m.in. że nowa ustawa 
nie tylko narusza prawo rodziców do wychowania swych 
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dzieci, ale także jest sprzeczna z Konstytucją USA, gdyż 
ogranicza prawo terapeutów do wolności słowa. Sędzia 
William Shubb przyznał im rację i zawiesił wejście w życie 
ustawy, gdyż jak pisze w obszernym uzasadnieniu, nowe 
przepisy prawdopodobnie naruszają prawa do wolności 
słowa psychologów, psychiatrów oraz innych specjalistów 
od zdrowia psychicznego do głoszenia swoich przekonań 
dotyczących homoseksualizmu oraz terapii. Sędzia orzekł 
także, iż twierdzenie, że próba zmiany orientacji seksualnej 
naraża młodych ludzi na ryzyko depresji czy samobójstwa, 
zostało oparte na „wątpliwych” lub „niekompletnych” 
badaniach naukowych. █



Michał Godlewski

Nie ma w Polsce czegoś takiego jak prawo do 
aborcji, bo przerwanie życia dziecka poczętego, 
ale jeszcze nienarodzonego, nie jest wartością. 
Jest tylko jej niekaralność czy dopuszczalność 
w niektórych przypadkach. 

P u b l i c y s t y k a 
E u r o p e j s k i e g o 
Tr y b u n a ł u 
P r a w  C z ł o w i e k a
p r z e c i w  ż y c i u

Rozważania na marginesie  
wyroku P. i S. przeciwko Polsce



Strasburski Europejski Trybunał Praw Człowieka wydaje 
rokrocznie setki wyroków (np. 1678 w 2012 r.), z których 
przygniatająca większość interesuje tylko same strony danego 
postępowania. Jednak od czasu do czasu zdarzy się orzeczenie, które 
wzbudzi zainteresowanie opinii publicznej, a do takich należy niewątpliwie 
wyrok wydany 30 października 2012 r. w sprawie P. i S. przeciwko Polsce 
(sygn. 57375/08). 

Trzeba z góry powiedzieć, że wyrok ten zyskał pewną notoryjność nie 
dzięki głębi prawniczego rozumowania, ale li tylko wskutek „gorącemu” 

ideowo i politycznie tematowi, jakim jest aborcja. Właśnie 
przerywania ciąży dotyczył stan faktyczny, na gruncie 

którego wniesiono skargę (czy raczej skargi, gdyż, co 
nie jest bez znaczenia, z odrębną skargą wystąpiła 

matka małoletniej kobiety w ciąży, podnosząc, 
że naruszono jej własne prawa). Dla lepszego 

zrozumienia dalszej argumentacji wypada krótko 
opisać ten stan faktyczny. Skarżącymi były: dziewczyna 

urodzona w 1993 r. (w 2008 r., kiedy miały miejsce zdarzenia, stanowiące 
źródło dochodzonych roszczeń, była małoletnia) oraz jej matka. Stan 
faktyczny sprawy budził spory, zwłaszcza że Trybunał oparł się przy jego 
ustalaniu praktycznie tylko na stanowisku skarżących. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że wspomniana małoletnia znalazła się wiosną 2008 r. 
w ciąży. Stan ten wystąpił na skutek czynu zabronionego (chociaż nie 
gwałtu), którego dopuścił się jej partner (kolega z klasy) współżyjący 
z nią przed ukończeniem przez nią 15. roku życia. Matka małoletniej 
od początku dążyła do przeprowadzenia aborcji. Do aborcji ostatecznie 
doszło, jednakże zabieg poprzedzony był wszakże licznymi kontaktami 
małoletniej z licznymi lekarzami, kapelanem zatrudnionym w jednym 



z lubelskich szpitali oraz działaczami licznych organizacji zarówno 
sprzeciwiających się aborcji, jak i popierających prawo jej wykonania. 
Sporna była kwestia, czy decyzja małoletniej o aborcji była dobrowolna 
(a lekarze powołujący się na klauzulę sumienia, kapelan szpitalny etc. 
wywierali niedozwoloną presję), czy też przeciwnie – decyzja ta była 
wymuszona przez matkę i inne osoby nakłaniające ją do przerwania ciąży 
(a więc, że to te osoby wywierały niedozwoloną presję). Trybunał, nie 
uzasadniając tego szerzej, dość bezrefleksyjnie przyjął, że to pierwsza 
wersja stanu faktycznego jest prawdziwa. 

Wyrok nie został wydany jednomyślnie, zgłoszone zostało zdanie 
odrębne (przez sędziego V. De Gaetano z Malty), a podniesione w nim 
argumenty warte są uwagi. Wyrok zasługuje na krytyczną ocenę na dwóch 
niejako poziomach – nie tylko merytorycznej trafności rozstrzygnięcia, ale 
sposobu jego uargumentowania. Niezależnie bowiem od tego, czy uzna 
się, że wyrok jest trafny w tym znaczeniu, że państwo polskie naprawdę 
naruszyło prawa skarżących gwarantowane konwencją, to winien on 
być poprawnie uzasadniony. Niestety, uzasadnienie wyroku sprawia 
zawód prawnikowi, który (nawet nie zgadzając się z rozważaniami co do 
meritum) oczekiwałby w tak ważnej i spornej sprawie głębi jurydycznej 
argumentacji. 

PRAWO DO ABORCJI  
I JEGO „GWARANCJE PROCEDURALNE”?
Trzeba jasno powiedzieć: wyrok wprost nie rozstrzyga, czy w ogóle 
istnieje jakieś „prawo do aborcji” na gruncie Europejskiej Konwencji 
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolnościach (dalej: 
„Konwencja”), acz niebezpiecznie stwarza pewien klimat sprzyjający 
ewolucji w przyszłości orzecznictwa w kierunku takiej tezy. 
W uzasadnieniu orzeczenia Trybunał (podobnie jak w wydanym wcześniej 
wyroku w sprawie pani Tysiąc) zakłada to prawo implicite... na gruncie 
prawa polskiego i wywodzi stąd wniosek, że wynika stąd konwencyjny 
obowiązek ochrony tego prawa przez polskiego ustawodawcę, poprzez 
pozytywne działania (ust. 99 uzasadnienia wyroku). Ponieważ, 
przynajmniej w ocenie Trybunału, ustawodawca polski nie ochronił 
tego prawa skutecznie, naruszone zostało przysługujące skarżącym 
prawo do prywatności (zarzut naruszenia tego prawa był tylko 
jednym z powołanych w skargach, ale z uwagi na ograniczone miejsce 
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skoncentruję się na nim, gdyż stanowi clou problemu i skupia jak 
w soczewce wszystkie błędy w rozumowaniu Trybunału). 

Jaka była w istocie podstawa prawna wydanego orzeczenia? Skarżące 
powoływały się m.in. na art. 8 Konwencji, którego brzmienie jest następujące:

Artykuł 8
Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, 
swojego mieszkania i swojej korespondencji.

2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego 
prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych 
w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, 
bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku 
i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw 
i wolności innych osób.

Trybunał podsumował swoje zadanie w sposób następujący: „The Court 
observes that the scope of the present complaint is not limited to the mere question 
of access to abortion: the applicants neither challenged the Polish abortion 
legislation as such nor complained that the first applicant had been denied access 
to an abortion. The Court’s task is to examine the issues arising in connection with 
the procedural and practical modalities for the determination of the lawfulness 
of such access and, in particular, whether due regard for the applicants’ right to 
respect for their private and family life was had by the authorities throughout 
the events concerned. The fact that the first applicant ultimately obtained access 
to an abortion does not, by itself, deprive the applicants of their status of victims 
of the alleged breach of the Convention”. („Trybunał stwierdza, że zakres 
niniejszej skargi nie jest ograniczony do samej kwestii dostępu do aborcji: 
skarżący nie kwestionowali ani polskiego ustawodawstwa aborcyjnego 
jako takiego, ani nie zarzucali, że pierwsza skarżąca nie miała dostępu 
do aborcji. Zadaniem Trybunału jest zbadanie problemów powstających 
w związku z proceduralnymi i praktycznymi aspektami ustalenia zgodności 
z prawem takiego dostępu i, w szczególności, ustalenia czy należyta uwaga 
dla praw skarżących do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego była 
respektowana przez władze w toku wszystkich zdarzeń. Fakt, że pierwsza 
skarżąca ostatecznie uzyskała dostęp do aborcji, sam w sobie nie pozbawia 



skarżącej statusu pokrzywdzonej na gruncie Konwencji” – tłumaczenie 
własne autora, ust. 83 uzasadnienia, por. również ust. 96 uzasadnienia). 

Inaczej mówiąc, Trybunał przyznając, że Konwencja nie przewiduje prawa 
do aborcji per se, uznał równocześnie, że skoro państwo dopuszcza aborcję 
w określonych okolicznościach, to powinno, w świetle art. 8 Konwencji, 

gwarantować efektywną możliwość skorzystania z tego prawa. Kluczową dla 
logiki Trybunału jest zatem kwestia, czy na gruncie prawa danego państwa 
(Polski w tym przypadku) aborcja jest istotnie prawem podmiotowym, którego 
treść dawałaby prawo do żądania od państwa pomocy w korzystaniu z tego 
prawa (w tym ustanowienia procedury). 

W prawie polskim prawo do aborcji nie jest prawem podmiotowym. 
Istnieją pewne wartości (na przykład życie, własność, godność) i dlatego 
istnieje prawo podmiotowe, które tę wartość chroni (prawo do życia, prawo 
własności, dobra osobiste etc.). Nie ma natomiast czegoś takiego jak prawo do 
aborcji, bo przerwanie życia dziecka poczętego, ale jeszcze nienarodzonego, 
nie jest wartością. Jest tylko jej niekaralność czy dopuszczalność w niektórych 
przypadkach (jeżeli dana osoba zdoła doprowadzić do jej wykonania), a we 
wszystkich innych sytuacjach prawo zakazuje aborcji i to pod groźbą kary 
nakładanej na lekarza. Nie ma logicznego związku przyczynowego między 
legalnością danego zachowania a istnieniem prawa podmiotowego, z którym 
powiązany byłby obowiązek państwa do wspierania jego realizowania. 
Nawet pobieżny przegląd systemów prawnych dowolnego państwa 
pozwala na dostrzeżenie setek zachowań, które są przez prawo dozwolone, 
jednakże ustawodawca nie bierze na siebie obowiązku zapewnienia 
możliwości efektywnego realizowania tych zachowań. Dopuszczalne może 
być, przykładowo, wydawanie prasy, jednakże nie oznacza to, że państwo 
winno podjąć się pokrycia kosztów druku. Legalne może być dokonywanie 
operacji plastycznych, co nie pociąga za sobą obowiązku ich refundacji przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia (lub jego odpowiednik w danym państwie). 
Z prawa do swobodnego poruszania się nie wynika pozytywny obowiązek 
państwa do rozbudowy sieci stacji benzynowych lub subsydiowania 
narodowych linii lotniczych etc. A oto przykład z pogranicza medycyny 

Publicystyczny język stosowany przez Trybunał 
wyraźnie atakuje przeciwników przerywania 
ciąży.
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i innych dziedzin życia społecznego – system prawny może pozwalać na 
posiadanie narkotyków w określonej ilości przez członków zarejestrowanego 
związku religijnego, których ceremonie kultowe wymagają ich stosowania 
np. w celu komunikacji z duchami przodków. Nie wynika z tego jednak 
pozytywny obowiązek państwa do dostarczania tych narkotyków. 

Trybunał przyjął, że w ramach pozytywnych obowiązków ciążących 
(jakoby) na państwach – stronach na mocy art. 8 Konwencji, państwa te 
powinny stworzyć odpowiednie gwarancje proceduralne skorzystania 
z prawa do aborcji. Zarówno w sprawie pani Tysiąc, jak i w przedmiotowym 
orzeczeniu, Trybunał w istocie postawił zarzut, że nie istniał w polskim 
systemie prawnym organ odwoławczy od diagnozy lekarzy (sprawa pani 
Tysiąc) lub od odmowy przeprowadzania aborcji ze względu na zajście 
w ciążę w następstwie czynu zabronionego (jak w przedmiotowej sprawie). 
Skoro Trybunał stwierdził, że powinna być taka procedura, to przyjął, że 
ma ona chronić jakieś uprawnienie kobiety (w domyśle – prawo do aborcji). 
Trybunał nie zauważył, że procedury rozstrzygania sprzecznych stanowisk 
kobiety i lekarzy są w Polsce bezprzedmiotowe. Istnieją w krajach, w których, 
inaczej niż w Polsce, aborcja jest w zasadzie na życzenie. Mają za zadanie 
odwieść kobietę od zamiaru dokonania aborcji, a w każdym razie zapewnić 
(np. poprzez konieczność uzyskania porady kilku lekarzy), że będzie to decyzja 
przemyślana. W polskim kontekście „procedura aborcyjna” może mieć skutki 
odwrotne, tzn. może ułatwiać dostęp do aborcji. 

Na marginesie zauważyć można, że orzeczenie to zostało wydane 
wprawdzie w październiku 2012 r., ale dotyczyło stanu faktycznego 
z wiosny 2008 r. Tymczasem ustawodawca polski, antycypując niejako 
analizowany wyrok (a raczej idąc w ślad za wskazaniami zawartymi 
w wydanym w 2007 r. wyroku w sprawie Tysiąc), wprowadził pewne 
„gwarancje proceduralne”. Nie mogły one oczywiście znaleźć zastosowania 
w przedmiotowej sprawie, ale zapewne znajdą w wielu innych. Pokazuje to, 
jak nieszczęśliwa linia orzecznicza może zmienić system prawny i zagrozić 
prawom podmiotowym (w tym wypadku prawu do życia). Po wyroku 
w sprawie pani Tysiąc, w listopadzie 2008 r. została uchwalona Ustawa 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (weszła w życie 5 czerwca 
2009 r.), przewidująca, że pacjent ma prawo do złożenia sprzeciwu do Komisji 
Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta wobec orzeczenia lub 
opinii lekarskiej, która „ma wpływ na prawa lub obowiązki”. Można mieć 



wątpliwości zarówno co do języka tej ustawy, gdyż pewne sformułowania 
są niejasne, a regulacja przebiegu postępowania niepełna, jak i co do samej 
sensowności odwoływania się od diagnoz lekarskich. Diagnoza lekarska 
to nie akt władczego ukształtowania stanu prawnego, ale ocena faktów 
w świetle wiedzy medycznej. Lekarz zasadniczo nie jest przełożonym 
pacjenta ani organem władzy (działalność np. lekarzy orzeczników 
ZUS pozostaje uregulowana odrębnymi przepisami). Dlatego tworzenie 
procedur odwoławczych od diagnozy lekarza to coś sztucznego i może 
być rozumiane jako podważanie jego kompetencji. Pacjent, który nie jest 
usatysfakcjonowany diagnozą, może przecież zwrócić się do innego lekarza 
(jest to oczywiście powiązane z pewnymi niedogodnościami praktycznymi, 
ale przecież nie większymi, niż w przypadku wniesienia odwołania do Komisji 
Lekarskiej). Podobnie np. strona kwestionująca wnioski opinii medycznych 

w postępowaniach sądowych i administracyjnych, np. w sprawach 
o ubezwłasnowolnienie, może wnosić o powołanie kolejnego biegłego, 
oczywiście odpowiednio to uzasadniając, a ostateczną decyzję co do meritum 
rozstrzygnięcia podejmuje sąd lub organ, który nie jest przecież związany 
opinią biegłego. 

Działalność Komisji może zwiększyć dostępność aborcji w Polsce, 
gdyż kierowane do niej sprzeciwy pochodzić będą wyłącznie od kobiet, 
którym lekarze odmówili aborcji (decyzja lekarska zgodna z żądaniem 
matki nie będzie przecież przez nikogo zaskarżana, chyba że ustawodawca 
przewidziałby, czego jednak nie uczynił, obowiązek działania w takim 
przypadku przez kuratora ustanowionego dla dziecka poczętego na 
podstawie art. 182 k.r.o. lub prokuratora). To ewidentna nierówność praw 
matki i dziecka. Warto zauważyć, że nierówności tej nie tylko nie próbował 
wyeliminować polski ustawodawca, ale nie zwrócił na nią również uwagi 
Trybunał. O prawach dziecka (nazwanych „prawami płodu”) Trybunał 
wspomniał w uzasadnieniu przedmiotowego wyroku tylko raz, nie 
stwierdzając zresztą, że zasługują one na uwagę w świetle Konwencji, 
a jedynie wyrażając pogląd, że w świetle prawnoporównawczych obserwacji 
Trybunału większość państw członków Rady Europy rozstrzyga konflikt 

Diagnoza lekarska to nie akt władczego 
ukształtowania stanu prawnego, ale ocena 
faktów w świetle wiedzy medycznej.
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między tymi prawami a prawami matki w kierunku dopuszczalności aborcji 
(por. ust. 97 uzasadnienia). 

Na marginesie tych rozważań pozostawić można, na co nie ma tu miejsca, 
kwestię konkretnych zastrzeżeń Trybunału do procedury aborcyjnej w Polsce. 
Tutaj również można by dostrzec pewne luki w rozumowaniu Trybunału 
(np. uznanie, że państwo naruszyło Konwencję poprzez działania zmierzające 
do ochrony swobody decyzji kobiety w ciąży, podczas gdy w innych 
orzeczeniach Trybunał kładł właśnie nacisk na konieczność zapewnienia przez 
państwo „informed consent”), ale wymagałoby to odrębnego omówienia. 

PRAWO OSÓB TRZECICH DO WSPÓŁDECYDOWANIA 
O DOKONANIU ABORCJI?
Innym stosunkowo bulwersującym merytorycznym elementem orzeczenia 
jest uznanie, że państwo członkowskie mogło w ogóle naruszyć 
w omawianym stanie faktycznym prawa podmiotowe matki małoletniej 
skarżącej. Przypomnieć należy, że w przedmiotowej sprawie matka młodszej 
skarżącej działała nie tylko jako jej przedstawiciel ustawowy, wnosząc skargę 
w jej imieniu, ale sama też wniosła skargę w imieniu własnym, również 
zarzucając naruszenie wyżej wymienionego art. 8 Konwencji. 

Jest niejasne, na czym zdaniem Trybunału, miało polegać naruszenie 
praw drugiej skarżącej. Trybunał poświęca temu zagadnieniu praktycznie 
tylko jeden ustęp w dość obszernym uzasadnieniu, przy czym, dwa zdania 
zasługują tutaj na uwagę: „However, it cannot be overlooked that the interests 
and life prospects of the mother of a pregnant minor girl are also involved in the 
decision whether to carry the pregnancy to term or not. (...) It has not been shown 
that the legal setting in Poland allowed for the second applicant’s concerns to be 
properly addressed in a way that would respect her views and attitudes and to 
balance them in a fair and respectful manner against the interests of her pregnant 
daughter in the determination of such access”. („Jednakowoż nie można pomijać, 
że interesy i szanse życiowe matki małoletniej dziewczyny w ciąży również 
są związane z decyzją, czy ciąża powinna być donoszona, czy też nie. (...) Nie 
zostało wykazane, że rozwiązania prawne w Polsce pozwoliły na poprawne 
rozstrzygnięcie trosk drugiej skarżącej w taki sposób, który respektowałby 
jej poglądy i stanowisko i zestawił je w rzetelny sposób i z odpowiednim 
szacunkiem z interesami jej ciężarnej córki w uzyskaniu takiego dostępu”, 
ust. 106 uzasadnienia, tłumaczenie własne autora). 



Trybunał, przedstawiając tę dość nowatorską tezę, nie wyjaśnił przede 
wszystkim dwóch rzeczy. Po pierwsze, na czym polegają interesy matki 
ciężarnej córki, które należy brać pod uwagę? Czy matka ciężarnej może 
mieć w ogóle własny interes (rozumiany jako prawo podmiotowe, a nie 
interes czysto faktyczny) w tym, żeby doprowadzić lub zapobiec przerwaniu 
ciąży? Ciężarna kobieta jest podmiotem prawa istniejącym niezależnie 
od jej przedstawicieli ustawowych. Jej prawa podmiotowe nie są ich 
prawami podmiotowymi, a co najwyżej są przez nich wykonywane w jej 
imieniu. Trybunał powołuje się tutaj na więź emocjonalną, która istnieje 
w stosunkach rodzinnych, jednakże emocje nie są prawem podmiotowym. 
Władza rodzicielska lub opieka ma charakter prawny, jednakże sprawowana 
jest wyłącznie w interesie dziecka lub pupila, nie zaś rodzica lub opiekuna. 
Rodzic lub opiekun może mieć oczywiście interesy faktyczne tego rodzaju, że 
skłaniają go do działania wbrew interesom osoby poddanej władzy, jednakże 
nie zasługują one na ochronę. Przykładowo, wątpliwe żeby sąd opiekuńczy 
jakiegokolwiek państwa był skłonny udzielić zgody opiekunowi na odrzucenie 
spadku przypadającego pupilowi, uzasadniając to tym, że zarząd cennym 
majątkiem byłby obciążeniem dla opiekuna. 

Po drugie, Trybunał nie wyjaśnił, wedle jakich kryteriów należy 
równoważyć interesy ciężarnej kobiety i jej matki (oraz, jak należy chyba 
rozumieć, również ojca lub innych przedstawicieli ustawowych). Ostatecznie 
żadna z tych osób nie znajduje się w podobnej sytuacji co ciężarna, tzn. nie 
znosi uciążliwości związanych z ciążą i porodem, ani też nie staje się 
w przyszłości rodzicem dziecka z wszystkimi stąd wynikającymi prawami 
i obowiązkami. 

Trybunał nie wyjaśnia wreszcie sprzeczności między tym poglądem 
a jednym swoim wcześniejszym orzeczeniem, mimo że powoływał się na nie 
rząd polski. Mianowicie w orzeczeniu w sprawie Boso przeciwko Włochom 
z dnia 5 września 2002 r. (sygn. 50490/99) Trybunał uznał, że art. 8 Konwencji 
nie daje ojcu dziecka prawa do podejmowania decyzji w kwestii aborcji. 
Tymczasem silne przywiązanie emocjonalne do dziecka i jego matki jest 
normalne w przypadku ojca, mężczyzna odmiennie reagujący spotkałby się na 
ogół z niezrozumieniem lub potępieniem. Nietrudno więc zauważyć, że ojciec 
dziecka znajduje się częstokroć w podobnej sytuacji, co skarżąca w niniejszej 
sprawie. Odmienne traktowanie takich stanów faktycznych jest zatem 
niezrozumiałe. 
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WADY UZASADNIENIA KWESTIONOWANEGO 
WYROKU
Krytycznie ocenić należy nie tylko merytoryczne tezy Trybunału, ale również 
samo uzasadnienie. Nawet w przypadku sądu rejonowego jest ono prawie 
tak ważnym elementem orzeczenia, jak i sama sentencja. Tym bardziej jest 
to istotne w przypadku sądu międzynarodowego, gdzie sprawa sama w sobie 
(przy całym szacunku dla stron) może być mało doniosła, ale orzeczenie może 
się stać wzorem postępowania w podobnych sprawach. 

Moja krytyka uzasadnienia wyraża się w kilku aspektach. Pierwszy, może 
mniej ważny, ale zasługujący na wzmiankę, to miejscami publicystyczny język 
stosowany przez Trybunał, w którym wyraźnie atakuje się przeciwników 
przerywania ciąży, określając ich jako przeciwników prawa do wyboru 
(„anti-choice”), podczas gdy działacze przeciwnych organizacji nie są 
nazywani. Jest to pewien chwyt naganny erystyczny, który stawia jedną 
ze stron debaty publicznej w negatywnym świetle. W dobrej literaturze 
naukowej używa się określeń neutralnych, tzn. pozwalających na opisanie 
poglądów, ale nie potępiających (np. mówi się o zwolennikach i przeciwnikach 
legalizacji aborcji). Tym bardziej pewien dystans wobec emocjonalnych 
sformułowań powinien zostać zachowany w uzasadnieniu wyroku, bo nie 
jest przecież prawem ani obowiązkiem Trybunału branie udziału w dyskusji 
publicystycznej. 

Po drugie, Trybunał bardzo skrótowo odniósł się do skargi wniesionej 
przez matkę małoletniej w jej własnym imieniu. Jest to niezrozumiałe, 
gdyż w sensie materialnym Trybunał rozpatrywał w istocie w tym samym 
czasie dwie różne sprawy, wszczęte na skutek skarg dwóch różnych osób. 
Fakt, że stan faktyczny tych spraw był tożsamy, nie zmieniał faktu, że 
sprawy te dotyczyły praw podmiotowych dwóch różnych osób, w związku 
z czym zasadność jednej ze skarg, np. uznanie, że naruszono określone 
prawa małoletniej córki, nie przesądzał jeszcze uwzględnienia skargi matki. 
Tymczasem Trybunał koncentruje uwagę na ocenie zasadności skargi 
małoletniej, praktycznie automatycznie wywodząc stąd, że prawa matki też 
zostały naruszone. To poważny błąd konstrukcyjny uzasadnienia wyroku. Jest 
to tym bardziej bulwersujące, że teza Trybunału w tym zakresie jest bardzo 
nowatorska. 

Po trzecie, niejasne i niepokojące są uwagi Trybunału, gdy odwołuje 
się do stanu prawnego w państwach – stronach Konwencji dotyczącego 



legalności aborcji. Trybunał powołał się w ust. 97 uzasadnienia na 
okoliczność, że istnieje wśród państw członkowskich Rady Europy znaczny 
konsensus co do dopuszczalności aborcji i że większość tych państw 
rozwiązuje konflikty między prawami płodu i prawami matki poprzez 
dopuszczenie aborcji (powołując się tutaj na uzasadnienie własnego 
orzeczenia w sprawie A, B i C przeciwko Irlandii). Nie jest jasne, jakie 
dokładnie znaczenie Trybunał przypisuje temu spostrzeżeniu (pomijając, 
czy jest ono trafne). Sprawia ono wrażenie nie do końca przemyślanego 
argumentu, wpisanego, żeby dodatkowo uzasadnić przyjętą przez Trybunał 
tezę. Podkreślić należy, że obowiązkiem Trybunału jest dokonywanie 
wykładni Konwencji i ustalenie, czy przedstawione działanie lub zaniechanie 
państwa stanowiło jej naruszenie. Nie są natomiast zadaniem Trybunału 
rozważania komparatystyczne, które ze znacznie lepszym rezultatem mogą 
być prowadzone przez uniwersyteckie wydziały prawa. W żadnym zaś razie 
takie rozważania nie prowadzą do lepszego rozstrzygnięcia sprawy. Nawet 
gdyby prawie wszystkie państwa członkowskie Rady Europy uznały aborcję 
za legalną, nie pozbawiałoby to pozostałych państw członkowskich prawa do 
jej zakazania. Przez podpisanie Konwencji żadne państwo nie zobowiązuje 
się przecież do zbliżania własnego porządku prawnego do jakiegoś obcego 
systemu. Toteż odwoływanie się do prawa innych państw jest bezcelowe. 

ZAKOŃCZENIE
Trudno oczywiście zgadywać, jakie były motywy sędziów wydających wyrok. 
Zasadniczo (tzn. w świecie idealnym) tok rozumowania składu orzekającego 
przedstawiony jest wyczerpująco w uzasadnieniu wyroku, zawierającym 
wyłącznie argumenty doniosłe prawnie, a wydane rozstrzygnięcie wolne 
jest od pozaprawnych motywów (np. w świecie idealnym nie dochodzi do 
sytuacji, w których skład orzekający krytycznie ocenia prawo obowiązujące 
i godząc się pozornie z jego obowiązywaniem, stara się równocześnie swoim 
orzecznictwem stworzyć taki stan, jakby prawo to nie obowiązywało). Jako 
ludzie dorośli musimy sobie jednak uświadomić, że nie żyjemy w świecie 
idealnym, a dywagacje na temat sposobu myślenia sędziów (zwłaszcza sądów 
najwyższych i konstytucyjnych oraz trybunałów międzynarodowych, czyli 
tam gdzie brak jest już kontroli wyższych instancji, a pokusa i możliwość 
tworzenia prawa są realne) stają się ulubionym przedmiotem badań 
socjologów prawa i politologów (zainteresowanym można polecić znakomitą 
książkę R.H. Bork, Coercing virtue. The worldwide rule of judges). Nie mogę mieć 
oczywiście absolutnej pewności, czy większość składu orzekającego uznawała 
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za trafny pogląd o konieczności legalizacji aborcji. Niemniej za tezą o wpływie 
czynników politycznych na wyrok świadczy sposób jego uzasadniania przez 
Trybunał, w którym mało jest argumentów ściśle jurydycznych, odwołujących 
się do brzmienia przepisów, pojawiają się natomiast określenia wyraźnie 
ujemnie oceniające jedną ze stron sporu o legalność aborcji (np. „anti-choice 
activists”, podczas gdy druga strona nie jest nazywana „anti-life activists”). 

 Nie chciałbym być źle zrozumiany, niniejszy tekst nie ma stanowić ataku 
na instytucję Trybunału, który zrobił wiele dobrego dla podniesienia poziomu 
ochrony praw człowieka. Jednakże z każdej władzy można korzystać dobrze 
lub źle, a oceniając zarówno samo orzeczenie, jak i sposób jego uzasadnienia, 
nie można powstrzymać uwag krytycznych. Tym razem więc Trybunał ze 
swojej władzy skorzystał nie najlepiej. █



Michał Chaberek OP

K AT O L I C Y 
i pochodzenie  

c i a ł a  c z ł o w i e k a



Od kiedy teologowie przyjęli ewolucyjne 
pochodzenie człowieka, również płeć stała się 
wytworem przyrody, czymś wtórnym i podatnym 
na modyfikację. Zgodnie z zasadami darwinizmu 
społecznego to, co przyroda wytworzyła przez 
naturalną selekcję, człowiek może modyfikować 
poprzez selekcję kierowaną. 



Kiedy zapytamy przeciętnego katolika o nauczanie Kościoła na 
temat ewolucji, najprawdopodobniej odpowie, że Jan Paweł II uznał 
ewolucję w przemówieniu do Papieskiej Akademii Nauk w 1996 r. 
Kiedy zapytamy katolika bardziej zainteresowanego tym zagadnieniem, 
najprawdopodobniej przywoła dokument Humani generis – encyklikę 
opublikowaną przez papieża Piusa XII w 1950 r. Ta odpowiedź jest dość trafna, 
jako że encyklika Piusa XII jest ostatnim dokumentem kościelnym wyższej 
rangi dotyczącym ewolucji. Ale kiedy zapytamy dalej o treść encykliki, niemal 
na pewno usłyszymy błędne interpretacje lub napotkamy nieporozumienia.

ZNACZENIE ENCYKLIKI PIUSA XII HUMANI GENERIS
Aby określić prawdziwą wartość encykliki Piusa XII, trzeba pamiętać, że nie 
więcej niż 5 proc. tego dokumentu dotyczy ewolucji, co oznacza, że stanowi 
ona raczej poboczny temat. Pius XII pozostawił zatem wiele miejsca dla 
przyszłych orzeczeń w tej dziedzinie. Warto też zauważyć, że dokument nie 
mówi o ewolucji „jako takiej”, lecz o ewolucyjnym pochodzeniu człowieka, 
co sprawia, że temat jest dość zawężony. Można przecież wyobrazić sobie 
wiele scenariuszy ewolucyjnych dotyczących gatunków naturalnych, 
ale wykluczających ewolucyjne powstanie człowieka. Ponadto, papież 
nie udzielił żadnego poparcia ewolucji, lecz jedynie dopuścił możliwość 
„badania doktryny ewolucjonizmu przez naukowców i teologów według 
dzisiejszego stanu nauk przyrodniczych i teologicznych, gdy się bada problem 
powstania ciała ludzkiego z już istniejącej i żyjącej materii”1. Wkrótce potem 
teologowie rozumieli papieskie pozwolenie nie jako „jedynie pozwolenie”, 
lecz raczej jakąś formę poparcia udzieloną przez Magisterium Kościoła dla 
idei ewolucyjnego pochodzenia ciała człowieka. Prawda jest jednak taka, 
że Pius XII dopuścił dyskusję bez sugerowania jakiegokolwiek ostatecznego 

1 Por. Pius XII, Humani generis, w: AAS, 42(1950), s. 575.
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wyniku. Co więcej papieskie pozwolenie było ograniczone nie mniej niż 
czterema warunkami: po pierwsze, należy uwzględniać argumenty obu stron; 
po drugie, hipotezy ewolucji nie wolno przedstawiać jako udowodnionego 
faktu; po trzecie, zawsze należy uwzględniać dokumenty Kościoła i po 
czwarte, hipotezy ewolucyjnej nie należy traktować w taki sposób, jakoby 
źródła Objawienia nie zawierały w tej sprawie nic wymagającego wielkiego 
umiaru i ostrożności.

Po 1950 r. trudno byłoby znaleźć choćby jednego teologa, który 
uwzględniałby wszystkie zastrzeżenia Piusa XII w dyskusji na temat 
pochodzenia człowieka. Właściwie nie było nawet dyskusji na ten temat, 
ponieważ „ewolucja z istniejącej uprzednio żywej materii” natychmiast 
została uznana za pewnik. Zamiast tego teologowie już kilka lat później 
podważyli orzeczenie papieskie w kwestii poligenizmu, a później także 
naukę na temat stworzenia ludzkiej duszy. Odejście od nauczania papieskiego 
we współczesnej teologii jest oczywiste i można to przedstawić w trzech 
punktach: (1) Dopuszczenie dyskusji na temat ewolucyjnego pochodzenia 
człowieka zostało uznane za akceptację samej idei. (2) Zakaz dyskusji na 
temat poligenizmu okazał się być zachętą do promowania go. (3) Specjalne 
stworzenie duszy ludzkiej zostało podane w wątpliwość i w jego miejsce 
zaproponowano naturalną emergencję świadomości jako następstwo fizycznej 
ewolucji mózgu2. Papieski dokument został błędnie zrozumiany przez 
większość teologów i katolickich filozofów przyrody.

POPRZEDNIE NAUCZANIE KOŚCIOŁA
Dzisiaj niewielu katolików zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli papież pozwolił 
na dyskusję na temat ewolucyjnego powstania ciała człowieka, to znaczy, 
że musiało to być zakazane wcześniej, a jeżeli było zakazane, to musiał być 
ku temu powód. Powód był dość oczywisty: ewolucja nie była pierwszą 
koncepcją wyjaśniającą początek człowieka, ale gdy koncepcja ewolucyjna 
została już raz przedstawiona, wyparła inne, bardzo odmienne stanowisko, 
głoszone przez chrześcijan przez wieki.

Od samego początku chrześcijaństwo było zainteresowane pochodzeniem 
człowieka i logicznie możliwe odpowiedzi zostały udzielone. Początek dwóch 
elementów – ciała i duszy – był zazwyczaj rozważany osobno. Autorzy 

2 Taką koncepcję akceptował na przykład J. Życiński. Por. Wszechświat emergentny, Lublin 2009, s. 73-77. 



o takim znaczeniu jak Tertulian i Orygenes nauczali na temat preegzystencji 
dusz i nawet jeszcze w czasach św. Hieronima traducjanizm nadal był 
uważany za „koncepcję powszechnie przyjmowaną na Zachodzie”. Od 
starożytności wiele się zmieniło – bezpośrednie stworzenie każdej duszy 
ludzkiej w momencie poczęcia zostało ustanowione jako pewne nauczanie 
Kościoła.

Może zaskakiwać fakt, że zupełnie inaczej było z nauczaniem na temat 
ludzkiego ciała. We wczesnym chrześcijaństwie, jak i poprzez całe wieki, 
nie było żadnych wątpliwości czy kontrowersji w tej kwestii. Bezpośrednie 
stworzenie ciała ludzkiego z prochu ziemi nigdy nie było podawane 
w wątpliwość. Już w drugim wieku św. Ireneusz (uczeń św. Polikarpa, który 
był uczniem św. Jana Apostoła) nauczał, że pierwsze ludzkie ciało nie mogło 
być uformowane mocą żadnej stworzonej siły i że tylko Bóg sam uformował je 
z prochu ziemi. Ojcowie Kościoła przytaczali dwie analogie w celu wyjaśnienia 
pochodzenia ciała człowieka. Pierwsza odnosiła się do relacji Adama 
i Chrystusa. Gdyby Adam miał ludzkiego ojca, to również Jezus powinien go 
mieć. Ale aby zachować analogię, Adam musiał być uformowany bezpośrednio 
przez Boga, tak jak Jezus został ukształtowany bezpośrednio przez Boga 
w łonie Maryi3. Druga analogia odnosiła się do powstania pierwszego ciała 
i powstania ciał ludzkich przy zmartwychwstaniu – Bóg odbuduje ludzkie 
ciała z prochu przy zmartwychwstaniu, tak samo jak uformował z prochu 
pierwsze ludzkie ciało4.

Bezpośrednie stworzenie ludzkiego ciała było uważane za dowód Boskiej 
wszechmocy i argument w dyskusjach z judaizmem. Ojcowie Kościoła 
i święci teologowie nigdy nie uważali biblijnego opisu powstania człowieka 
za metaforę (Rdz 2,7). Niektórzy nazywali to cudem, czyli zdarzeniem 
ponadnaturalnym, które nie może być wyjaśnione za pomocą badań 
przyrodniczych. Św. Augustyn, Tomasz z Akwinu, Suarez i wszyscy teologowie 
do dziewiętnastego wieku otwarcie stwierdzali konieczność bezpośredniego 
aktu Stwórcy w ukształtowaniu ludzkiego ciała. Augustyn ostro krytykował 
tych „wrogów ksiąg Starego Testamentu”, którzy „mają w zwyczaju 

3 „Gdyby więc pierwszy Adam miał mężczyznę za ojca i był zrodzony z ludzkiego nasienia, byłoby rozsądne 
twierdzenie, że drugi Adam został spłodzony przez Józefa. Ale jeżeli Adam został wzięty z  prochu i  Bóg był 
jego Twórcą, jest uzasadnione, że również Jezus, dokonując rekapitulacji Adama w  sobie, powinien zostać 
ukształtowany tak, jak człowiek przez Boga, posiadając podobieństwo do Adama odnośnie do jego początku”. 
(Ireneusz, Adversus haereses, Ks. III, r. 21, n. 10, PG, t. 7/1, c. 954-955).

4 Niewątpliwie jest to o wiele trudniejsze i niewiarygodne, aby z nieistnie jących kości i nerwów, i żył, i całej 
reszty ludzkiego organizmu, sprawić, aby to wszystko zaistniało, i uczynić człowieka ożywionym i racjonalnym 
stworzeniem, niż ponownie zintegrować to, co już zostało stworzone, a  potem rozłożyło się w  ziemi, prze-
chodząc w te elementy, z których człowiek, który nie miał wcześniej istnienia, został ukształtowany” (tamże, 
Ks. V, r. 3, n. 2, PG, t. 7/2, c. 1129).
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komentować sarkastycznie nawet 
to, że Bóg ukształtował człowieka 
z prochu”. Odpowiadając na zarzuty 
pogan, pytał retorycznie: „Cóż było tak 
dziwnego lub trudnego dla Boga, nawet 
jeżeli uczynił człowieka z ziemskiej 
gliny, aby nadać mu ciało, które nie 
podlegałoby zepsuciu, gdyby człowiek 
zachował przykazania Boże i nie chciał 
grzeszyć?”5. Augustyn zastanawiał się 
również, czy człowiek został stworzony 
jako zarodek, czy raczej jako dorosły 
i natychmiast doszedł do wniosku: 
„jedynie stosowne dla Adama było to, 
że nie został zrodzony przez rodziców, 
lecz uczyniony z ziemi” oraz: „Adam nie 

został uczyniony inaczej niż poprzez uformowanie z gliny, od razu w dorosłej 
postaci”6. Podobnie św. Tomasz z Akwinu nie miał problemu z uznaniem 
bezpośredniego stworzenia. Akwinata był precyzyjnym teologiem i nie lubił 
powtarzać dwa razy swoich myśli. Mimo to w Sumie Teologii powtórzył dwa 

razy, że: „Pierwsze uformowanie ludzkiego ciała nie mogło zajść mocą żadnej 
stworzonej siły, lecz było dokonane bezpośrednio przez Boga”. I w tym 
samym artykule: „Pierwsze ciało człowieka z konieczności było utworzone 
bezpośrednio przez Boga”7.

Już w VI wieku to samo nauczanie zostało przedstawione przez papieża 
Pelagiusza I w uroczystym wyznaniu wiary: „Wyznaję (...), że wszyscy ludzie 
od Adama i następni, którzy narodzili się i umarli aż do skończenia świata, 

5 De Genesi contra Manicheos II,7, n. 8, PL, t. 34, c. 200.
6 De Genesi ad litteram, VI,13, n. 23; VI,18, n. 29.
7 S.th., I, 91, a. 2, corp.

Od samego początku chrześcijaństwo było 
zainteresowane pochodzeniem człowieka 
i logicznie możliwe odpowiedzi zostały 
udzielone.



zmartwychwstaną i staną przed sądem Chrystusa, razem z samym Adamem 
i jego żoną, którzy nie narodzili się z innych rodziców, ale zostali stworzeni: 
jedno z pro chu ziemi, a drugie z boku mężczyzny”8. Orzeczenie papieża 
Pelagiusza nigdy nie zostało odwołane. Przeciwnie, nauczanie katolickie 
było powtarzane wiele razy na przestrzeni dziewiętnastu stuleci przez 
papieży, biskupów, lokalne synody kościelne, podręczniki teologii i różne 
katechizmy.

Ta jednoznaczna tradycja była wystarczającym powodem, aby 
odpierać ewolucyjne idee w Kościele katolickim nawet jeszcze po ich 

zwycięstwie w kręgach naukowych. Ale ostatecznie kulturowa presja 
okazała się tak silna, że około połowy XX wieku większość teologów 
poddała pochodzenie ciała ludzkiego jakiemuś rodzajowi ewolucji. Czy 
nie mamy tu do czynienia z jedną z największych pomyłek w dziejach 
teologii katolickiej? Skoro nawet dzisiaj nadal są naukowcy wątpiący 
w ewolucyjne scenariusze zaproponowane przez Darwina i jego 
następców, to mamy poważne powody, aby wątpić w to, że dowody 
naukowe były wystarczająco mocne, aby porzucić klasyczne stanowisko 
Kościoła sześćdziesiąt lat temu.

Dawno temu św. Augustyn przedstawił sposób postępowania, który 
powinien być zastosowany, kiedy chrześcijanie napotykają konflikt między 
wiedzą naturalną a Pismem Świętym. Być może dałoby się zignorować 
radę Augustyna, jako osoby o światopoglądzie przednaukowym, gdyby 
nie fakt, że została ona powtórzona przez papieża Leona XIII, w zupełnie 
innym – pozytywistycznym i naturalistycznym kontekście naszych czasów9. 
Augustyn był świadom, że rzekoma wiedza przyrodnicza może być czasami 
wykorzystana przeciwko wierzeniom chrześcijańskim. Jako biskup i teolog był 

8 DS 443.
9 Trzyczęściowy test przedstawił najpierw św. Augustyn w  De Genesi ad litteram I,21,41. Stanowisko to 

potwierdził Leon XIII, zamieszczając wypowiedź Augustyna w encyklice Providentissimus Deus: „Jeżeli powstanie 
jakiś konflikt [między nauką a wiarą], ten sam Doktor [Augustyn] przedstawia regułę, której powinien trzymać 
się teolog: Jeżeli [naukowcy] byli zdolni pokazać jakąś prawdę nauk przyrodniczych na bazie solidnych dowodów, 
pokażmy, że nie jest ona sprzeczną z naszymi Pismami. Ale, jeżeli utrzymują oni, że w ich traktatach jest coś, co 
sprzeciwia się Pismu (to jest wierze katolickiej), wierzmy bez najmniejszego wahania, że jest to zupełnie błędne, 
i jeśli to możliwe, znajdźmy sposób obalenia tego” (Enchiridion Biblicum, dz. cyt., p. 40).

Bezpośrednie stworzenie ciała ludzkiego 
z prochu ziemi nigdy nie było podawane 
w wątpliwość.
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żywotnie zainteresowany obroną wiary. Dlatego nauczał, że kiedy dochodzi 
do pozornego konfliktu między wiarą a nauką, pierwszym krokiem jest 
pokazanie, że teoria przyrodnicza jest zgodna z Pismem Świętym. Jeżeli to 
nie jest możliwe, drugim krokiem jest wykazanie, że teoria przyrodnicza jest 
fałszywa w tej części, w której sprzeciwia się wierze. Jeżeli nawet to okaże 
się niemożliwe, chrześcijanie mają wierzyć „bez najmniejszego wahania”, że 
teoria przyrodnicza jest fałszywa.

Problem współczesnej teologii polega na tym, że nie zdała trzyczęściowego 
„testu Augustyna”. Co więcej, nie zdała go już w pierwszym punkcie, gdyż 
teologowie porzucili prawdę wiary, jak tylko napotkali pozorny konflikt. 
(Trzeba tu dodać, że sprawa Galileusza nie ma nic wspólnego z „testem 
Augustyna”, ponieważ geocentryzm nigdy nie był traktowany jako prawda 
wiary). Kościół nadal stoi przed „testem Augustyna” odnośnie do pochodzenia 
ludzkiego ciała.

ZMIANA NAUCZANIA ZA PIUSA XII
W trzecim roku swojego pontyfikatu (1941) Pius XII wystosował 
przemówienie do Papieskiej Akademii Nauk, w którym przywołał klasyczną 
naukę na temat powstania człowieka. Papież utrzymywał, że człowiek 
„został uformowany z prochu ziemi” i podkreślał, że „tylko od człowieka 
mógłby pochodzić inny człowiek, który nazywałby go wtedy ojcem 
i przodkiem”10. Było to ewidentne nawiązanie do idei ewolucyjnych już 
wtedy popularnych wśród teologów, które papież jednak odrzucił. Ale w tym 
samym przemówieniu można dostrzec także pewne wahanie. Pius XII pisał: 
„Wielorakie poszukiwania, czy to w dziedzinie paleontologii, czy biologii 
lub morfologii, dotyczące początku człowieka, jak dotąd, nie stwierdziły 
nic z całkowitą jasnością i pewnością. Musi my pozostawić przyszłości 
odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście nauka, oświe cona i prowadzona 
przez Objawienie, będzie zdolna dać pewną i ostateczną od powiedź dotyczącą 
zagadnienia tak wielkiej wagi”11.

Nowość papieskiego przemówienia stanowiło stwierdzenie, że nauki 
przyrodnicze mogłyby wyjaśnić pochodzenie ciała ludzkiego. Nadal 
jednak papież utrzymywał, że nauki mogłyby udzielić prawdziwej 
odpowiedzi tylko wtedy, gdyby były „oświecone i prowadzone przez 

10 Przemówienie Piusa XII do Papieskiej Akademii Nauk z 30 listopada 1941 r., w: AAS, 33(1941), p. 506.
11 Tamże.



objawienie”. Zatem w ujęciu Piusa XII, nauki przyrodnicze spełniają 
jakąś rolę w udzielaniu odpowiedzi na to pytanie, ale nie mogą zapewnić 
pełnego wyjaśnienia. Niestety, to samo zastrzeżenie nie zostało 
powtórzone dziewięć lat później w Humani generis. Papież stwierdził 
jedynie, że obie dyscypliny – nauki przyrodnicze i teologia – powinny być 
rozpatrywane „zgodnie z aktualnym stanem wiedzy”. W konsekwencji, 
teologowie zostali pozbawieni pewności co do rozstrzygającej roli teologii 
w określaniu pochodzenia ciała ludzkiego. Kiedy pojawił się konflikt 
między teologicznym i naukowym punktem widzenia, zdecydowana 
większość teologów szybko porzuciła argumentację teologiczną i przyjęła 
opinie dominujące wśród przyrodników.

Ujęcie Piusa XII pozostaje problematyczne. Od samego początku 
teologicznej refleksji w Kościele pochodzenie człowieka, odnośnie do jego 
ciała i duszy, miało status cudu i prawdy wiary. Prawda o ukształtowaniu 
Adama z prochu ziemi odpowiadała na pytanie, jak powstało ludzkie 
ciało. Jako że było to wydarzenie ponadnaturalne, nauki przyrodnicze 
nie miały kompetencji, aby to wyjaśnić. Mogły co najwyżej przedstawić 
„negatywne tło” poprzez, na przykład, unieważnienie wszelkich 
naturalnych wyjaśnień. Takie podejście jest nadal stosowane w Kościele 
przy rozpoznawaniu cudów. Nauka (np. medycyna) może powiedzieć 
jedynie, że miała miejsce choroba i obecnie choroba się zakończyła, ale nie 
ma na to medycznego wyjaśnienia. W przypadku cudów nauka nie może 
wyjaśnić, jak coś się dzieje, ponieważ zjawisko ponadnaturalne przekracza 
porządek natury. Pius XII potwierdził prawdę o bezpośrednim stworzeniu 
każdej ludzkiej duszy, co oznacza, że żadne psychologiczne, medyczne 
lub fizyczne testy nie mogą stwierdzić, jak powstaje dusza. Podobnie, 
jeżeli początek ciała człowieka miał charakter nadprzyrodzony, nauka 
nie mogłaby określić, jak ono zaczęło istnieć. Niestety, po Humani generis 
role teologii i nauk przyrodniczych zostały odwrócone – odtąd to nauka 
mówi, jak ciało ludzkie powstało, a teologia może stwierdzić jedynie, że 
powstało.

Niemniej sam papież nie poszedł tak daleko. Jego wypowiedź jedynie 
dopuszczała możliwość prowadzenia badań w paradygmacie ewolucyjnym. 
Ostatecznie Pius XII mógł zakładać, że otwarta dyskusja wśród naukowców 
doprowadzi w końcu do wniosku, że nauki przyrodnicze nie znajdują 
wyjaśnienia początków ciała ludzkiego.

Zatem wiele zależy tu od tego, jaką interpretację papieskiego pozwolenia 
przyjmiemy. Są tu możliwe przynajmniej dwie bardzo różne interpretacje. 
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Według pierwszej, papież uznał, że badania ewolucyjne mogą odkryć 
prawdziwy początek człowieka. W tym przypadku pochodzenie ciała 
człowieka traci status prawdy wiary i zostaje oddane kompetencjom nauk 
przyrodniczych. Wtedy zaś zmiana wprowadzona przez Piusa XII jest drobna, 
jeśli chodzi o słowa, ale brzemienna w konsekwencje. Według drugiej 
interpretacji, papieska wypowiedź może być rozumiana wyłącznie jako 
stwierdzenie obecnego stanu rzeczy – Kościół zna prawdę o pochodzeniu 
człowieka, ale z zainteresowaniem będzie słuchał, co mają do powiedzenia 
naukowcy. Jeżeli naukowcy ewolucyjni zamierzają poszukiwać zwierzęcego 
początku człowieka, Kościół nie będzie się im sprzeciwiał w imię wolności 
nauki jako takiej. Nie jest jasne, która interpretacja jest bliższa intencjom 
Piusa XII, ale jest faktem, że tylko tę drugą można pogodzić z długą katolicką 
tradycją.

PRZEMÓWIENIE JANA PAWŁA II
W rozmowach z katolickimi naukowcami, filozofami lub teologami 
promującymi (teistyczny) ewolucjonizm prędzej czy później usłyszy się 
„koronny argument” w postaci cytatu z przemówienia Jana Pawła II do 
Papieskiej Akademii Nauk z 1996 r. Papież powiedział wtedy, że „nowa wiedza 
prowadzi do rozpoznania w ewolucji czegoś więcej niż hipotezy”. Czym 
miałoby być owo „więcej”? Z kontekstu wynikałoby, że ewolucja jest teorią. 
Nie jest to żadna nowość, skoro Jan Paweł II nazywał ewolucję teorią już 
w katechezach środowych wygłoszonych dziesięć lat wcześniej. Dlaczego 
więc ewolucjoniści katoliccy tak chętnie powołują się na to jedno niejasne 
zdanie wyjęte z jednego mało ważnego dokumentu? Być może dlatego, 
że w całym nauczaniu Kościoła nie znajdują nic bardziej znaczącego na 
poparcie swoich tez. Ale czy to zdanie rzeczywiście potwierdza główną tezę 
teistycznych ewolucjonistów, jakoby papież uznał mechanizm darwinistyczny 
za wystarczające wyjaśnienie różnorodności biologicznej? – Nie. I jest po 
temu wiele powodów, z których wymienię tylko kilka najważniejszych. 

Po pierwsze, papież nie zdefiniował, w jakim sensie mówi o ewolucji, 
i jeżeli chodziło mu tylko o tradycyjne rozumienie tego słowa (tak jak 
rozumiał ewolucję św. Augustyn), to w kategoriach naukowych mówilibyśmy 
zaledwie o mikroewolucji, która nie stanowi przedmiotu kontrowersji we 
współczesnej debacie.



Po drugie, jeżeli papieskie sformułowanie dotyczy ewolucji rozumianej 
jako teoria naukowa, to ma jedynie charakter deskryptywny a nie 
normatywny, jak chcieliby teistyczni ewolucjoniści. Innymi słowy, z tego, że 
papież dostrzega wzrost znaczenia ewolucji, nie wynika ani to, że się z nią 
zgadza, ani to, że katolicy powinni ją uznać za wiarygodną. Żaden papież 
nie jest bowiem kompetentny, aby rozstrzygać spory naukowe. Wiele innych 
poglądów naukowych było zgodnych z Biblią, a mimo to były one zupełnie 
nieprawdziwe (np. nieruchoma Ziemia w centrum Układu Słonecznego).

Po trzecie, trzeba zwrócić uwagę na inne wypowiedzi Jana Pawła II, 
które wprost przeczą darwinistycznym wyjaśnieniom świata biologii. 
Darwinizm bowiem redukuje przyczynowość do gry przypadku i konieczności. 
Jan Paweł II wypowiedział się na ten temat bardzo jednoznacznie: „Mówić 
o przypadku w odniesieniu do świata, który ukazuje tak bardzo złożoną 
organizację elementów i tak zadziwiającą celowość życia, oznacza rezygnację 
z próby wytłumaczenia świata, który jawi się naszym oczom. W rezultacie jest 
to jednoznaczne z chęcią uznania skutków bez przyczyny. Jest to abdykacja 
ludzkiego rozumu, który w ten sposób zaniechał myślenia, odrzucił próby 
rozwiązania swoich problemów”12. Zatem darwinizm w ujęciu Jana Pawła II 
jest raczej „zaniechaniem myślenia” niż „czymś więcej niż hipotezą”.

W końcu, trzeba zwrócić uwagę, że w tym samym przemówieniu do 
Papieskiej Akademii Nauk znajdziemy przypomnienie, że teoria musi 
wyjaśniać fakty: „Teoria okazuje się słuszna w takiej mierze, w jakiej pozwala 
się zweryfikować; jest nieustannie oceniana w świetle faktów; kiedy przestaje 
uwzględniać fakty, ujawnia swoje ograniczenia i nieprzydatność. Wymaga 
wówczas ponownego przemyślenia”13. Zwolennicy teorii alternatywnej 
– teorii inteligentnego projektu – nie mówią, że ewolucja nie miała miejsca. 
Twierdzą natomiast, że jeżeli doprowadziła do powstania gatunków, to 
na pewno nie w sposób ślepy. Gra przypadku i konieczności, do której 
odwołują się teistyczni ewolucjoniści, nie wyjaśnia bowiem obserwowanych 
faktów. To dlatego darwinizm, zgodnie ze słowami papieża, „wymaga 
ponownego przemyślenia”. Próbę takiego „przemyślenia” podjęto w USA 
już po wypowiedziach Jana Pawła II, a efektem jest nowa teoria, która lepiej 
wyjaśnia znane biologom fakty. Skoro więc papieska wypowiedź nie może 
stanowić oceny teorii inteligentnego projektu (gdyż ten powstał później), 
to być może stanowi inspirację do jego powstania? Wiele zdaje się na to 
wskazywać. Niezależnie jednak od odpowiedzi na to pytanie, nie mają racji 

12 Katecheza z 10 lipca 1985 r. Dowody na istnienie Boga, w: Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II; Bóg Ojciec, 
Kraków-Ząbki 1999, s. 70.

13 AAS, 89(1997), s. 188.
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teistyczni ewolucjoniści przywołujący „ducha Jana Pawła II” na poparcie 
swoich uprzedzeń wobec inteligentnego projektu i sympatii dla darwinizmu14.

KATOLICY NA ROZDROŻU
Większość współczesnych teologów nie znajduje żadnych trudności 
w akceptacji ewolucyjnego pochodzenia człowieka. Z łatwością przyjmują, że 
Bóg mógł się posłużyć ewolucją jako przyczyną instrumentalną. „Bóg może 
stwarzać w taki sposób, w jaki chce” – głosi popularna opinia. Ale kiedy 
zapytamy o szczegóły, ewolucja rodzi więcej trudności niż może się wydawać 
na pierwszy rzut oka. W efekcie to tylko zawodowi teologowie dochodzą 
do tak wyszukanych rozwiązań jak „teistyczny ewolucjonizm”, natomiast 
zwykli wierni są zagubieni. Powodem tego zagubienia jest nie tylko zwykła 
i naturalna interpretacja Księgi Rodzaju dominująca wśród chrześcijan. 
Problem polega na tym, że wielu ludzi intuicyjnie odrzuca, lub przynajmniej 
jest podejrzliwa wobec pomysłu jakoby raczej prymitywny mechanizm 
przypadkowych mutacji i naturalnej selekcji mógł wytworzyć wspaniałą 
złożoność żywych organizmów, gdyby tylko dysponował odpowiednio długim 
czasem. Brak przyczyny pozostaje brakiem przyczyny, niezależnie od tego czy 
trwa to jeden rok, czy miliard lat.

Katolicy zainteresowani pochodzeniem ludzkiego ciała mogą szukać 
szybkiej odpowiedzi w tak zwanym nowym Katechizmie z 1992 roku. 
Niestety, spotka ich zawód, ponieważ Katechizm stwierdza jedynie, że Bóg 
stworzył ludzkie ciało, nie mówi nic o tym, jak tego dokonał. Nie znalazłszy 
realnych odpowiedzi, zarzucają dalsze poszukiwania. Tymczasem przesunięcie 
w obrębie zwyczajnego nauczania Kościoła jest uderzające, gdy porównamy 
je z pierwszym katechizmem z XVI wieku lub jakimkolwiek innym lokalnym 
katechizmem zatwierdzonym przez Kościół przed 1950 r.15 Skoro różnice 
między nimi są oczywiste, bardziej zainteresowany katolik ma prawo zapytać, 
kto ma rację i jaki był powód zmiany zwyczajnego nauczania?

14 Por. np. J. Życiński, Wszechświat emergentny, Lublin 2009, s. 29, 151 nn.
15 Na przykład katechizm z Baltimore Nr 4 z 1885 r. stwierdzał: „Bóg mógł uczynić Ewę tak samo jak uczynił 

Adama – poprzez uformowanie jej ciała z prochu ziemi i tchnięcie w nią duszy, ale uczynił Ewę z żebra Adama, aby 
objawić, że mieli być żoną i mężem (...)”. http://www.gutenberg.org/cache/epub/14554/pg14554.html (06.04.13).

Również katechizm trydencki (św. Piusa V) stwierdzał: „Na końcu Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi 
(...). Kiedy Adam był pogrążony we śnie, [Bóg] wziął jedno z jego żeber i uzupełnił to miejsce ciałem. Następnie 
z  żebra, które wyjął Adamowi, Pan Bóg uformował kobietę (...). http://www.angelfire.com/art/cactussong/
TridentineCatechism.htm (06.04.13).



Nie tylko katechizmy mogą prowadzić do niejasności, ale również 
publiczne wypowiedzi poszczególnych hierarchów. Na przykład, biskup 
Andreas Laun mówi, że „teologowie powinni porzucić teorię ewolucji w wersji 
akceptowalnej dla katolików i konsekwentnie napisać nową prezentację 
nauczania na temat stworzenia – bez popadania w przestarzałą teorię 
i bez uciekania się do filozoficznie niemożliwych fantazji”16. Jednocześnie 
arcybiskup Józef Życiński wyraził swoją obawę wobec „prób wspierania 
antyewolucyjnych interpretacji przez środowiska odwołujące się do tradycji 
chrześ cijańskiej”. Jego zdaniem tendencje te wzmogły się po śmierci Jana 
Pawła II, ale „samej ewolucji nie są one w stanie zaszkodzić, szkodzą 
natomiast opinii Kościoła, kreując iluzję konfliktu między nauką a wiarą”17. 
Jako przykład takich „szkodliwych tendencji” Życiński wymienił artykuł kard. 
Christopha Schönborna z 7 lipca 2005 r. Zdaniem Życińskiego wagę tego 
wystąpienia trafnie określił Francisco Ayala, stwierdzając lakonicznie, że 
„inspirowany przez pozanaukowe uwarunkowania słynny tekst opublikowany 
na łamach „New York Timesa” stanowi obrazę pamięci Jana Pawła II”18. Kiedy 
jeden arcybiskup krytykuje drugiego arcybiskupa, cytując byłego księdza, 
to z pewnością nie jest to najlepszy znak jednego stanowiska w Kościele. 
Wydaje się, że kardynał Schönborn wycofał się nieco po tym, jak doświadczył 
ostrej krytyki – nie ze strony ateistów, lecz badaczy katolickich, którzy 
nawet wysłali list to Benedykta XVI, prosząc go, aby „jeszcze raz wyjaśnił 
stanowisko Kościoła na temat ewolucji (...), aby było jasne, że uwagi kardynała 
Schönborna nie odpowiadają poglądom Stolicy Apostolskiej”19. Fakt, że 
odpowiedź nigdy nie nadeszła, jedynie wzmacnia moją tezę, że najwyżsi 
hierarchowie Kościoła nie mają jasnego pomysłu, czego nauczać na temat 
ewolucji lub pochodzenia człowieka. 

PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ
Od 1950 r. katolicyzm pozostaje bez odpowiedzi na jedno 
z najdonioślejszych pytań dotyczących ludzkości. Być może niektórzy 
katolicy się tym nie przejmują. W końcu Kościół nie musi dogmatyzować 
wszystkiego, nie musi też udzielać odpowiedzi na każde pytanie. 
Agnostyczna mentalność naszych czasów ogromnie wspiera tego typu 
podejście. Inni wierzący zwyczajnie pozostawiają problem biologom, 

16 Zob. A. Laun, Evolution and Creationism – Theological Considerations, „Daylight”, (34) April 2004, s. 10-11.
17 J. Życiński, Wszechświat emergentny, dz. cyt., s. 29.
18 Tamże.
19 L.M. Krauss, F. Ayala, K. Miller, Open Letter to Pope Benedict XVI, 12 July 2005; http://academic.regis.edu/

mghedott/lettertobenedict.htm (16.11.12).
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uznając, że skoro Kościół zajmuje się przede wszystkim niewidzialnymi 
sprawami wiary, to nie może wydawać sądów na temat zagadnień natury 
fizycznej, takich jak powstanie ciała człowieka.

Ale oba stanowiska są niewystarczające. Problem pochodzenia człowieka 
był obecny w teologii przez wieki, a ostatnim dokumentem papieskim 
wnoszącym nowość do tego nauczania była encyklika Humani generis. 

Niemniej Pius XII pozostawił zagadnienie otwarte w nadziei, że zostanie 
rozstrzygnięte przez przyszłe badania naukowe. Od 1950 r. nauka uczyniła 
ogromny postęp w różnych dyscyplinach przyrodniczych, ale oficjalne 
nauczanie Kościoła nadal oczekuje na „przyszłe badania naukowe”. Po Humani 
generis ukazało się tylko kilka wypowiedzi Jana Pawła II i Benedykta XVI 
i żadna z nich nie wyjaśniła problemu.

Dzisiaj, ponad 60 lat po Humani generis, niektóre pytania powinny być 
postawione na nowo. Czy jesteśmy bliżej odpowiedzi dotyczącej pochodzenia 
człowieka? Czy nauka dostarczyła spodziewanego rozwiązania? Jeżeli tak, 
jak ono wygląda? Jeżeli nie, jak długo Kościół zamierza czekać? Czy możemy 
myśleć o jakimś ostatecznym orzeczeniu w postaci nowego dogmatu, czy 
raczej zagadnienie to jest czysto przyrodnicze i Kościół powinien wstrzymać 
się od wydawania jakichkolwiek sądów? 
Jeżeli zagadnienie to należy częściowo 
do nauk a częściowo do wiary, gdzie 
znajdują się granice obu królestw, i kto 
ma kompetencje do ich wyznaczenia 
– papież i biskupi, czy naukowcy? A jeżeli 
to zagadnienie nie może być w ogóle 
rozstrzygnięte, to dlaczego tak wielu 
badaczy katolickich wypowiada się tak, 
jakby już było rozstrzygnięte? Katolicy 

Płeć nie jest fenomenem kulturowym, wynikiem 
takiego czy innego wychowania, ponieważ to 
sam Bóg ustanowił istnienie natury ludzkiej 
w dwóch formach – męskiej i żeńskiej.



mają różne odpowiedzi na każde z tych pytań, ale nawet gdyby istniała jakaś 
wspólna opinia, choćby tylko środowiska teologicznego, to i tak wspólna 
opinia nie wydaje się być wystarczająca w kwestii tak wielkiej wagi.

Współczesne „wojny kulturowe” dotyczą przede wszystkim rozumienia 
człowieka – jego natury, płci, miejsca w świecie. Kościół okazuje się być 
jedną z nielicznych, być może jedyną globalną instytucją, która staje 
w obronie tak zwanych „tradycyjnych wartości”. Na przykład obrona 
małżeństwa przed redefinicją, którą postuluje lobby homoseksualne, nie 
jest obroną jakiegoś wybranego dogmatu wiary, lecz raczej obroną prawa 
naturalnego i cywilizacji. Motywacja religijna może mieć tu jakieś znaczenie 
– małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny, ponieważ „Bóg tak 

ustanowił na początku”. Ale Kościół staje tu w obronie czegoś bardziej 
podstawowego – samego rozumienia natury ludzkiej, która jest wspólna 
wszystkim ludziom, niezależnie od ich przekonań religijnych. I to jest 
nowa misja Kościoła polegająca na byciu orędownikiem ludzkości w walce 
z cywilizacją śmierci.

Rodzi się jednak pytanie, czy współczesny Kościół potrafi w pełni 
uzasadnić własne nauczanie na temat godności człowieka i natury 
małżeństwa? Przed wprowadzeniem paradygmatu ewolucyjnego do 
teologii katolickiej naturę ludzkiej płci wyprowadzano wprost z biblijnego 

opisu stworzenia – człowiek 
jest mężczyzną lub kobietą, 
ponieważ Bóg go takim uczynił 
„od początku”. Płeć nie jest 
fenomenem kulturowym, 
wynikiem takiego czy innego 
wychowania, ponieważ to sam 
Bóg ustanowił istnienie natury 
ludzkiej w dwóch formach 

Żadna religia nie może konkurować 
z nowożytnym naukowym ateizmem, jeżeli nie 
zapewni czegoś więcej niż naturalistycznych 
wyjaśnień wobec zagadki pochodzenia. 
człowieka.
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– męskiej i żeńskiej. Jeszcze bardziej widoczna jest w tradycyjnej teologii 
obrona małżeństwa poprzez odwołanie do historycznego rozumienia opisu 
stworzenia z Księgi Rodzaju20. Ale od kiedy teologowie przyjęli ewolucyjne 
pochodzenie człowieka, również płeć stała się wytworem przyrody, 
czymś wtórnym i zatem podatnym na modyfikację. Zgodnie z zasadami 
darwinizmu społecznego to, co przyroda wytworzyła przez naturalną 
selekcję, człowiek może modyfikować poprzez selekcję kierowaną. Tu 
swoje korzenie znajdują eugenika, aborcja, eutanazja – to wszystko jest 
kierowaną eliminacją tego, co „gorzej przystosowane”. I w tej samej 
logice mieści się destrukcja małżeństwa, transwestytyzm i inne nadużycia 
względem rozumienia ludzkiej płciowości. Jak się wydaje, dopóki Kościół 
nie powróci do prawidłowego rozumienia pochodzenia człowieka, nie 
znajdzie również ostatecznego uzasadnienia dla chrześcijańskiego 
rozumienia ludzkiej osoby i jej przeznaczenia.

Przynaglenie do wyjaśnienia tego zagadnienia staje się jeszcze 
wyraźniejsze w nowej erze globalizacji. Półtora miliarda Chińczyków wkrótce 
spotka się z wiarą chrześcijańską, a kolejny miliard ludzi czeka w kulturowej 
kolejce w Indiach. Globalna kultura wymaga globalnej religii. Jednakże 
chrześcijaństwo nie jest jedynym światopoglądem lub religią, która chce 
stanąć do walki o dusze. Chrześcijaństwo mogłoby wygrać, gdyby zapewniło 
prawdziwe odpowiedzi na najgłębsze pytania ludzkich serc. Ale żadna 
religia nie może konkurować z nowożytnym naukowym ateizmem, jeżeli 
nie zapewni czegoś więcej niż naturalistycznych wyjaśnień wobec zagadki 
pochodzenia człowieka. Początkowy sukces chrześcijaństwa w starożytnej 
Europie nie wziął się z niejasnego mieszania nowej doktryny z pogańskimi 
mitami, lecz raczej z kontrkulturowego wołania, które pomogło obalić 
paradygmaty blokujące poprawne rozumienie Boga i człowieka. Korzystając 
z doświadczenia pierwotnego Kościoła, można powiedzieć, że nie ma 
nic niewłaściwego w byciu kontrkulturowym. Przeciwnie, wydaje się, że 
chrześcijaństwo zgadza się tylko z chrześcijańską kulturą, którą na pewno 
nie jest współczesna kultura globalna. Zatem, jeżeli Kościół chce powtórzyć 
sukces pierwszego milenium – choć tym razem w skali globalnej – nie może 
się wahać opowiedzieć przeciwko współczesnym mitom, nawet jeżeli zostały 
ubrane w naukowe szatki. █

20 Por. np. encyklikę Arcanum Divinae Sapientiae Leona XIII. Więcej na ten temat zob. B.W. Harrison, Zapomniana 
encyklika o ewolucji, w: „Fronda” nr 65.
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Człowiek i zwierzę rozwijali się na skrajnie 
różnych zasadach ewolucji. Zwierzę na 
zasadzie „adaptacji ciała”, a człowiek na 
zasadzie „eliminacji ciała” poprzez sztuczne 
narzędzia. W zgodzie z tymi przeciwstawnymi 
zasadami zwierzę w swojej ewolucji czyni swe 
ciało zdolnym do sprostania walce o byt. Tak 
więc małpy rozwijają swe zdolności wspinania 
się do poziomu wirtuozerii, albo rozwijają 
swoje kły – albo i jedno, i drugie.

O STAROŻYTNOŚCI 
CZŁOWIECZEŃSTWA

Tekst jest skróconą wersją artykułu O starożytności człowieczeństwa, 
który ukazał się w „Kwartalniku Filozoficznym”, t. XXXIII, z. 4/2005.



Przedstawicielom nauk humanistycznych, w tym oczywiście 
i filozofom, stawiany bywa zarzut swojego rodzaju wyobcowania. 
Niedawno przetłumaczono na język polski esej Johna Brockmana, jednego ze 
współczesnych pionierów interdyscyplinarnej współpracy w nauce, sztuce 
i biznesie1. Twierdzi on, że akademickie elity „humanistów” ani – na ogół 
– nie biorą pod uwagę w swoich pracach osiągnięć nauk przyrodniczych 
i technicznych, ani nie interesują się obrazem świata, jaki się wyłania w obliczu 
tych odkryć. Ktoś mógłby ten zarzut jeszcze pogłębić. Pewna bowiem, znacząca 
część „humanistów” jest bardzo przywiązana do wielu popularyzowanych 
szeroko form „science fiction” (dotyczących np. „DNA”, „genów”, spekulacji 
opartych na „prawdopodobieństwie”), ale nie uświadamiają sobie, jak bardzo 
te baśniowe iluzje różnią się od tego, co z dużą oczywistością można dostrzec 
w zebranym i wciąż wzbogacanym materiale empirycznym.

Trudno powiedzieć, do jakiego stopnia o kierunku myślenia wielu 
„humanistów” decydują pewne „niby-fakty” – a nie zaktualizowana przez 
postęp wiedzy empirycznej orientacja w rzeczywistości. Wydaje się, na 
przykład, że niewielu epistemologów bierze pod uwagę Gibsona teorię 
ekologicznego widzenia, rehabilitującą bezpośredniość i pierwotność widzenia 
trójwymiarowego, niewielu zna eksperymenty Erwina Landa dotyczące percepcji 
obiektywnej barwy przedmiotów, badania Michotte’a na temat obiektywności 
percepcji związków przyczynowych, czy obserwacje Susan Gelman związane 

1 Fragment książki pt. The New Humanists: Science at the Edge, „Rzeczpospolita”, 6-7 sierpnia 2005, „Plus 
Minus”, s. 5.



z percepcją tego, co obiektywnie bardziej istotne, i tego, co mniej istotne, 
w otaczającej nas rzeczywistości. Jeśli podaję te parę przykładów, to nie dlatego, 
bym bez zastrzeżeń zgadzał się z powszechnie przyjmowaną interpretacją 
danych wykrytych w opisanych wypadkach. Wspominam o nich dlatego, że 
faktograficzny element tych odkryć otwiera zupełnie nowe perspektywy analizy 
ludzkiego poznania oraz daje szansę przezwyciężenia pokutujących od stuleci – 
w świadomości wielu humanistów – sceptycznych teorii Hume’a, Kanta oraz ich 
postmodernistycznych konsekwencji światopoglądowych.

W tym krótkim eseju pragnę ograniczyć się do paru szeroko 
rozpowszechnionych mistyfikacji związanych z badaniami 
paleoantropologicznymi i archeologicznymi. Wydaje się, że filozofowie 
powinni dokładniej przyjrzeć się tym mistyfikacjom i ewentualnie bronić się 
przed nimi w swoich poszukiwaniach syntezy.

Mistyfikacja pierwsza: Wykopaliska paleoantropologiczne wskazują, jakoby, 
na wspólne pochodzenie człowieka i małp.

Mistyfikacja druga: Badania archeologiczne wskazują na to, że wczesne 
formy człowiekowatych posiadały, jakoby, inteligencję pośrednią pomiędzy 
małpami a Homo sapiens.

Mistyfikacja trzecia: Kształt i rozmiary mózgu wczesnych form człowieka 
dowodzą, jakoby, ich „przedrozumności”.

Mistyfikacja czwarta: Wygląd zewnętrzny wczesnych człowiekowatych 
był, jakoby, bardziej podobny do wyglądu małp, niż do wyglądu ciała 
współczesnych ras ludzkich.

PROBLEM BIOLOGICZNEGO POKREWIEŃSTWA 
CZŁOWIEKA Z MAŁPAMI
Czy rzeczywiście badania paleontologiczne wskazują na wspólne 
pochodzenie, czyli na pokrewieństwo człowieka i małpy?

1. Podobieństwo a pokrewieństwo
Słowa „podobieństwo” i „pokrewieństwo” brzmią podobnie, ale mają 
zdecydowanie różną treść. Pokrewieństwo mówi o pochodzeniu osobnika, 
a podobieństwo stwierdza identyczność pewnych cech, nie wchodząc 
w to, jakie przyczyny doprowadziły do tej identyczności. Istnieje oczywiste 
pokrewieństwo pomiędzy samcem a samicą, choć morfologia samca może 
być zupełnie odmienna, zupełnie niepodobna do morfologii samicy2. Z drugiej 

2 Np. samce i samice bonelii zielonej (Bonellia viridis; szczetnice), żeglarka (Argonauta argo; ośmiornice), głębi-
nowej ryby Ceratias, pajątków z rodzaju Nephila, termitów, wielu skorupiaków z rzędu widłonogów (Copepoda).
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strony istnieje oczywiste podobieństwo pomiędzy rekinem a delfinem, lub 
pomiędzy wężem, węgorzem i płazem beznogim, choć te kręgowce nie 
są ze sobą spokrewnione. Pomiędzy coupé Forda i busem Forda istnieje 
pokrewieństwo, ale bus Forda jest bardziej podobny do busa Mercedesa niż do 
coupé Forda.

Mistyfikacja biologicznego pokrewieństwa człowieka i małp ma dwa 
źródła. Pierwszym źródłem jest fascynacja bardzo powierzchownym, 
skądinąd, „podobieństwem” człowieka do małp, przy równoczesnym 
braku orientacji w tak podstawowych mechanizmach obu form, jak ich 
fizjologiczna lokomocja i dynamika pobierania pokarmu. Człowiek do 
końca świata będzie nosił w sobie pewne powierzchowne podobieństwo 
do małpy. Trudno powiedzieć, czy na przestrzeni tysiącleci to 
podobieństwo zmniejsza się, czy raczej zwiększa. Analogicznie można by 
powiedzieć, że koty są podobne do psów, a konie do krów. Z samego tego 
rodzaju podobieństwa nie sposób udowodnić, że mamy tu do czynienia 
z pokrewieństwem.

Drugim źródłem tej mistyfikacji jest brak dostatecznego rozróżnienia 
pomiędzy cechami ilościowymi a cechami jakościowymi (funkcjonalnymi). 
Człowiek może mieć skórę o barwie jaśniejszej lub ciemniejszej. Jest to 
cecha ilościowa. Ludzie o ciemnej karnacji nie stają się przez to bardziej 
spokrewnieni z małpami niż ludzie rasy białej. Podobnie pewne rasy ludzi 
mają zęby większe – zbliżone wielkością powierzchni trącej, długością 
korzeni do zębów małp. Ale te plemiona ludzkie nie są przez przyrodników 
traktowane jako ogniwo pośrednie pomiędzy małpami a białym 
Europejczykiem o stosunkowo małych, próchniejących ząbkach.

Ktoś powie tak: „Nauka udowodniła, że pradawne szczątki człowieka 
są bardziej niż człowiek XX w. podobne do małp. Zatem cofając się wstecz, 
na podstawie rekonstrukcji paleontologicznych można jakoby prześledzić, 
jak forma «małpoluda» stopniowo oddalała się od małp i zbliżała do formy 
ludzkiej”. Otóż na takim rozumowaniu opiera się pierwsza mistyfikacja. 
Nauka bowiem niczego takiego nie udowodniła.

Lokomocja i mastykacja. Niektóre szczątki odnalezione przez paleontologów 
są dostatecznie kompletne, by rozstrzygnąć o fizjologicznej dynamice 
obumarłej już formy życia. W zasadzie tylko dwie dynamiki biologiczne, 
charakterystyczne dla człowieka, mogą być rekonstruowane dzięki szczątkom. 
Jedna, to dynamika lokomocji, a druga to dynamika mastykacji, czyli wstępnej 



obróbki pokarmu przy pomocy zębów, szczęk, mięśni3. W obu wypadkach 
wykopaliska datowane na cztery a nawet więcej milionów lat temu wykazały, 
że starożytne formy człowieka tak samo różniły się od małp, jak formy 
nowożytne.

Różnice systemu i dynamiki lokomocyjnej. Jak bardzo różni się lokomocja 
małp od lokomocji człowieka? Różnica jest tu kolosalna. Nie powinniśmy dać 
się zwieść pozornym podobieństwom. Pies potrafi „służyć” na dwóch łapkach. 
Podobnie człowiek potrafi chodzić na czworakach. Jednak fizjologiczną, 
energetycznie ekonomiczną dynamiką lokomocyjną małp jest poruszanie się na 
czterech kończynach4. Nawet małpa człekokształtna (np. goryl lub szympans) 
nie jest aż tak głupia, by uciekać przed panterą na dwóch nogach. Analogicznie 
pies, który potrafi ustać na chwilę na tylnych łapkach, nie będzie uciekał tylko 
na tych dwu łapkach. Natomiast człowiek nie będzie uciekał na czworakach.

Znaleziono już szczątki wielu elementów systemu lokomocyjnego 
człowiekowatych, a nawet liczne ślady ich stóp pochodzące sprzed 3,5 miliona 
lat. Mimo to nie udało się wykazać, że lokomocja naszych przodków 
była bardziej podobna do lokomocji jakiejkolwiek grupy małp niż nasza, 
nowoczesna lokomocja5.

Pod względem systemu lokomocji – na który składa się kręgosłup, obręcz 
biodrowa, kończyny dolne – zarówno nowożytny, jak i starożytny człowiek 
jest dalszy od małp (obojętne, jaką ich grupę weźmiemy pod uwagę) niż 
koń od krowy, lub pies od kota. A przecież nie udało się dotąd empirycznie 
wykazać, że konie i krowy pochodzą od wspólnego przodka. Eohippus, żyjący 
ok. 50 milionów lat temu, miał co prawda rozmiary lisa, ale jego struktury 
kostne wskazują na to, że był po prostu małym koniem. „Ogniwo pośrednie” 
z innymi formami ssaków jest w tym wypadku czysto hipotetyczną 
konstrukcją, zawieszoną na bezgranicznym zaufaniu do teorii wywodzącej 
się z XIX-wiecznych poglądów Darwina. To samo można powiedzieć 
o hipotetycznym pokrewieństwie psów i kotów, lub człowieka i małp.

Różnica systemu i dynamiki mastykacyjnej. Podobnie ma się rzecz 
z rekonstrukcjami uzębienia naszych niewątpliwych przodków. To uzębienie 
zarówno dziś, jak i miliony lat temu, posiada cechy charakterystyczne dla 
człowieka. To prawda, że wczesne formy człowieka miały stosunkowo 
(w proporcji do swoich niewielkich rozmiarów) duże zęby, zwłaszcza 

3 ... układu nerwowego, systemu krążenia krwi i wielu innych.
4 Z wyjątkiem małp brachiatorów, takich jak np. gibbony i czepiaki, które – jak filmowy Tarzan – poruszają się 

przede wszystkim przy pomocy kończyn górnych.
5 Por. np. W.I. Sellers, G.M. Cain, W. Wang, R.H. Crompton (2005) Stride lengths, speed and energy costs in walking 

of Australopithecus afarensis: using evolutionary robotics to predict locomotion of early human ancestors, w: „Journal 
of The Royal Society Interface”, opublikowany w Internecie.
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trzonowe. Jednak sam fakt, że obecnie nasze zęby są stosunkowo małe, 
a ich umięśnienie słabe (co pociąga za sobą zanik masywnych struktur 
czaszki, stanowiących przyczep dla mięśni poruszających żuchwą), wynika 
nie z procesów opisywanych przez teorię Darwina, lecz z faktu, że od 
tysięcy lat człowiek przeprowadza wstępną obróbkę pokarmu, co na dłuższą 
metę doprowadziło do zmian zanikowych. Takie zmiany zanikowe były 
obserwowane nawet w skali kilkudziesięciu lat, gdy plemiona „dzikie”, 
w XX w., przechodziły na dietę o przewadze łatwych do przełknięcia potraw 
mącznych. Tak więc ani w aspekcie lokomocji, ani w aspekcie mastykacji 
paleoantropolodzy nie zdołali wykazać, że wczesne formy człowieka sprzed 
milionów lat były swojego rodzaju ogniwem pośrednim między zwierzętami 
a człowiekiem, lub pomiędzy tą czy inną grupą małp a człowiekiem 
nowoczesnym.

Ernst Mayr, znany zwolennik darwinizmu, tak pisał w roku 1951: „Po 
należytym rozważeniu głównych różnic między współczesnym człowiekiem, 
człowiekiem z Jawy i południowoafrykańskim małpoludem, nie stwierdzam 
żadnych cech morfologicznych, które nakazywałyby nam dzielić je na kilka 
rodzajów. Nawet Australopithecus nie wymaga w zdecydowany sposób 
separacji. Forma ta posiada, jak się zdaje, wszelkie zasadnicze cechy 
charakterystyczne dla rodzaju Homo, a więc: wyprostowaną postawę, która 
zadecydowała o przyjęciu naziemnego trybu życia i zwolnieniu dawnych 
kończyn przednich do nowych czynności, co z kolei przyspieszyło ewolucję 
mózgu. Wewnątrz tej grupy doszło do podziałów rasowych, które wyłoniły 
z siebie Homo sapiens. [...] Nowe odkrycia mogą łatwo sfalsyfikować założenie, 
że wszystkie formy [hominidów] należą do jednej linii pokrewieństwa. Jednak, 
biorąc pod uwagę wszystkie aktualnie posiadane dane empiryczne, wydaje się 
znacznie bardziej logicznym i spójnym wewnętrznie połączenie wszystkich 
tych hominidów w jeden rodzaj, niż pielęgnowanie obecnej wielości nazw”6.

6 E. Mayr, Evolution and the diversity of life, Harward Univ. Press 1997, s. 533-534. Gwoli uczciwości trzeba dodać, 
że w tej samej wypowiedzi (s. 534) Mayr proponuje, by człowieka, szympansa i goryla umieścić w tej samej rodzinie 
– obecnie hominidy są na ogół klasyfikowane osobno, w rodzinie Hominidae, a szympansy i goryle osobno, w rodzinie 
Pongidae. Propozycja Mayra sprowadza się do „spłaszczenia” dystansu między małpami a człowiekiem z jednej strony 
oraz między różnymi formami człowieka z drugiej. Trzeba też dodać, że w tomie jego wybranych prac, wydanym 
w roku 1997, Mayr pozostawił praktycznie bez zmian i bez komentarza swoje stanowisko z 1951 roku. Poglądy Mayra 
są trudne do komentowania, bowiem zdając sobie sprawę z rozmiarów sporu dotyczącego „głębokości różnicy” mię-
dzy człowiekiem a małpą, nie był w stanie tego sporu rozstrzygnąć. „Taksonom molekularny mógłby umieścić człowie-
ka i szympansa w tej samej rodzinie, natomiast Julian Huxley, w oparciu o wyjątkowe możliwości ośrodkowego układu 
nerwowego człowieka, proponował, by utworzyć dla niego osobne królestwo (Psychozoa)”. Por. E. Mayr, The growth of 
biological thought, Harward Univ. Press 2000, s. 240.
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Ktoś powie tak: „Przecież człowieczeństwo to coś więcej niż lokomocja 
i mastykacja!”. Słusznie. Ale paleontologia bada tylko to, co oparło się 
niszczycielskiemu działaniu „czasu”, czyli szczątki tego, co w organizmie 
żywym było „twarde”. Skóra, gałki oczne, mięśnie i narządy wewnętrzne oraz 
system nerwowy są „miękkie” i nie mogą przetrwać w ziemi zbyt długo.

Można by powiedzieć, że w biologii człowieka nowoczesnego i człowieka 
sprzed epoki zlodowaceń odzwierciedla się bardziej ogólna zasada 
paleontologii, którą nazwalibyśmy zasadą nieciągłości filogenetycznej. Jak 
wyrazić treść tej zasady?

Więzi pokrewieństwa okazują się ograniczone do pewnej grupy form 
biologicznych, natomiast podobieństwa cech wyabstrahowanych z całości 
życia osobniczego bywają uniwersalne, czyli odnoszą się do wszystkich form 
biologicznych.

Co oznacza ograniczenie pokrewieństwa do pewnej grupy form 
biologicznych? Otóż można i trzeba się zgodzić, że istnieje niewątpliwe 
pokrewieństwo pomiędzy np. wilkami i kojotami, szakalami i lisami, nie 
mówiąc już o oczywistym pokrewieństwie w ramach wielu tzw. gatunków 
wilków, lisów, kojotów czy szakali. Z drugiej strony ani obserwacje in vivo, 
ani rekonstrukcje paleontologiczne nie wskazują na pokrewieństwo psów 
i kotów, parzysto- i nieparzystokopytnych, nie wskazują na pokrewieństwo 
żab i żółwi, nie wskazują na pokrewieństwo ptaków i ssaków, ani na 
pokrewieństwo owadów i mięczaków. Mówienie o pokrewieństwie globalnym, 
uniwersalnym wszystkich form żywych, jest mistyfikacją.

Ujmijmy to jeszcze inaczej. Rzekome globalne pokrewieństwo 
wszystkich form żywych jest swojego rodzaju generalizacją opartą na 
indukcji niekompletnej. Całe pokolenia filozofów przestrzegały przed takim 
generalizacjami. Więcej, szydziły z takich generalizacji. Mistyfikacja polega 
na tym, że obecnie, z pewnych, bardzo niejasnych powodów, nieprawomocna 
generalizacja jest lansowana jako fakt przyrodniczy.

Formy człowieka (czy jak kto woli „człowiekowatych”), zarówno te, które 
obecnie obserwujemy in vivo, jak i te, które są rekonstruowane na podstawie 
fragmentów szkieletu i zębów, wskazują na ich wzajemne pokrewieństwo. 
Natomiast pomiędzy człowiekiem a małpami, zarówno in vivo (w bogatym 
materiale opisowym dotyczącym anatomii, fizjologii i behawioru), jak 
i w rekonstrukcjach dynamiki lokomocji, lub dynamiki mastykacji istnieje 
przepaść porównywalna do przepaści istniejącej pomiędzy rzędami lub 



gromadami innych form żywych. Gdyby udało się udowodnić pokrewieństwo 
grup tak odległych biologicznie od siebie, jak człowiekowate i małpy, byłby to 
ewenement zupełnie niezwykły, nie mający precedensu w całej historii form 
żywych.

Zatem, na razie, nie jest prawdą twierdzenie, jakoby paleontologia odkryła 
ogniwa pośrednie pomiędzy formami o ludzkiej biologii a biologią jakiejś 
formy małp. Przejdźmy teraz do drugiej z kolei iluzji.

2. Problem „przedrozumności”
Badania archeologiczne wskazują, jakoby, na to, że wczesne formy 
człowiekowatych posiadały inteligencję pośrednią pomiędzy małpami 
a Homo sapiens. Aby wyraźniej ukazać mechanizm tej mistyfikacji, musimy 
uświadomić sobie kilka odrębnych faktów:

a)  niewątpliwie wysoki poziom intelektualny współczesnych nam, a bardzo 
różnorodnych, „prymitywnych” plemion człowieka, 

b)  zjawisko nieustannego – choć dokonującego się z różną szybkością – 
„postępu technologicznego”, oraz 

c)  fakt, że im dalej cofamy się w przeszłość, tym materiał ewentualnej 
rekonstrukcji jest uboższy i coraz mniej aspektów ludzkiej formy życia 
może podlegać rekonstrukcji. 

Ad a) W czasach historycznych człowiek „cywilizowany” napotykał wiele 
plemion, które – z punktu widzenia technologii – były „zacofane”. Jednak, 
pomimo tego zacofania nie ulega wątpliwości, że wszystkie żyjące obecnie 
plemiona ludzkie posiadają ten sam potencjał intelektualny i taką samą jak 
Europejczycy swobodę w posługiwaniu się pojęciami typu filozoficznego, 
teologicznego, kulturowego7.

Ad b) Postęp techniczny da się śledzić zarówno w czasach 
historycznych, jak i w skali epoki zlodowaceń. Ten postęp ma dwa, 
niejako, wymiary. Z jednej strony rekonstrukcje archeologiczne wskazują 
na rozwój w czasie coraz bardziej efektywnych i materiałowo oszczędnych 
metod kształtowania narzędzi kamiennych. Z drugiej strony postęp 
techniczny przejawiał się też jako stopniowe rozszerzanie zasięgu 
pewnych metod obróbki kamienia. To, co początkowo pojawiało się 
bardzo rzadko, w ramach jakiejś lokalnej populacji, stawało się z czasem 
pewnym typowym zachowaniem narzędziotwórczym. To samo, mutatis 

7 P. Lenartowicz, J. Koszteyn, Fossil hominids – an empirical premise of the descriptive definition of Homo sapiens, 
w: „Forum Philosophicum”. Fac. Philos. SJ, Cracovia 5, (2000) s. 141-176.
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mutandis, można odnieść do sposobów budowania szałasów, lub metody 
wykorzystywania ognia. Należy też dodać, że sądząc po jakości narzędzi 
i metod ich wytwarzania u niektórych nowożytnych plemion człowieka, 
postęp technologii obróbki kamienia bywał tak powolny, że prawie nie 
zmienił się w sposób istotny od miliona, lub nawet dwóch milionów lat8.

Ad c) Szczątki przedmiotów, które były ukształtowane przez 
ręce człowieka, o ile nie znalazły się w muzeum, ulegają degradacji 
mechanicznej, chemicznej lub biologicznej (przez niszczycielskie 
działania padlinożerców, grzybów, bakterii). Dlatego właśnie narzędzia 
kamienne, zwłaszcza wykonane z odmian kwarcytu, jako materiału 
odpornego biologicznie, mechanicznie i chemicznie, są najlepszym 
świadkiem odległych w czasie działań narzędziotwórczych człowieka. 
Podobnie ma się rzecz z zębami, które, tak jak narzędzia kamienne, 
mogą przetrwać bez istotnych zmian kształtu przez wiele milionów lat, 
opierając się niszczycielskiej działalności wody, wiatru i innych form 
energii mineralnej, nie mówiąc już o tym, że nie nadają się one jako 
pokarm dla form biologicznych, a ich zmineralizowana struktura opiera 
się działaniu mikroorganizmów. Zęby, zwłaszcza kły drapieżników, 
stanowiły zawsze przedmiot podziwu plemion ludzkich i były używane – 
po wywierceniu w nich otworu – jako elementy ozdób, naszyjników. Jest 
jednak rzeczą zrozumiałą, że zwłaszcza w epoce zlodowaceń9 – gdy na 
tym samym terenie raz znajdował się lód, albo woda, a potem pojawiała 
się wyschnięta, pustynna gleba – dzieła rąk ludzkich były, w ciągu 
tysiącleci, przenoszone przez potoki i strumienie, tak że odnalezienie 
np. kompletnego naszyjnika, lub nienaruszonej kolekcji odłupków 
powstałych podczas kształtowania jakiegoś narzędzia, jest czymś bardzo 
rzadkim, wyjątkowym. Poszczególne znaleziska, dotyczące ludzkich 
form plio- i pleistoceńskich, są oddalone od siebie o setki kilometrów 
i oddzielone z reguły o przedział czasu rzędu 10 i więcej tysięcy lat.

Z okresu sięgającego 2,5 miliona lat, lub nawet wcześniejszego, zachowały 
się i zostały odkopane bardzo liczne kolekcje narzędzi kamiennych (nie licząc 

8 Por. np. opis zręcznie wykonanych narzędzi kamiennych odnalezionych w  Dmanisi, Gruzja, Wong Kate, 
Najmniejszy człowiek, w: „Świat Nauki”, 3(163)/2005, s. 53.

9 arto w tym miejscu przypomnieć, że najwcześniejsze szczątki pozwalające na rozpoznanie ludzkiego typu 
lokomocji i ludzkiego uzębienia pochodzą z pliocenu, który trwał od ok. 5.3 do ok. 1.8 miliona lat temu. Potem 
nastąpiła epoka plejstocenu, ochłodzenia klimatu, podczas której, w okresie ostatniego miliona lat doszło do 
wielu – przynajmniej czterech, ale być może znacznie więcej – okresów zlodowaceń (glacjałów) oddzielonych od 
siebie interglacjałami, trwającymi przeciętnie około 10 tys. lat każdy.



rdzeni i odłupków pozostałych podczas ich produkcji). 
Cechują się one selektywnością materiału, selektywnością 
skali rozmiarów, selektywnością kształtu. Niektóre 

z nich są tzw. manuportami, czyli, że zostały znalezione w odległości 
wielu kilometrów od terenu, gdzie występuje tego rodzaju materiał. 
Te narzędzia nie tylko przypominają narzędzia produkowane na 
terenie Europy około 50 tys. lat temu, ale również i te narzędzia, które 

były w użyciu jeszcze w XX wieku. Selektywność skali rozmiarów – mam tu 
na myśli stosunkowo niewielkie rozmiary narzędzi – średnio 2,5-3,5 cm – 
prawdopodobnie wiąże się z małymi rozmiarami ciała ówczesnych, plioceńskich 
form człowieka, podobnie jak w bajce o Królewnie Śnieżce łyżeczki i małe 
kubeczki pasowały do niewielkich rozmiarów ciała krasnoludków.

Możemy się zapytać, jakiego rodzaju szczątki mogą pozostać po 
wymierających na naszych oczach „prymitywnych” plemionach ludzkich? 
Możemy się też zapytać, które z tych szczątków mają szansę, aby 
przetrwać w ziemi parę milionów lat. Jeśli po tych plemionach pozostanie 
to, co pozostało po Australopitekach (które rzekomo nie były ludźmi ale 
„małpoludami”), to czy paleontolodzy uznaliby Papuasów za ludzi, czy raczej 
za małpoludy?

Czy zatem jest prawdą, że archeologia zdobyła jakieś dowody na to, że 
formy ludzkie sprzed epoki zlodowaceń istotnie różniły się działalnością 
narzędziotwórczą od nas, ludzi XXI wieku? Można na razie powiedzieć, 
że z powodu znikomej liczby znalezisk z tego okresu archeologia bardzo 
niewiele, lub nic nie może powiedzieć o psychologii plioceńskich form 
człowieka.

Jednak, nawet sama biologia człowieka, pośrednio, w oparciu o dwa 
niewątpliwe fakty, może pomóc nam w naszych domysłach na temat 
możliwości intelektualnych plio- i wczesno pleistoceńskich form ludzkich. 
Jednym faktem jest bezbronność rzekomych małpoludów plioceńskich, 
a drugim rozbieżność pomiędzy powiększaniem rozmiarów ciała 
a stopniowym zmniejszaniem rozmiarów aparatu mastykacyjnego.

Na podstawie bezbronności można snuć pewne hipotezy, a doskonałym 
przykładem takiego rozumowania jest list dr Paula Alsberga z Berlina 
pisany 27 sierpnia 1938 r. do Roberta Brooma10, który na terenie Transwalu 
odkrył formę podobną do człowieka, wyposażoną w niezwykle silnie 
rozwinięte uzębienie i ściśle związane z tym uzębieniem struktury 
mięśniowe i kostne:

10 Por. R. Broom, Finding the missing link, London 1950, s. 79-81.
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„Drogi Dr. Broom,
W „Illustrated News” przeczytałem Pański niezwykle interesujący 

artykuł o Paranthropus robustus11. W takich granicznych wypadkach 
największa trudność – w moim przekonaniu – polega na rozstrzygnięciu, 
czy dany szczątek kopalny „jeszcze” tkwi po stronie zwierząt, czy „już” 
po stronie człowieczeństwa. Pańskim zdaniem nowo odkryte szczątki 
kopalne to małpa, podobnie jak dziecko z Taungs, mimo że obie te formy 
ujawniają niezwykle ludzkie cechy. Nie ośmieliłbym się twierdzić, że 
Pańska opinia i opinia większości antropologów jest błędna. Jeśli jednak 
przemyśleć to od strony biologicznej, możemy być nieco zaskoczeni. 
Wtedy bowiem musimy rozważyć pytanie, czy takie stworzenie mogłoby 
w ogóle zaistnieć i stawić czoła walce o przeżycie. Pański opis czaszki 
wyraźnie sugeruje, że jest to wielka i potężna małpa, choć posiada 
krótki pysk, jej kły musiały być małe oraz pewne oznaki wskazują, że ta 
niedawno odkryta forma chodziła w postawie bardziej wyprostowanej. 
Jeśli rzeczywiście chodziła wyprostowana, to jej stopy kształtowałyby 
się lub już były wykształcone w kształt stóp lokomocyjnych [a nie 
chwytnych – przyp. P.L.]. To oznaczałoby, że wspinanie się było już 
zaniedbywane, lub nawet całkowicie porzucone. W tym sensie mówi Pan 
o formach wielkich małp człekokształtnych, żyjących poza obszarami 
leśnymi. W większości wypadków dla współczesnych nam małp i małp 
człekokształtnych wspinanie się jest najważniejszą i najistotniejszą 
formą obrony w walce o przetrwanie, czyli ucieczką poprzez zręczne 
wspinanie się [na drzewa – przyp. P.L.]. Innym sposobem skutecznej 
obrony jest odstraszanie przeciwnika poprzez walkę przy pomocy silnych 
kłów. Tak postępują wielkie i potężne małpy człekokształtne. Jeśli chodzi 
o wspinanie się, to wielkie małpy wyposażone w wielkie kły umieją 
się zręcznie wspinać, ale mogą z tego rezygnować, bowiem ich kły 
wystarczą im, by sprostać walce o przetrwanie. Przyroda nakłada tylko 
jeden warunek: albo wspinanie się (ucieczka), albo walka. Stąd, gdy Pan 
mówi o wielkich małpach, żyjących poza obszarami lasu, możemy sobie 
wyobrażać, że posiadają one potężne kły. Co teraz sądzić o Paranthropus 

11 Forma Paranthropus ze względu na niezwykłą wielkość zębów trzonowych, masywność swoich szczęk i przy-
czepów mięśniowych na powierzchni czaszki jest od lat traktowana jako „forma wymarła”, która nie należała 
jakoby do rodowodu H. sapiens. Nowsze badania wskazują jednak na bardzo ścisłe podobieństwa tej formy do czło-
wiekowatych uznawanych za główny pień rozwoju człowieka nowoczesnego. Por. np. B. Wood, D. Strait, Patterns of 
resource use in early Homo and Paranthropus, w: „Journal of Human Evolution”, 46/2004, s. 119-162.



robustus? Był on, sądząc po Pana relacji, bardzo potężnym stworzeniem, 
które porzuciło wspinanie się i prawdopodobnie chodziło w bardziej 
wyprostowanej postawie, ale posiadało tylko małe kły. To oznacza, 
że z punktu widzenia struktury ciała był on całkowicie bezbronny: 
niezdolny do ucieczki i niezdolny do walki. Istnieje, oczywiście, jeszcze 
inna metoda skutecznej obrony, wykorzystanie narzędzi. Ale w takim 
wypadku Paranthropus nie był małpą, lecz człowiekiem. Małpy też, 
z pewnością, używają narzędzi. Jednak ewolucja małpiej dłoni w organ 
niezwykle przystosowany do wspinaczki, z bardzo długimi palcami 
i krótkim kciukiem niewątpliwie wskazuje na to, że to wspinanie a nie 
posługiwanie się narzędziami było wyłącznym celem ewolucji. Stąd 
w życiu małp korzystanie z narzędzi odgrywa znikomą rolę.

Jak już poprzednio starałem się wykazać, człowiek i zwierzę rozwijali 
się na skrajnie różnych zasadach ewolucji. Zwierzę na zasadzie „adaptacji 
ciała” a człowiek na zasadzie „eliminacji ciała” poprzez sztuczne 
narzędzia. W zgodzie z tymi przeciwstawnymi zasadami zwierzę w swojej 
ewolucji czyni swe ciało zdolnym do sprostania walce o byt. Tak więc 
małpy rozwijają swe zdolności wspinania się do poziomu wirtuozerii, albo 
rozwijają swoje kły – albo i jedno, i drugie.

Człowiek tymczasem, wyrzekając się niejako władz swego ciała, rozwija 
swoje narzędzia i w tym celu, by uwolnić swe dłonie [od funkcji lokomocyjnej], 
przyjmuje wyprostowaną postawę ciała. Z tego biologicznego punktu 
widzenia cała sprawa ukazuje się w innym świetle. Wielka małpa pozbawiona 
odpowiednich, fizycznych środków obrony jest, w sensie biologicznym, czymś 
niemożliwym. Tak więc wielkim błędem było traktowanie Pithecanthropus 
erectus jako wielkiej małpy. Może się okazać, że z biologicznego punktu 
widzenia interpretacja czaszek z Taungs i z Kromdraai jest podobnym 
nieporozumieniem. Ponieważ w obu tych wypadkach szczątki kopalne są 
raczej bardzo skąpe, jakaś ostateczna konkluzja może być na razie niemożliwa. 
Jeśli jednak pojawią się jakieś nowe znaleziska, wtedy, moim zdaniem, metoda 
biologiczna będzie i tutaj bardzo użyteczna.

Mam nadzieję, że nie poczyta Pan mego listu jako jakiejś formy 
krytycyzmu, lub nawet próby wytykania błędów, lecz że przyjmie go Pan 
w tym duchu, w jakim go pisałem, jako pewnego rodzaju sugestię. Byłbym 
też bardzo wdzięczny, gdyby Pan podzielił się ze mną swoją opinią.

Oddany
(podpis) Dr Paul Alsberg

Powyższy tekst nie wymaga chyba komentarza.
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Człowiek i zwierzę rozwijali się na skrajnie 
różnych zasadach ewolucji. Zwierzę na 
zasadzie „adaptacji ciała” a człowiek na 
zasadzie „eliminacji ciała” poprzez sztuczne 
narzędzia.

Przejdźmy teraz do innego, pośredniego dowodu na to, że tak 
pogardzane Australopiteki były pionierami postępu technicznego. 
Zastanówmy się przez chwilę nad tym, co wydarzyło się mniej więcej 
półtora miliona lat temu. Otóż wczesne formy człowieka – podobnie 
zresztą jak wiele innych form zwierzęcych – w miarę upływu czasu 
zwiększały rozmiary swego ciała. Jednak gdzieś pomiędzy 2 a 1 milionem 
lat temu, mimo że rozmiary ciała człowieka dalej wzrastały, to jego 
aparat mastykacyjny zatrzymał się w rozwoju, a następnie 
zaczął się zmniejszać. O czym to świadczy? Z punktu widzenia 
biologicznego może to oznaczać albo przejście na bardziej 
kaloryczną, a wymagającą mniej wysiłku mięśniowego dietę, 

lub wstępną obróbkę pokarmu przez pieczenie, mielenie itp. działania. 
Najważniejsze jest to, że jeśli stopniowa rozbieżność pomiędzy wagą 
ciała a wielkością uzębienia wynikała z obróbki pokarmu, to autorami tego 
typu wynalazków były nie te formy ludzkie, u których już obserwujemy 
redukcję uzębienia, ale te formy, które nas „przerażają” ogromem swoich 
szczęk i zębów. Tak jak elektryczność i maszynę parową wymyślili ludzie, 
którzy używali kaganków i chodzili na piechotę, tak obróbka pokarmu jest 
osiągnięciem cywilizacyjnym ludzi „dzikich”. Zatem zmiany proporcji wagi 
ciała i uzębienia mogą – jak się zdaje – stanowić przesłankę w sporze o to, 
czy wczesne formy ludzkie były „rozumne” czy „przedrozumne”.

Mimo że od chwili napisania listu przez Alsberga upłynęło już 75 lat, nie 
zmieniły się, w jakiś istotny sposób, dane, na których opierał się Alsberg. 
Zatem, zarówno pozostałe po wczesnych hominidach narzędzia, jak i mniej 
bezpośrednie dane dotyczące biologii tych hominidów ukazują, że twierdzenie 
o „przedrozumności” wczesnych form człowieka nie powinno być traktowane 
jako sprawa rozstrzygnięta w sposób naukowy.



3. Problem inteligencji a kształt i rozmiar mózgu 
W opracowaniach podręcznikowych, przeznaczonych dla uczniów 
i studentów, oraz w przeważającej części tekstów popularyzujących 
osiągnięcia paleontologii sprawa mózgu wydaje się decydować o takiej 
lub innej klasyfikacji możliwości poznawczych, oraz tego, co nazywamy 
inteligencją. Upraszczając, odnosi się wrażenie, jakoby w biologii 
obowiązywała zasada: „duży mózg = wysoka inteligencja, a mały mózg 
= niski stopień inteligencji”. Konsekwentnie, skoro czaszki naszych 
wczesnoplejstoceńskich lub plioceńskich przodków świadczą o stosunkowo 
niewielkich rozmiarach ich mózgu, to jakoby wynika z tego, że ich poziom 
inteligencji musiał być niski. Ten rodzaj antropologicznej „science fiction” 
powinien być odrzucony z kilku powodów:

a) Brak rozróżnienia pomiędzy inteligencją („zmysłową”) 
organizmów wyposażonych w aparaturę zmysłową a inteligencją 
(„intelektualną”) człowieka, wyposażonego zarówno w aparaturę 
zmysłową, jak i w zdolności intelektualne, które poznają głębsze 

cechy przedmiotu za pośrednictwem dynamiki zmysłowej12.
b) Brak jakiejś istotnej korelacji pomiędzy inteligencją zwierząt 
a rozmiarami lub kształtem ich mózgu, co dotyczy też i Homo sapiens. 

Ad a) Zwierzęta, co jest oczywiste zwłaszcza u owadów, kręgowców 
i ssaków, posiadają inteligencję. Są w stanie prawidłowo orientować się 
w powierzchownych właściwościach otoczenia, w którym żyją, są w stanie 
nabywać doświadczenia, zapamiętywać treści jednostkowe i pewne ogólne 
prawidłowości. Ich działania instynktowne wymagają ciągłej aktualizacji 
orientacji w otoczeniu. Bez tego pająk nie byłby w stanie prawidłowo zbudować 
swojej sieci, a bóbr swojej tamy i żeremi. Te różnorodne dynamizmy związane 
z inteligencją zwierząt (percepcja, zapamiętywanie, nabywanie doświadczenia, 
podejmowanie decyzji opartych na swojego rodzaju wiedzy wspomaganej przez 
wrodzony instynkt itd., itp.) są – w świetle dotychczas zgromadzonej wiedzy – 
związane ze strukturami mózgu.

Człowiek, w swojej dynamice życiowej nie może się obejść bez tych 
wszystkich dynamizmów inteligencji, które w większym lub mniejszym 
stopniu występują u zwierząt. Można zatem powiedzieć, że ze względu na 

12 W  podręczniku J. Grzegorek, A. Jerzmanowski, K. Spalik, K. Staroń, Biologia, Warszawa 2002, uczeń na 
pytanie „Dlaczego potrafimy się uczyć?” otrzymuje wyjaśnienie oparte o teorię Pawłowa i tezę, że „najprostszą 
formą uczenia się jest odruch warunkowy” (s. 127). Do tego dochodzi informacja, że człowiek zapamiętuje wyniki 
swego uczenia przy pomocy pamięci krótkotrwałej i długotrwałej. Następnie autorzy informują ucznia, że to 
„Mózg decyduje o naszym zachowaniu” (s. 129).
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biologiczne potrzeby człowieka mózg jest organem tak samo koniecznym, jak 
ludzki organ lokomocji, czy ludzki organ mastykacji. Człowiek jednak góruje 
nad wszystkimi zwierzętami swoim intelektem. Dzięki niemu jest w stanie 
analizować i poznawać głębokie mechanizmy leżące u podstaw prawidłowości 
napotykanych w codziennym życiu. Człowiek dzięki swemu intelektowi jest 
w stanie poszukiwać Początków i odpowiadać sobie na pytania dotyczące 
Fundamentów rzeczywistości. Wszystko jedno czy odpowiedź polega na 
odkryciu istnienia Boga-Stwórcy, czy też na ateistycznym wniosku, że 
„wszystko jest formą dynamizmu materii” – w obu wypadkach człowiek 
odpowiada na pytania dotyczące Początków i Fundamentów. Do tego 

wszystkiego intelekt ludzki potrzebuje dynamiki nazywanej poznaniem 
zmysłowym. Bez struktur i dynamik typu zwierzęcego intelekt człowieka jest 
ciemny jak czarna dziura i pozbawiony kontaktu z rzeczywistością.

Można powiedzieć, że mózg jest organem koniecznym dla działań 
intelektualnych człowieka, ale nie da się powiedzieć, że mózg lub jego 
biologiczna dynamika powinny być utożsamione z intelektem człowieka. 
Analogicznie człowiek, aby porozumiewać się z innymi ludźmi musi używać 
swoich płuc, kontrolować przepływ powietrza przez krtań, oraz ruchy 
złożonego mięśnia znajdującego się w naszych ustach, ale nie oznacza to 
wcale, że języki symboliczne, których używają wszystkie plemiona ludzkie, są 
zdeterminowane przez konstrukcję płuc, krtani, mięśni języka i policzków.

Warunek a przyczyna. Należy więc wyraźnie rozróżnić pomiędzy 
warunkiem dynamiki a samą dynamiką racjonalną lub intelektualną. 
Anatomia i fizjologia oka nigdy nie pozwoli nam poznać tych zjawisk, które 
zwierzę lub człowiek obserwował przy pomocy tych organów. Anatomia 
i fizjologia kończyn nigdy nie dostarczy nam informacji o literackiej lub 
charytatywnej działalności człowieka, mimo że obie te formy działania 
dokonują się przy pomocy kończyn. Trzeba odróżnić pojęcie orientacji 
i manipulacji od pojęć narzędzia obserwacji i narzędzia manipulacji. Lornetka 

Nikt z narzędzi murarskich nie wydedukuje 
kształtu murowanej chałupy. Nikt też nie 
wydedukuje tego kształtu z parametrów 
mózgu i kończyn murarza.



– choć umożliwia obserwację odległych przedmiotów – nie jest w stanie 
niczego zaobserwować. Prawidłowo ukształtowany system kończyn 
chwytnych nie jest w stanie niczego – sam z siebie – dokonać. Gdy mówimy 
o behawiorze wskazującym na racjonalność lub intelektualność formy żywej, 
mamy na myśli dokonania, rezultaty w oczywisty sposób zależne od procesu 
obserwacji i manipulacji. Obserwacja jest uwarunkowana prawidłową 
funkcją organów anatomicznych. Podobnie ma się rzecz z manipulacją. Gdy 
obserwujemy pająka budującego swą misterną sieć łowną, obserwujemy nie 
warunki, lecz dokonania zależne w oczywisty sposób od procesów obserwacji 
i manipulacji. Nie da się tych dwóch procesów zredukować do samej anatomii 
i fizjologii organów. Podobnie akrobacje ptaka lub lotnika są zależne od 
materialnych struktur zmysłów i skrzydeł, ale wymagają one obserwacji 
i manipulacji, których w owych strukturach na próżno byłoby szukać.

Użyjmy jeszcze innego porównania. Nikt z narzędzi murarskich nie 
wydedukuje kształtu murowanej chałupy. Nikt też nie wydedukuje tego 
kształtu z parametrów mózgu i kończyn murarza13.

Ad b) Kwantytatywne cechy ludzkiego mózgu. Podawana często 
w podręcznikach objętość rzędu 1250-1350 cm3 wyraża średnią 
objętość mózgu, obliczoną dla całej populacji człowieka nowoczesnego. 
U poszczególnych ludzi objętość mózgu może znacznie odbiegać od tej 
średniej. Jeśli porównuje się ze sobą różne ludzkie rasy, wtedy okazuje się, 
że mają one wyraźnie inną średnią objętość mózgu. Np. Beals i wsp. (1984) 
podają, że masywnie zbudowani i umięśnieni Innuici (Eskimosi) mają mózg 
przeciętnie o 300 cm3 większy niż mali i delikatnie zbudowani Pigmeje 
z tropikalnych lasów Afryki14. Można oczekiwać, że w skrajnych wypadkach 
różnica objętości mózgu pomiędzy Innuitem a Pigmejem będzie wynosiła 
więcej niż 600 cm3.

13 Inny podręcznik biologii [M. Kaczmarzyk, M. Augustyniak, L. Trząski., M. Sanak, Poznajemy siebie i nasze 
miejsce w przyrodzie. Biologia cz. I, Kraków 2002] podchodzi do sprawy mózgu i umysłu bardziej subtelnie, niż 
wspomniany poprzednio tekst Grzegorka i wsp. „Procesy przetwarzania tych [zmysłowych] informacji, stero-
wania i regulowania pracy całego organizmu nazywamy umysłem. Nie ma nic bliższego człowiekowi niż jego 
umysł. Jest on «prywatny, głęboko ukryty, ściśle wewnętrzny i niewątpliwie stanowi byt subiektywny» jak napisał 
Antonio Damasio. Używając terminologii informatycznej mózg jest procesorem, a umysł jego programowaniem 
(s. 99). W tym ostatnim zdaniu zawiera się bardzo popularne nieporozumienie. Zainstalowanie oprogramowania 
nie tłumaczy, w jaki sposób powstał np. tekst tego eseju. Zainstalowanie programu graficznego nie tłumaczy, 
jak powstała jakaś kolorowa animacja. Porównywanie intelektu do oprogramowania świadczy albo o ignorancji 
w dziedzinie wiedzy o komputerach, albo o ignorancji w kwestiach dotyczących podstawowych cech ludzkiego 
intelektu. Mimo to nawet podręczniki szkolne popularyzują takie lub podobne nonsensy.

14 K.L. Beals, C.L. Smith, S.M. Dodd, Brain size, cranial morphology, climate, and time machines, „Current Anth-
ropology”, 25/1984, s. 301-330.





Ale nie są to największe różnice rejestrowane w populacji Homo sapiens. 
Hockett15 podaje, że Homo sapiens ma mózg o rozmiarach od 750 do 
1700 cm, a następnie podaje liczbę od 1000-2000 cm3. Znane i opisywane 
są intelektualnie pełnosprawne osoby ludzkie o objętości mózgu poniżej 
700 cm3. To oznacza, że poszczególni, intelektualnie w pełni rozwinięci ludzie, 
mogą się znacznie różnić od siebie objętością mózgu, a ta różnica sięga 
w konkretnych wypadkach więcej niż 1000 cm3.

Można badać i porównywać ze sobą mózgi różnych osobników przy 
pomocy jeszcze głębszych, istotniejszych parametrów. Np. McHenry próbował 
oszacować liczbę ekstraneuronów u wschodnioafrykańskich Australopiteków 
(hominidów późnoplioceńskich) na ok. 4,3 × 109. U nowoczesnego 
człowieka ta liczba wynosi 8,2 × 109. Różnica sięgająca prawie 4,0 × 109 
ekstraneuronów miałaby, według McHenry’ego, świadczyć o relatywnie 
„niskiej” inteligencji Australopiteków. Jednak, jak się okazało, różnica liczby 
ekstraneuronów u poszczególnych osobników człowieka nowoczesnego 
może sięgać 4,5 × 109. Widać z tego, że kwantytatywne podejście do mózgu 
stanowi bardzo zawodne kryterium „człowieczeństwa” i nie wskazuje na te 
cechy, dzięki którym człowiek góruje nad zwierzętami.

Próby czysto ilościowego traktowania narządów załamują się, gdy 
struktury, jakimi dysponują różne formy żywe, porównuje się z ich 
behawioralnymi „osiągnięciami”. W siatkówce żaby Rana pipiens występuje 
ok. 450 tys. komórek zwojowych i tyle samo włókien nerwu wzrokowego. 
U Bufo americanus ta liczba wynosi tylko 330 tys. U salamander lądowych 
(Salamandridae) liczba komórek zwojowych wynosi np. 53 tys. u Salamandra 
salamandra i 74 tys. u Netophtalmus viridescens. U salamander wodnych 
(Plethodontdae – salamandry bezpłucne) ta liczba wynosi 52 tys. i tylko 
26,5 tys u Batrachoseps. Mimo to ostrość widzenia i dokładność w ocenianiu 
odległości jest u tych salamander wysoka i porównywalna z innymi 
kręgowcami wyposażonymi w dobry wzrok.

Jawi się w tym miejscu pokusa, by behawioralną doskonałość tych płazów 
porównać z wirtuozerią artystów, którzy grając na prostych instrumentach, są 
w stanie zachwycić audytorium.

Jeśli w wypadku żywych organizmów zwierzęcych tak trudno dostrzec 
korelację pomiędzy objętością mózgu a inteligencją, to w badaniach 
przeszłości naszego gatunku te trudności stają się wręcz niewyobrażalne. 
W paleontologii możliwości badania genów czy neuronów naszych przodków 
są znikome, ze względu na praktycznie powszechną mineralizację szczątków 

15 C.F. Hockett, Man’s Place in Nature, NY 1973, s. 364, 397.
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kopalnych i degradację biochemicznych struktur wewnątrz obumarłych 
tkanek ciała. Trudno weryfikować cytologiczne szczegóły hipotez darwinizmu 
na podstawie szczątków zmineralizowanych. Wspomniane wyżej szacunki 
liczby ekstraneuronów w czaszkach Australopiteków to przedsięwzięcie 
doprawdy karkołomne.

Powróćmy do sprawy małego mózgu Australopiteków. Gdyby nie istniały 
żadne inne, oprócz mózgoczaszki, ich ślady, wtedy hipoteza ich pokrewieństwa 
z małpami brzmiałaby, być może, wiarygodnie. Jednak po Australopitekach 
pozostały wyraźne ślady wskazujące na podobieństwo do człowieka i brak 
podobieństwa z małpami. Te ślady dotyczą nie tylko anatomii Australopiteków, 
ale również ich behawioru. Ze względu na te inne ślady, przywiązywanie 
większej wagi do różnicy w pojemności czaszki wydaje się przedwczesne 
i mogłoby prowadzić do lekceważenia pewnych ważnych oczywistości.

W ostatnim czasie odnaleziono na wyspie Flores (Indonezja) szczątki kilku 
osobników małego człowieka, mniejszego rozmiarami ciała i rozmiarami 
mózgu od plioceńskich Australopiteków. Objętość ich mózgu jest szacowana 
na poniżej 400 cm3. Obok tych szczątków znaleziono też dosyć precyzyjnie 
wykonane narzędzia kamienne. Znalezisko jest datowane na około 18 tys. 
lat temu. Istnieją też pewne poszlaki przemawiające za tym, że ta mała 
rasa ludzka istniała jeszcze w ubiegłym tysiącleciu. To odkrycie oczywiście 
wzmacnia nasze twierdzenie, że nie da się na podstawie samych rozmiarów 
ciała, lub mózgu uznać jakichś istot o ludzkiej lokomocji i ludzkim uzębieniu 
za formy przejściowe pomiędzy małpą a człowiekiem, zwłaszcza, gdy te istoty 
wytwarzają narzędzia.

Dla pełni obrazu i dla lepszego ukazania, jak trudno jest znaleźć jakąś 
istotną korelację pomiędzy wielkością mózgu a intelektualnością człowieka, 
trzeba dodać, że w okresie ostatnich 20 tys. lat, gdy tempo postępu 
cywilizacyjnego nabrało wielkiego rozmachu, mózg Homo sapiens zmniejszył 
się średnio o 100-200 cm3.

4. Mistyfikacja polegająca na ubieraniu naszych przodków 
w małpią skórę
Nie tak dawno na łamach znanego, krakowskiego tygodnika społeczno-
-kulturalnego, w tekście artykułu poświęconego problematyce ewolucji 
w ogóle, zamieszczono fotomontaż, w którym obok twarzy człowieka o rysach 
Europejczyka znajdowała się cała plejada ciemnych, owłosionych pysków, 



mniej, lub bardziej przypominających „oblicza” szympansów. Naiwny, lub 
niezorientowany czytelnik zatem, mógł sam, z całą jakoby oczywistością, 
„zobaczyć”, jak bardzo wczesne postacie człowieka przypominały małpę. Tego 
rodzaju „naoczne” wyobrażenia łatwo się przyjmują, ale nie łatwo jest ukazać, 
ile pozytywnego materiału empirycznego zostało w nich zlekceważone.

Zacznijmy od tego, że odnalezienie zmumifikowanego przedstawiciela 
Australopiteków, czy zakonserwowanego w lodzie Homo erectus jest wciąż 
niespełnionym marzeniem paleoantropologów. Same starożytne czaszki nie 
zawierają w sobie informacji rozstrzygającej o budowie powłok skórnych, 
przebiegu mięśni wyrazowych, nadających dynamice twarzy ludzkiej 
charakterystyczny, odmienny od małpiego wygląd. Nie sposób na podstawie 
materiału kostnego rozstrzygnąć, jak przebiegała granica owłosienia, ani jak 
to owłosienie wyglądało. Faktem jest, że wszystkie czaszki zaliczane do formy 
„człowiekowatych” mogą być obleczone bądź w powłoki „małpopodobne”, 
bądź „człowiekopodobne”. Można się zapytać, czy istnieją jakieś obiektywne 
poszlaki, lub jakieś wskazówki, które racjonalnie ograniczałyby fantazję 
artystów i ich zleceniodawców. Wydaje się, że takie wskazówki istnieją, ale, 
niestety, tylko wyjątkowo są brane pod uwagę. Rozważymy teraz parę takich 
wskazówek.

a)  Problem owłosienia wczesnych człowiekowatych.
b)  Problem chrząstek, które decydują o kształcie nosa. 
c)  Problem budowy warg.

Ad a) W okresie zlodowaceń wiele gatunków, które dziś są nieowłosione 
(słonie, nosorożce), występowały w formie gęsto owłosionej. Bez 
względu na to, jakie etykietki łacińskich nazw przypinali tym formom 
specjaliści od klasyfikacji biologicznej, nie musi to oznaczać rzeczywistej 
zmiany przynależności gatunkowej. Takie fakty mogą być tłumaczone 
potencjalnościami adaptacyjnymi, które leżą u podstaw różnorodności 
tzw. ekotypów (których ilustracją mogą być aksolotl i salamandra). Uznając 
teoretyczną możliwość gęstego owłosienia u plioceńskich lub plejstoceńskich 
człowiekowatych, dalej nie wiemy, czy to obfitsze owłosienie dotyczyło 
całego ciała, czy tylko odsłoniętych części ciała. Nie powinniśmy pochopnie 
wykluczać możliwości, że człowiek od samego początku wykorzystywał skóry 
zwierząt, na które polował.

Historia medycyny zanotowała wiele przykładów hypertrychii, to jest 
niezwykle obfitego owłosienia, pokrywającego np. całą twarz człowieka. 
Hypertrychia nie jest – ściśle rzecz biorąc – stanem patologicznym. Ciało 
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człowieka jest pokryte delikatnym, prawie niedostrzegalnym gołym okiem 
delikatnym owłosieniem typu vellus. Liczba takich delikatnych włosków 
wynosi kilka milionów. Niektóre z tych włosków przekształcają się we włosy 
na głowie, na brodzie (u mężczyzn), pod pachami i w okolicy łonowej. Takich 
przekształconych, długich i grubych włosów jest u człowieka od 100 do 
200 tysięcy. Jednak w zasadzie każda cebulka włosowa typu vellus może się 
przekształcić w cebulkę produkującą grube i długie włosy. Skoro w okresie 
zlodowaceń cały szereg ssaków wykazywał hypertrychię (słonie, nosorożce), 
to nie można wykluczyć, że ta lub inna rasa żyjących podówczas naszych 
przodków posiadała znacznie obfitsze niż dzisiaj owłosienie. To obfitsze 
owłosienie nie musiało wcale nadawać naszym przodkom tak małpiego 
wyglądu, jaki – ze względu na dominujący darwinizm – możemy obserwować 
na wielu podręcznikowych i popularyzatorskich rycinach16. Człowiek 
z hypertrychią przypomina nie małpę, ale raczej lwa z ludzką twarzą i lwią 
grzywą. Co więcej takie owłosienie nie wygląda wcale odpychająco dla 
naszego instynktu estetycznego, ale wręcz ładnie.

Problem owłosienia wiąże się z zagadnieniem termoregulacji. U małp 
poruszających się na czterech dłoniach (jak np. pawiany) futro służy jako 
swojego rodzaju izolacja chroniąca przed nadmiernym nasłonecznieniem. 
Powierzchnia skóry pokryta futrem pozbawiona jest gruczołów potowych. 
U człowieka, poruszającego się w postawie wyprostowanej, znacznie 
mniejsza niż u małp powierzchnia ciała narażona jest na promienie słoneczne, 
padające na nią prostopadle – gdy słońce jest bliskie zenitu. Specyficzna forma 
owłosienia murzynów zamieszkujących otwarte tereny buszu chroni głowę 
przed słońcem, natomiast gruczoły potowe całej praktycznie powierzchni 
skóry wydzielając pot, bardzo skutecznie zabezpieczają organizm przed 
przegrzaniem. Zatem człowiek posiada system termoregulacji zupełnie 
odmienny od systemu wykorzystywanego przez małpy. Jest to związane 
ze zdecydowanie inną strukturą skóry. Ten aspekt powinien, jak się zdaje, 
być poważnie brany pod uwagę podczas prób rekonstrukcji wczesnych 
człowiekowatych.

Ad b) Chrząstki nosa a rysunki naskalne. Inną wskazówką, którą powinno 
się brać pod uwagę podczas prób rekonstrukcji powłok twarzy naszych 
przodków, są rysunki naskalne. Niektóre z nich przedstawiają profil 

16 Por. np. J. Grzegorek, A. Jerzmanowski, K. Spalik, K. Staroń, Biologia, Warszawa 2002, s. 232, oraz A. Joachi-
miak, A. Kornaś, M. Kłyś, Biologia, cz. 3, Warszawa 2003, s. 110.



kobiecy z wyszukaną fryzurą, perkatym noskiem, bardzo niewielką 
mózgoczaszką, a za to z bardzo wyraźnym prognatyzmem, tzn. 
„nieproporcjonalnie” dużymi, wysuniętymi do przodu szczękami. Takie 
profile przypominają raczej pyszczek psa niż pysk małpy. O tej istotnej 
różnicy decyduje rozwój chrząstek nosa, które inaczej wyglądają 
u małpy z jej nozdrzami, a inaczej u człowieka. Chrząstki, oczywiście, 
ulegają szybko dezintegracji. Wobec tego, że otwór gruszkowaty 
czaszki, łączący zewnętrzne struktury nosa z jego częścią wewnętrzną 
nie decyduje o tym, jakie chrząstki stanowiły podporę profilu nosa, 
paleoantropolog może kazać rysownikowi wzorować się na nozdrzach 
małpy, ale mógłby też, przy zachowaniu obserwowanych in vivo 
precedensów polecić, aby rysownik nadał twarzy Australopiteka 
wygląd człowieka, a nie małpopodobny.

Ad c) Problem budowy warg. Innym szczegółem anatomicznym, 
który wyraźnie odróżnia twarz człowieka od pyska małp, to ludzkie 
wargi, a ściślej biorąc tzw. „czerwień warg”. U małp owłosiona 
powierzchnia skóry pyska przechodzi bezpośrednio w śluzówkę 
jamy ustnej. U człowieka występuje strefa „pośrednia”, która 
u niektórych ras z „wywiniętymi wargami” może być bardzo 
szeroka. Podobnie jak w wypadku chrząstek nosa nie da się na 

podstawie samych kości czaszki rozstrzygnąć, czy konkretna czaszka 
(„Australopithecus”) miała za życia wargi takie jak małpa, czy raczej takie 
jak u człowieka. W rekonstrukcjach „natchnionych” wiarą w darwinizm 
i pochodzenie człowieka od małpy rysownicy, na zlecenie paleoantropologa, 
z reguły przedstawiają twarz „małpoluda” z wąską szparą pomiędzy 
wargami, na podobieństwo szympansa. Tak więc „małpoludy”, których 
rekonstrukcje widzimy w wielu szacownych skądinąd czasopismach 
popularyzatorskich, takich jak „Scientific American” („Świat nauki”), lub 
„National Geographic”, są wyrazem pewnej wyraźnej selektywności, 
opartej na przekonaniu, że „teoria pochodzenia człowieka od małpy” ma 
oparcie w empirii przyrodniczej. Te rekonstrukcje stwarzają wrażenie „faktu 
empirycznego”, gdy w rzeczywistości są tylko przykładem, jak pewne 
przesłanki teoretyczne prowadzą do ograniczenia naszych wyobrażeń 
i powodują ryzyko, że przedwcześnie uznamy za rozstrzygnięte to, co 
wcale nie jest przez rzetelną naukę rozstrzygnięte. Historia rekonstrukcji 
postaci Neandertalczyków dostarcza doskonałego przykładu wycofywania 
się z rekonstrukcji małpopodobnych na rzecz rekonstrukcji podobnych do 
człowieka współczesnego. Jelinek opisuje klimat psychologii połowy XIX w., 
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gdy „w dobie dyskusji nad teoriami Darwina nikt nie spodziewał się odkrycia 
tak wysoko rozwiniętej sztuki z okresu prehistorycznego, dowodzącej 
zaskakującego poziomu kultury i uzdolnień artystycznych ludzi epoki 
lodowcowej. Uważano ich raczej za prymitywnych dzikusów, nie różniących 
się wiele od swych zwierzęcych przodków”17.

Od tamtych czasów paleoantropolodzy odkryli ogromną liczbę śladów 
kultury i inteligencji człowieka epoki zlodowaceń. Każde, praktycznie bez 
wyjątku, znalezisko przesuwa wstecz ograniczenia pojęciowe, które zasiała 
w nas hipoteza przekształcania się zwierzęcia w człowieka. Kiedyś można 
było mówić o „pitekantropach”, czyli „małpoludach” – dziś jest to Homo 
erectus i trzeba dodać, że wielu wybitnych paleoantropologów uważa, że 
powinno się go wreszcie uznać za Homo sapiens18. Kiedyś Neandertalczyka 
przedstawiano jako pokrakę poruszającą się na przygiętych kolanach. 
Dziś wiadomo, że trzy i pół miliona lat temu ludzie chodzili tak samo 
wyprostowani, jak i my. Kiedyś uważano, że narzędzia wytwarzane 2 miliony 
lat temu, były dziełem tylko niektórych hominidów. Dziś wiele wskazuje 
na to, że wszystkie ówczesne hominidy, z punktu widzenia budowy dłoni, 
były w stanie produkować narzędzia19. Bezzębny i niepełnosprawny 
neandertalczyk sprzed 50 tys. lat, odnaleziony w grocie La Chapelle-aux- 
-Saints, był przez wiele lat otoczony opieką, bez której nie mógłby przeżyć, 
a po śmierci złożony w grobie. W XXI w. okazało się, że ok. 1,7 miliona lat 
temu podobnie niedołężny starzec z Dmanisi, mimo braku samodzielności, 
przez wiele lat był utrzymywany przy życiu20. Im bardziej kompletny jest nasz 
obraz człowieka plio- i plejstoceńskiego, tym bardziej wstecz, w szarą strefę 
czystych domysłów lub apriorycznych założeń, musi przesuwać się hipoteza 
„małpiego zachowania” i „małpiego pochodzenia” naszych przodków. █

17 J. Jelinek, Wielki atlas prahistorii człowieka, Warszawa 1977, s. 277.
18 Obecnie forma zwana niegdyś Pithecanthropus erectus jest w podręcznikach antropologii nazywana Homo 

erectus, mimo że na podstawie licznych danych archeologicznych wielu wybitnych paleoantropologów apeluje 
o włączenie tej formy do gatunku Homo sapiens. Por. M.H. Wolpoff, A.G. Thorne, J. Jelinek, Zhang Yinyun, The case 
for sinking Homo erectus. 100 years of Pithecanthropus is enough, w: J.L. Franzen (red.), 100 Years of Pithecanthropus. 
The Homo erectus problem. Courier Forschungs-Institut Senckenberg 171, Frankfurt am Main 1994, s. 341-361.

19 R.L. Susman, Fossil evidence for early hominid tool use, w: „Science”, 265/1994, s. 1570-1573.
20 M. Otte, Les sépultures néandertaliennes, w: D. Bonjean (red.), Neandertal. L’ASBL Archéologie Andennaise, 

Andenne. Materiały z wystawy „Neanderthal”, 1996, s. 256-258; D. Lordkipanidze, A. Vekua, R. Ferring, G.P. Right-
mire, J. Agusti, et al. C.P.E., The earliest toothless hominin skull, w: „Nature”, 434/2005, s. 717-718.



Naukowcy, którzy utrzymują, że 
Darwin przedstawił prawdziwą 
historię człowieka, zrobiliby dobrze, 
gdyby rozważyli dowody, jakie 
byłyby potrzebne, aby uczynić tę 
historię przekonującą. Czy kiedykolwiek 
zastanawiali się poważnie, czego 
wymagałoby przejście od 
małpy do człowieka? 
Czy wymyślili, 
jak połączyć 
nerwy w mózgu, 
aby był zdolny do 
mowy, albo, żeby mogła 
działać inteligencja 
umożliwiająca 
mowę? 
Czy wiedzą, jak 
ustawić wargi, język 
i aparat głosowy, aby 
mowa była fizycznie 
możliwa? Czy odkryli, jak 
skoordynować te wynalazki 
ze wszystkimi zmianami 
wymaganymi u kobiet, aby 
mogły urodzić potomstwo 
o dużym rozmiarze mózgu?
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Gdy chodzi o wytworzenie większych nowości w historii życia, takich 
jak istota ludzka, silnik Darwina, czyli naturalna selekcja operująca 
na przypadkowej zmienności, okazuje się małym silniczkiem, który po 
prostu nie mógł – w każdym razie na pewno nie w czasie, który daje 
mu większość naukowców, a najprawdopodobniej nawet nie w ciągu 
trylionów lat.

Biolog Richard Dawkins, głośny ateista, opisał kiedyś biologię jako 
„badanie złożonych rzeczy, które sprawiają wrażenie bycia zaprojektowanymi 
w jakimś celu”1. Według niego to wrażenie jest całkowicie złudne. Życie 
nie potrzebowało osobowego wynalazcy, ponieważ istnieje nieosobowy 
mechanizm, wystarczająco silny, aby wykonać tę pracę. Jest nim „naturalna 
selekcja, ślepy, nieświadomy, automatyczny proces, który odkrył Darwin, 
o którym obecnie wiemy, że stanowi wyjaśnienie istnienia pozornie celowych 
form wszelkiego życia”2, z człowiekiem włącznie.

Dowody przekonały mnie do przeciwnej tezy. Ów pomysłowy silniczek, 
który Darwin sobie wyobrażał, a Dawkins spędził większość życia, 
opowiadając o nim, w rzeczywistości nie działa zbyt dobrze, jeśli poddamy 
go próbie. Wiem to, ponieważ z kilkoma kolegami zajmowałem się tym przez 
wiele lat. Wyniki naszych badań zostały opisane szczegółowym, technicznym 
językiem. Zdaję sobie sprawę, że poziom szczegółowości tych badań wybiega 
daleko ponad to, czego oczekuje czytelnik, który naukowcem nie jest, dlatego 
zamierzam tutaj skupić się na bardziej ogólnym obrazie, który nas bardziej 
interesuje, a który ma również tę wartość, że można go przekazać zwykłym 
językiem.

Pytanie, jak my ludzie staliśmy się żyjącymi, oddychającymi 
obiektami, zdolnymi do rozważania własnej egzystencji, jest ściśle 
powiązane z tym, jak powinniśmy myśleć o sobie samych. Jest to jeden 
z najważniejszych tematów ludzkich poszukiwań na przestrzeni wieków. 
Każdy to rozumie, lecz gdy chodzi o ocenę nauki, od której oczekuje się 
prezentacji argumentów w tej istotnej debacie, większość ludzi odkrywa, 
że jest w trudnej sytuacji, gdyż musi osądzać dyskusję, nie znając języka 
dyskutantów. Żeby było trudniej, sami dyskutanci potrafią być tak 
stanowczy i dogmatyczni, iż wydaje się, że oprócz danych naukowych musi 
być jeszcze coś innego, co ożywia ich spór.

Dobra wiadomość jest taka, że sytuacja nie jest tak beznadziejna, jak 
mogłoby się wydawać. Jeżeli uważna obserwacja i rozumowanie mają do 

1  R. Dawkins, The Blind Watchmaker, New York 1986, s. 1.
2  Tamże, s. 5.
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powiedzenia cokolwiek rozstrzygającego o naszym pochodzeniu, to nauka 
zapewnia postęp. I mam tu na myśli nie jakiś wybrany autorytet naukowy 
czy organizację, komitet lub publikację, ale raczej naukę jako taką. Nauka 
zawsze rozwijała się na drodze konfliktu idei. Jeżeli idee te korzystały 
z czegoś innego niż tylko dwa filary obserwacji i rozumowania, to na końcu 
ostaną się tylko te dwa filary. Każdy wniosek, którego nie popierają, w końcu 
upadnie.

Mając powyższe na uwadze, pragnę tu przedstawić kluczową część 
naukowego argumentu przeciwko darwinizmowi, w taki sposób, aby 
każdy mógł prześledzić moją myśl. Następnie powiążę ten argument 
z wielkim pytaniem o nasz początek jako ludzi. Najlepsze argumenty są 
proste, zatem, moim zdaniem, najlepszą drogę sprowadzenia argumentu 
do jego istoty, dla kogoś kto zajmuje się technicznymi szczegółami, 
stanowi cofnięcie się o krok i zobaczenie, czy wyszło z tego cokolwiek 
dobrego. Uważam, że tak. Uważna nauka opowiada się obecnie 
zdecydowanie przeciwko darwinizmowi. Niezależnie czy skłaniasz się do 
tego, by mi przyznać rację, czy nie, moim celem jest przygotować cię, abyś 
mógł zdecydować samodzielnie.

MAŁY SILNICZEK DARWINA
Moja koleżanka Ann Gauger i ja poddaliśmy ostatnio próbie silnik Darwina, 
aby sprawdzić, czy może wynaleźć coś o tyle prostszego niż człowieczeństwo, 
że samo porównanie może wydawać się nieco dziwne. Niemniej istnieje 
ważna zależność pomiędzy tym, co przebadaliśmy, a początkiem człowieka. 
Szczegóły techniczne naszego studium dostępne są dla każdego, kto chciałby 
je sprawdzić3. Jedyne, co musisz wiedzieć, aby śledzić to, co powiem tutaj, 
to, że każdy gen w komórce zawiera instrukcje budowy określonej proteiny. 
Z kolei każda proteina jest maleńkim, maszynopodobnym urządzeniem 
spełniającym jedno z wielu zadań, jakie muszą być wykonane, aby komórka 
mogła działać poprawnie.

3  A.K. Gauger, D.D. Axe, The evolutionary accessibility of new enzyme functions: a case study from the biotin path-
way, w: „BIO-Complexity” 2, nr 1 (2011), s. 1-17.



Rys. 1. Skromny test, którego nie zdał silnik Darwina. Obiekt po lewej to rysunek 
proteiny, od której zaczęliśmy nasze badania, natomiast obiekt po prawej to 
proteina, która spełnia nową pożądaną funkcję. Pamiętaj, że nie pytaliśmy, 
czy rzecz po lewej może wyewoluować w taki sposób, że będzie posiadać 
dokładny wygląd rzeczy po prawej. Pytaliśmy jedynie o to, czy może na drodze 
ewolucji uzyskać funkcję obiektu po prawej. To powinno być możliwe przy tylko 
częściowej zmianie kształtu, co z kolei powinno być stosunkowo łatwe, sądząc 
po bliskim podobieństwie obu struktur.

Posługując się uproszczoną terminologią, można powiedzieć, że to, 
co zrobiliśmy, to zadaliśmy pytanie, czy silnik Darwina może zmienić 
pojedynczy gen w komórce bakterii tak, aby jego instrukcja określała 
budowę zmodyfikowanej wersji proteiny zdolnej do spełniania nowego 
zadania. Chcieliśmy, żeby to się udało, dlatego stawaliśmy na głowie, 
aby dobrać taką parę funkcji [tzn. funkcji pierwotnej proteiny i funkcji 
zmodyfikowanej proteiny – przyp. M.Ch.], która sprawiałaby, że konwersja 
będzie stosunkowo łatwa. Ponieważ jednak nikt nie może przewidzieć, 
jak trudno będzie wytworzyć funkcję proteiny, której nikt nie zna, 
przeprowadziliśmy dokładne badania znanych protein, które są bardzo 
podobne, ale specjalizują się w innych zadaniach (same zadania są podobne 
rodzajowo, ale różnią się w szczegółach). Ujmując rzecz jeszcze prościej, 
możesz wyobrazić sobie, że wyjmujesz z komórki motykę i zadajesz sobie 
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pytanie, jaki proces może ją przekształcić tak, aby działała jak grabie. Jest to 
realna zmiana funkcji, ale nie sięgająca tak daleko, jak by to było potrzebne 
w celu uzyskania zupełnie innego obiektu, takiego jak na przykład korkociąg 
lub lampa halogenowa. Cóż, jeśli w tej przykładowej zmianie weźmie udział 
utalentowany kowal lub ślusarz, to sukces jest w zasadzie pewny. Ale czy 
rzeczywiście tak prosty i bezmyślny silniczek Darwina może wykonać coś 
porównywalnego?

Najwyraźniej nie, co wynika z naszego eksperymentu. Silnik Darwina 
okazał się małym silniczkiem, który nie mógł... W każdym razie na pewno nie 
w ciągu kilku miliardów lat, w czasie których, jak się domniemuje, wykonał 
wszystko. A najprawdopodobniej nie zrobiłby tego nawet w ciągu kilku 
trylionów lat.

Jak to się ma do naszego własnego pochodzenia? Odpowiedź brzmi, że 
nasz eksperyment wyznacza ważne granice temu, co można wnioskować 
na podstawie podobieństwa. W szczególności, wiemy teraz, że nie można 
wnioskować, iż silnik Darwina może wytworzyć rzecz B z rzeczy A tylko 
dlatego, że A i B są bardzo podobne. Wiemy to, ponieważ wykazaliśmy 
na przykładzie konkretnej rzeczy A i podobnej rzeczy B, że jego silnik nie 
może przeprowadzić tego przekształcenia (przynajmniej nie bezpośrednio, 
o czym poniżej). Wiemy także w szerszym sensie, które aspekty naszego 
eksperymentu wywołały trudności. Chodziło o to, że wymagaliśmy od silnika 
Darwina, aby wytworzył nową funkcję. Gdyby wystarczyło nam wykonanie 
mniejszej pracy, jak na przykład zmodyfikowanie początkowego genu 
z zachowaniem stosownej funkcji określonej proteiny, wtedy przeszedłby test 
pozytywnie. Ale to tak jakby powiedzieć osobie, która przegrała w konkursie, 
że byłaby uznana za zwycięzcę, gdybyśmy unieważnili konkurs. Porażka 
silnika Darwina tym razem oznacza jego zupełny upadek właśnie dlatego, że 
poprosiliśmy go, aby potwierdził swoje najgłośniej reklamowane kwalifikacje, 
to jest kwalifikacje „wynalazcy”. 

Pomocne będzie podsumowanie naszych wyników w formie reguły, która 
brzmi następująco:

Przejście od A do B w oparciu o mechanizm darwinistyczny, łączące się 
z uzyskaniem nowej funkcji, nie może być uznane za prawdopodobne 
wyłącznie na podstawie istotnego podobieństwa A i B.



O ile zazwyczaj reguły wydają się „zarozumiałe”, gdy wprowadza się je 
po raz pierwszy, to jednak umiarkowany charakter tej reguły z pewnością 
zalicza ją do wyjątków. Nie mówi, że wszystkie darwinistyczne przejścia 
są tak samo nieprawdopodobne jak to, które przebadaliśmy. Mówi po 
prostu tyle, że ich prawdopodobieństwo nie może być uznane wyłącznie na 
podstawie faktu, że prowadzą do powstania czegoś podobnego do tego, od 
czego zaczęły.

Choć jest to bardzo prosta zasada, pociąga za sobą ogromne konsekwencje 
dla darwinizmu. Aby je w pełni uchwycić, trzeba zrozumieć, jak istotna jest 
idea podobieństwa dla rozumowania ewolucyjnego. Ponieważ biologowie 
ewolucyjni zakładają, że silniczek Darwina jest w stanie wynaleźć 
wszystko to, co zostało wynalezione w świecie żywych organizmów, ich 
zainteresowania koncentrują się na historycznych szczegółach działalności 
silniczka. Usiłują umieścić kluczowe zdarzenia z historii życia na „drzewie 
życia” Darwina, czyli wielkim drzewie rodzinnym, które Darwin wymyślił, 
aby pokazać, jak wszystkie gatunki rozdzieliły się od wspólnego przodka. 
Sam ogólny mechanizm wynajdowania nowości biologicznych nie jest już 
w centrum uwagi, gdyż przyjmuje się, że został całkowicie wyjaśniony 
dawno temu, w pierwszej połowie XX wieku, kiedy to teoria Darwina została 
uzupełniona nowoczesnym rozumieniem genetyki. Dla współczesnych 
badaczy ewolucyjnych pozostało już jedynie zadanie wykrywania szczegółów 
wielkiego drzewa rodzinnego. Aby tego dokonać, wystarczy kontynuować 
poszukiwania zgodnie z metodą wykrywania coraz bardziej mglistych 
podobieństw pozostałych po coraz bardziej oddalonych relacjach w obrębie 
całej rodziny organizmów żywych.

Logika wnioskowania na podstawie podobieństw jest bardzo prosta: 
„Im większy stopień podobieństwa pomiędzy gatunkami, tym bliższy jest 
ich ewolucyjny związek”. Ale zauważmy, co zostaje wymazane w wyniku 
takiego uproszczenia. Przyjąwszy, że silnik Darwina może wynaleźć wszystko, 
co zostało wynalezione, biologowie nie martwią się o to, czy gałęzie, 
które proponują, usiłując zrekonstruować fragmenty wielkiego drzewa, są 
rzeczywiście wiarygodne czy nie. Uwaga jest całkowicie skupiona na tym, czy 
podobieństwa zostały zbadane i pogrupowane w sposób przekonujący dla 
innych biologów. Stoi za tym przekonanie, że jeżeli te podobieństwa zostały 
stosownie udokumentowane, to ewolucyjne zależności, wywnioskowane na 
ich podstawie, muszą być prawdziwe.

To rozumowanie okazuje się jednak niebezpieczne. Przyjmując, że silnik 
Darwina działa poprzez zwykły proces prokreacji, gdyby rzeczywiście był 
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wielkim wynalazcą, wtedy wszystkie organizmy byłyby powiązane na 
zasadzie prokreacji rozumianej w tym zwykłym sensie. Ale, jeżeli mamy 
podstawy, aby twierdzić, że nie był wielkim wynalazcą, wtedy pytanie 
o sposób, w jaki jeden gatunek jest powiązany z drugim, musi pozostać 
otwarte do czasu, aż ustalimy podstawową naturę procesu tworzącego 
nowości. Obecnie nasze odkrycie, że określone przejście ewolucyjne pomiędzy 
dwoma bardzo podobnymi rzeczami znajduje się poza zasięgiem silnika 
Darwina całkowicie podkopuje logikę podobieństwa leżącą u podstaw 
całego pomysłu drzewa Darwina. A skoro to przekonanie zostało podane 
w wątpliwość, to wszystko, co się na nim opiera, musi zostać ponownie 
przebadane.

Spróbujmy utworzyć w myślach obraz, który pomoże nam wyjaśnić, 
co poszło nie tak. Ewolucja darwinowska jest często przedstawiana jako 
podróż w obrębie szerokiego, mocno pofałdowanego krajobrazu. Każdy punkt 
w tym osobliwym terenie odzwierciedla możliwą sekwencję genów. Jest ich 
tak bardzo wiele, że rzeczywiście istniejące organizmy realizują zaledwie 
maleńki ich fragment. Wysokość terenu w każdym punkcie odpowiada 
poziomowi sprawności jednostki posiadającej dany genom. Z kolei odległość 
pozioma między poszczególnymi punktami reprezentuje różnicę między 
genomami odpowiadającymi tym punktom. Na tym obrazie każdy z milionów 
gatunków istniejących obecnie jest odzwierciedlony przez swój własny punkt, 
znajdujący się gdzieś wysoko na jednym ze szczytów rozsianych po całym 
krajobrazie. 

Zauważmy teraz, że gdziekolwiek znajduje się jakiś gatunek, silnik 
Darwina chce go pchać do najwyższego poziomu, jaki może osiągnąć (rys. 2). 
Według darwinistycznej historii, ta prosta tendencja do migracji w górę, 
na przestrzeni milionów lat, przeniosła pierwszy prymitywny genom 
z jego punktu początkowego do wyższych punktów wzdłuż milionów 
rozbiegających się w różne strony ścieżek. Rezultat stanowi ta spektakularna 
różnorodność form życia, którą obserwujemy dzisiaj wraz z odpowiadającym 
jej szerokim rozprzestrzenieniem genomów na całym konceptualnym 
obszarze. 



Rys. 2. Darwinistyczne wyjaśnienie różnorodności form życia. Jest to 
przekrój przez dwa szczyty prezentujące zasadniczo różne formy życia. Cały 
krajobraz rozciąga się we wszystkich kierunkach wraz z milionami szczytów, 
które reprezentują wszystkie różnorodne gatunki. Ten prosty „mechanizm 
wspinaczkowy”, powtarzany miliony razy, stanowi darwinistyczne wyjaśnienie 
całej różnorodności życia.

Ale w tej historii jest coś podejrzanego, jak zauważyło to wielu 
uważnych obserwatorów jeszcze zanim dr Gauger i ja przeprowadziliśmy 
nasz eksperyment4. Ma to związek z szeroką dysproporcją skali odległości. 
Skala krajobrazu, która jest określana przez stopień niepodobieństwa 
poszczególnych genomów, jest ogromna w obliczu wszelkich rozsądnych 
obliczeń. Z drugiej strony, silnik Darwina porusza się maleńkimi krokami, 
które mogą osiągnąć jedynie punkty w niewielkiej odległości od poprzedniego 
punktu. Zatem w jednym kroku może przesunąć genom do najwyższego 
punktu w zasięgu tego kroku. Ale dalszy postęp wymagałby, aby jeszcze 
wyższy punkt znajdował się w zasięgu, gdy krok zostanie wykonany. Może 
się to zdarzyć raz czy drugi, ale żeby wyjaśnić, jak zostały pokonane ogromne 
odległości od punktu oznaczającego pierwszy prymitywny organizm do 
milionów punktów oznaczających ogromną różnorodność współczesnych 

4  Mathematical Challenges to the Neo-Darwinian Interpretation of Evolution, red. P.S. Moorhead, M.M. Kaplan, 
Philadelphia 1967.
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form życia, musiałoby to zachodzić w sposób zadziwiająco konsekwentny 
i skuteczny.

Rys. 3. Problem wspinaczki małymi krokami. Gdy silnik przesuwa do najwyższego 
punktu, jaki może być osiągnięty w obrębie każdego kroku, a krajobraz jest 
mocno pofałdowany, to punktem końcowym będzie lokalne wzniesienie.

Można to ująć jeszcze prościej. Wierzchołek Rysów, najwyższego szczytu 
w Polsce, znajduje się zaledwie sto kilometrów od centrum Krakowa. Załóżmy 
teraz, że mamy zautomatyzowany pojazd, wyposażony w radar, który 
skanuje otaczający go teren w określonym promieniu i następnie pojazd 
przemieszcza się do najwyższego punktu zlokalizowanego przez radar. Jeżeli 
promień radaru jest równy lub większy niż sto kilometrów, pojazd ten mógłby 
przejechać z Krakowa na Rysy w jednym ruchu „skanuj-jedź”. Ale co się stanie, 
jeżeli promień radaru będzie wynosił tylko jedną milionową tej odległości? 
Odległość, którą teraz pojazd widzi we wszystkich kierunkach, to mniej niż 
długość ludzkiej stopy. Biorąc pod uwagę nierówność powierzchni, nie można 



oczekiwać, aby taki krótkowzroczny pojazd wykonał więcej niż kilka „skanuj-
jedź” operacji. Utknie bowiem na wierzchołku może w połowie kroku, od 
którego zaczął. Wierzchołek Rysów w ogóle nie wchodziłby w grę. Zatem 
koncepcja mówiąca, że jakakolwiek zdolność szukania wyższego poziomu 
umożliwia osiągnięcie najwyższego punktu, okazuje się mocno uproszczona.

Ta sama krytyka dotyczy darwinizmu. Zwróćmy uwagę, że aby wymyślić ludzi 
z małp silnik Darwina działałby w obrębie ścisłych ograniczeń sprowadzających 
się do promienia o „długości” pojedynczej mutacji5. Oznacza to, że aby wymyślić 
człowieka, miałby do dyspozycji jedną prostą mutację w jednym czasie, ale każda 
z tych mutacji musiałaby czynić potomstwo znacznie bardziej dostosowanym 
niż jego rówieśnicy. Gdy zestawimy możliwości jednej mutacji z milionami 
różnic między genomem szympansa a człowieka, to otrzymujemy niemożliwe 
przejście z Krakowa na szczyt Rysów. Może krajobraz genetyczny jest tak bardzo 
prosty i gładki, że umożliwia silnikowi Darwina podążanie w górę, w nieznanych 
kierunkach, po gładkich pochyłościach? Tylko dlaczego mielibyśmy zakładać, 
że tak jest? Dopiero gdyby eksperyment po eksperymencie dowiódł, że tak 
niezwykły rodzaj krajobrazu stanowi regułę, można by myśleć, że coś tak 
fantastycznego może być prawdziwe.

Niestety, eksperyment, który przeprowadziliśmy, jest jednym z wielu, 
które poddały badaniu właśnie ten element i zgodny wniosek jest taki, 
że krajobraz w żadnym razie nie jest ani płaski, ani równy. Skupiliśmy się 
właśnie na możliwości tworzenia nowości, ponieważ to tutaj równość 
krajobrazu jest kluczowa dla ewolucyjnego mechanizmu Darwina. Posługując 
się dalej metaforą krajobrazu, można powiedzieć, że umieściliśmy silnik 
Darwina w naturalnym dla niego miejscu (genom zawierający gen kodujący 
proteinę A), o którym jednocześnie wiedzieliśmy, że jest bardzo blisko 
drugiego naturalnego szczytu (ten sam genom, ale zawierający gen kodujący 
proteinę B). Gdyby ten bliski szczyt miał łagodnie pochylone zbocza, to silnik 
wspiąłby się po nich (przedstawia to rysunek 2, choć w rzeczywistości byłaby 
to dużo mniejsza skala). Ale silnik tego nie dokonał. I choć literatura naukowa 
omawia wiele przykładów, kiedy silnik Darwina wspina się kilka poziomów 
w górę, nigdzie nie znaleźliśmy, aby ten proces prowadził do wytworzenia 
jakiejkolwiek nowej funkcji. W rzeczywistości silnik Darwina krótkowzrocznie 
poszukując bezpośredniej korzyści dostosowawczej, często odsuwa się od 
nowego wynalazku6.

5  R. Durrett, D. Schmidt, Waiting for two mutations: with applications to regulatory sequence evolution and the 
limits of Darwinian evolution, w: „Genetics” 180 (2008), s. 1501-1509.

6  A.K. Gauger, S. Ebnet, P.F. Fahey, R. Seelke, Reductive evolution can prevent populations from taking simple 
adaptive paths to high fitness, w: „BIO-Complexity” 1, nr 2 (2010), s. 1-9.
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Oczywiście dalsze eksperymenty będą uzupełniać ten obraz. Silnik 
Darwina nie może przejechać krótkiego dystansu od A do B w naszym 
przypadku badawczym, ale być może zostanie odkryty nawet mniejszy test 
i być może silnik zda ten test. Być może, by pomóc sprawie, zostanie kiedyś 
odkryta nowa proteina, mieszcząca się między naszymi A i B, umożliwiająca 
silnikowi pokonywanie ścieżek łączących A i B poprzez punkt pośredni. 
Mimo to trzeba sobie zdać sprawę, że to nie usunęłoby problemu tej wielkiej 
różnorodności skali. Obecnie jest jasne, że silnik Darwina nie potrafi wspiąć 
się na szczyt odpowiadający nowemu wynalazkowi, chyba że szczyt ten 
znajduje się akurat bardzo blisko jego lokalizacji – bliżej niż odległość 
między dwoma jakimikolwiek obecnie znanymi proteinami posiadającymi 
różną funkcję. Nawet gdyby tak nietypowy przykład miał być znaleziony 
i tak byłby tylko tym, czym jest – nietypowym przykładem. Przemierzanie 
dalekich odległości nadal opierałoby się na bardzo długim i skoordynowanym 
następstwie nietypowych przypadków, co oznacza nic innego jak cud.

W istocie, próbując przykład uprościć, zbanalizowałem fakt, jak bardzo 
nietypowe byłoby takie przejście. Silnik Darwina został potraktowany o wiele 
łagodniej w naszym eksperymencie, niż miałoby to miejsce w naturze. Co 
jednak najważniejsze, przyjęliśmy wysoce nierealistyczne założenia w celu 
uzyskania zamierzonego przejścia od A do B tak, aby dawało ono jakikolwiek 
pożytek komórkom bakteryjnym, nad którymi pracowaliśmy. Prawda jest 
taka, że kilka innych konwersji musiałoby nastąpić po drodze, a cały układ 
musiałby pojawić się od razu, przypadkowo, w jednej komórce, zanim 
wydarzyłoby się cokolwiek mającego biologiczne znaczenie. Na naszym planie 
krajobrazu oznacza to, że najbliższy szczyt, który kazaliśmy zdobyć silnikowi 
Darwina, w rzeczywistości znajdowałby się o wiele dalej, przyjmując 
jakąkolwiek realistyczną scenerię.

WIDOK ZE SZCZYTU „SAPIENS”
Kiedy mówimy o początkach człowieka, to dodałbym jedynie, że 
nieadekwatność silnika Darwina musi z pewnością być jeszcze większa, gdyż 
wynalazki, które mu przypisujemy, są również o wiele bardziej znaczące. 
Pośród wielu milionów zdumiewających przykładów wynalazków, które można 
zobaczyć pośród i wewnątrz bytów ożywionych, żadnego nie da się porównać 
do wynalazku człowieczeństwa – wynalezienia wynalazców. Jeżeli wielkie 
przedstawienie, które miało miejsce na ziemi, było widowiskowe, gdy pojawiały 



się organizmy takie jak robaczki świętojańskie, gekony i orki, to stało się ono 
czymś nieporównanie głębszym, gdy ludzie zajęli ich miejsce. Świerszcze 
wprowadziły więcej świerszczy, a szympansy więcej szympansów. Wszystko to 
bardzo dobre. Ludzie natomiast przynieśli owoce własnego namysłu: muzykę 
i poezję, i literaturę, i malarstwo, i rzeźbę, i filozofię, i teologię, i matematykę, 
i naukę, i technologię, i sport, i kulturę, i ruchy społeczne, i politykę, i wojnę. 
Najlepsze z najlepszych i najgorsze z najgorszych zmieszane razem, ale 
wszystko to rodzajowo inne, niż cokolwiek, co pojawiło się wcześniej – cykanie 
świerszczy i wrzask szympansów.

Skoro więc człowieczeństwo stanowi klasę samą w sobie, na ile rozumne 
jest, twoim zdaniem, przypisanie go małemu silniczkowi Darwina? Czymś 
innym jest powiedzieć, że szympansy i ludzie są na tyle podobni, że ich 
podobieństwo domaga się dokładnego wyjaśnienia (niewiele osób się 
z tym nie zgodzi), ale czymś innym jest, jak to zobaczyliśmy, powiedzieć, 
że są wystarczająco podobni, aby silnik Darwina mógł pokonać różnicę 
między nimi. Upierać się przy tym oznacza ignorować dowody. Porównanie 
całego genomu człowieka i szympansa doprowadziło do rozpoznania 
dwudziestu odmiennych rodzin genów, a każda z nich zawiera wiele genów 
występujących u człowieka, ale nieobecnych u szympansa i innych ssaków7. 
Jest to ogromna dziura, gdy porównamy tę różnicę do pojedynczego przejścia 
genu w obrębie jednej rodziny, które badaliśmy w naszym eksperymencie.

Prawdą jest, że ludzie mają tendencję, aby przyjmować to, co wmawiano 
im na okrągło, a naukowcy (którzy są przecież ludźmi) nie stanowią tutaj 
wyjątku. Opowiadania mają swoje miejsce w nauce, stanowią ramy dla 
poszczególnych koncepcji, ale nie są tym, co sprawia, że dobra nauka jest tak 
przekonująca. Zatem naukowcy, którzy utrzymują, że Darwin przedstawił 
prawdziwą historię człowieka, zrobiliby dobrze, gdyby rozważyli dowody, 
jakie byłyby potrzebne, aby uczynić tę historię przekonującą.

Czy kiedykolwiek zastanawiali się poważnie, czego wymagałoby przejście od 
małpy do człowieka? Czy wymyślili, jak połączyć nerwy w mózgu, aby był zdolny 
do mowy, albo, żeby mogła działać inteligencja umożliwiająca mowę? Czy wiedzą, 
jak ustawić wargi, język i aparat głosowy, aby mowa była fizycznie możliwa? Czy 
odkryli, jak skoordynować te wynalazki ze wszystkimi zmianami wymaganymi 
u kobiet, aby mogły urodzić potomstwo o dużym rozmiarze mózgu?

I gdyby już poradzili sobie z tymi wszystkimi problemami, mając na sobie 
ubrania bioinżynierów, czy włożyli swoje stroje genetyków i określili serię 

7  J.P. Demuth, T. De Bie, J.E. Stajich, N. Cristiniani, M.W. Hahn, The evolution of mammalian gene families, w: 
„PLoS One” 1 (2006), s. 85.



141 

pojedynczych mutacji, które zorganizowałyby cały ten odkrywczy proces? 
Mogą myśleć, że znają niektóre odpowiedzi na te pytania, i to jest początek, 
ale czy poszli do laboratorium ssaków naczelnych i wykonali pracę, która 
powinna przekonać tych z nas, którzy zastanawiają się, czy oni mają rację? 
Czy pracowali ciężko przez dziesiątki lat, po cichu potwierdzając swoje 
koncepcje poprzez tworzenie mówiących szympansów?

Jeśli tak, to czy wykonali eksperymenty w celu zmierzenia efektu 
dostosowawczego każdej pojedynczej mutacji na całej linii szympansów, 
które w końcu doprowadziły do powstania tego jednego mówiącego? Czy 
potwierdzili, że każda taka mutacja zwiększa dostosowanie wystarczająco 
mocno, aby mogła zdominować naturalną populację? I przyjmując, że otwarli 
wszystkie pudełka aż do tego miejsca, czy przeprowadzili w końcu obliczenia, 
które potwierdziłyby, że całe przejście może się dokonać w sposób naturalny 
w populacji małp na przestrzeni kilkuset tysięcy pokoleń?

Trudne pytania upokarzają, ale pokora może być najlepszym sposobem dla 
naukowców, aby uzyskali zaufanie swoich dobroczyńców (społeczeństwa) w tej 
dziedzinie. Prawdę mówiąc, prawie wszystko z tej listy kontrolnej jest obecnie 
fizycznie niemożliwe, dlatego zagadnienia etyczne, które mogłyby z tego 
wynikać, nie powinny nam spędzać snu z powiek. Mój wniosek jest po prostu 
taki, że w zasadzie wszystko, co musiałoby być zrobione, aby określić samą 
fizyczną możliwość przekształcenia małp w człowieka, pozostaje niewykonane. 
I nawet używając dziwnego eksperymentu myślowego rodem z science fiction, 
gdzie zostało to wykonane, wiedza w ten sposób uzyskana potwierdzałaby 
tylko, jak naiwne jest myślenie, że mógł tego dokonać mały silniczek Darwina.

Na zakończenie. Jako ktoś, kto kocha naukę, muszę powiedzieć, że nie 
znajduję w całej historii nauki takiego twierdzenia, które byłoby tak pewne 
i doniosłe, i tak oryginalne, żeby zmuszało każdego człowieka do zatrzymania 
się i przemyślenia od nowa, co to znaczy być człowiekiem. Większość po 
prostu nie ma takiego znaczenia. Czasem myślę, że twierdzenie Darwina 
miało taką doniosłość, ale na szczęście było także dogłębnie nieprawdziwe. █
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Działania nazistów dążące do zniszczenia tych, których uznawali 
za „niedostosowanych”, zwłaszcza niepełnosprawnych i chorych 
umysłowo, miały całkowity darwinistyczny sens. Czy Darwin zgodziłby 
się na te działania? Nie sądzę, ponieważ był uprzejmym człowiekiem. 
Przypuszczam, że byłby przerażony tym, co robili naziści. To pokazuje 
tylko tyle, że Darwin był lepszy niż jego własne zasady, a nie, że naziści nie 
zrozumieli jego teorii. Sam Darwin twierdził jasno, że przetrwanie najlepiej 
dostosowanych odnosi się do ludzi tak samo jak do reszty przyrody.

Rozmawia o. Michał Chaberek OP

W swoich badaniach skupiasz się na wpływie, jaki 
odegrały darwinistyczne idee naturalnej selekcji 
i przetrwania najlepiej dostosowanych na współczesne 
myślenie o społeczeństwie i ludzkości. Czy możesz 
wyjaśnić, czym jest „darwinizm społeczny”?

– Darwinizm społeczny to użycie teorii ewolucji Darwina (zwłaszcza 
idei „przetrwania najlepiej dostosowanych”) jako zasady politycznej 
w dziedzinach pozaprzyrodniczych, takich jak polityka, prawo karne, etyka, 
medycyna i religia.

Większość ewolucjonistów, zwłaszcza wśród chrześcijan, 
uważa, że darwinistyczna idea wspólnego przodka 
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człowieka i małpy nie wpływa na nasze rozumienie 
ludzkiej godności. Chrześcijańscy uczeni zazwyczaj głoszą 
rozdział między ewolucją darwinistyczną rozumianą 
jako teoria naukowa oraz „ideologiczną” interpretacją 
darwinizmu, która prowadzi do poniżania ludzkości. 
Uważają, że poparcie dla teorii ewolucji nie stanowi 
zagrożenia dla rozumienia człowieka, pod warunkiem, 
że „teoria naukowa” pozostanie w swoich granicach, 
bez przenoszenia jej na prawo lub moralność. W tym 
kontekście często przeciwstawiają sobie teorię Darwina, 
która jest „moralnie neutralna” oraz darwinizm będący 
ideologiczną interpretacją jego myśli. Czy uważasz to 
rozumowanie za przekonujące?

– Uważam, że musimy zdefiniować pojęcia. Jeżeli poprzez „ewolucję” 
rozumiemy tylko tyle, że życie rozwinęło się na przestrzeni długiego czasu, 
w kierowanym procesie, którego wynik był przewidziany i ustalony przez 
Boga, wtedy myślę, że „ewolucja” nie stanowi problemu dla chrześcijaństwa. 
Ale nowożytna teoria ewolucji – darwinizm – mówi dużo więcej niż to. 
Utrzymuje, że wszystkie byty ożywione, włączając istoty ludzkie, rozwinęły 
się poprzez niezaplanowny proces naturalnej selekcji operującej na 
przypadkowej zmienności występującej w przyrodzie. Ten nieplanowany 
proces ma wyjaśniać wszystko, co dotyczy ludzi, włącznie z ich zdolnościami 
intelektualnymi, moralnością i przekonaniami religijnymi.

Darwinistyczne twierdzenie, że wszystko, co dotyczy życia, ostatecznie 
jest wytworem niekierowanego procesu materialnego, jest z pewnością 
ideologiczne. Ale dzieje się tak, ponieważ sam rdzeń biologicznej 
teorii Darwina jest ideologiczny. Ludzie powinni raczej czytać książkę 
O pochodzeniu człowieka, w której Darwin jasno twierdzi, że jego teoria 
niekierowanej ewolucji ma rzekomo wyjaśniać wszystko, co dotyczy 
człowieka, włącznie z jego umysłem i moralnością. To nie jest pogląd 
włączony do teorii Darwina przez późniejszych ideologów. Przeciwnie, była 
to centralna idea naukowej teorii Darwina od samego początku. W rzeczy 
samej, drażniło go bardzo, gdy jeszcze za jego życia niektórzy próbowali 
twierdzić, że jego teoria jest zgodna z wiarą, że powstanie człowieka i jego 
rozwój był kierowany przez wyższą inteligencję. Z definicji, biologiczna 
teoria Darwina głosi, że ewolucja jest niekierowanym i bezosobowym 
materialnym procesem.
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Należy podkreślić, że darwinistyczna idea, jakoby ewolucja jest niekierowana 
aż do dzisiaj, pozostaje dominującym poglądem naukowym. To dlatego 38 
laureatów Nagrody Nobla w 2005 roku potwierdziło swoje przekonanie, że 
ewolucja jest „rezultatem niekierowanego, niezaplanowanego procesu”. 
Zarazem mylące i niesłuszne jest uznawanie tego poglądu jedynie za błędną 
interpretację teorii Darwina, kiedy w rzeczywistości jest to główne (mainstream) 
rozumienie teorii utrzymywane przez większość liderów biologii ewolucyjnej. 
Badania przeprowadzone przez Uniwersytet Cornell wśród najważniejszych 
naukowców ewolucyjnych wykazały, że 90 proc. z nich odrzuca ideę, że 
ewolucja jest prowadzona ku „ostatecznemu celowi”. Myślę, że ci, którzy 
uważają, że sprzeciwiają się jedynie „ideologicznemu darwinizmowi”, muszą 
zdać sobie sprawę, że w istocie sprzeciwiają się teorii Darwina głównego nurtu.

Dobra nowina jest taka, że prawdziwa nauka nie popiera ideologicznych 
twierdzeń biologii darwinistycznej. Dowody płynące z nauki coraz jaśniej 
pokazują, że darwinistyczny mechanizm niekierowanej zmienności 
i naturalnej selekcji nie jest w stanie wytworzyć tej wyszukanej funkcjonalnej 
złożoności, jaką widzimy w całej naturze. Ta wyszukana funkcjonalna 
złożoność wskazuje na inteligentny projekt w obrębie świata przyrody.

W książce Od Darwina do Hitlera Richard Weikart 
przypomniał niektóre powszechnie zapomniane 
powiązania między ideami Darwina a praktyką polityczną 
Hitlera. Książka spotkała się jednak z krytyką ze strony 
ewolucjonistów, którzy twierdzili, że tezy Weikarta były 
oparte na wybiórczym podejściu do faktów historycznych. 
Jak dalece Darwin był odpowiedzialny za holokaust (o ile 
w ogóle)?

– Istnieją przytłaczające dowody no to, że niemieccy naukowcy, 
doktorzy i politycy czerpali z darwinistycznej idei przetrwania najlepiej 
dostosowanych, aby usprawiedliwić wiele spośród swoich zbrodni przeciwko 
ludzkości. Richard Weikart nie jest jedynym historykiem, który to wykazał. 
Wielu innych badaczy także chwaliło skrupulatną pracę Weikarta, jaką 
wykonał, aby udokumentować swoją tezę. Nie sądzę, aby toczyła się jeszcze 
jakaś poważna debata na temat tego, czy darwinizm miał wpływ na ideologię 
i politykę nazistów. Debata dotyczy raczej tego, czy istnieje logiczny, 



racjonalny, związek między społecznym darwinizmem nazistów a naukową 
teorią Darwina. Wielu ludzi woli twierdzić, że naziści po prostu zniekształcili 
teorię Darwina i zastosowali ją w nieprawidłowy sposób. Jest to łatwa 
odpowiedź, ale nie sądzę, by pasowała do faktów. Nazistowski darwinizm 
społeczny być może nie był logiczną koniecznością wynikającą z biologii 
darwinistycznej, ale z pewnością był logicznie z nią powiązany.

Według samego Darwina podstawowy powód, dlaczego ludzie zdobyli 
swoje wyjątkowe umiejętności, wynika nie z tego, że zostali zaplanowani 
przez kochającego Boga, ale ponieważ byli poddani bezwzględnemu 
procesowi przetrwania najlepiej dostosowanych, który nieustannie 
tępił słabych, chorych i niedoskonałych. Jednak, jak zauważył Darwin, 

społeczeństwa rozwinięte robią wszystko, aby zahamować proces 
przetrwania najlepiej dostosowanych. Pomagają biednym, próbują ocalić 
chorych, dbają o niepełnosprawnych umysłowo i szczepią ludzi przeciwko 
chorobom. Według Darwina takie ciągłe przeciwdziałanie naturalnej selekcji, 
jeżeli pozostaje poza kontrolą, doprowadzi ostatecznie do zniszczenia rasy 
ludzkiej. By zacytować jego słowa: „Nikt, kto miał do czynienia z hodowlą 
zwierząt domowych, nie będzie wątpił, że to musi być wielce szkodliwe 
dla ludzkości ... mało kto jest tak nieświadomy, aby pozwolił rozmnażać 
się swoim najgorszym zwierzętom”. W ramach darwinizmu humanitarna 
polityka socjalna oraz miłość chrześcijańska stanowią katastrofalny problem 
dla społeczeństwa, ponieważ podkopują zasadę przetrwania najlepiej 
dostosowanych, od której zależy przetrwanie ludzkości.

Darwin był poczciwym człowiekiem, dlatego jego własne wnioski budziły 
w nim odrazę. I dlatego powtarzał, że nasze współczucie nie pozwoli 
nam słuchać „twardego rozumu” i nie dopuści do powrotu prawa dżungli 
w obrębie społeczeństw ludzkich. Ale ktoś mógłby zapytać: Dlaczego nie? 
Jeżeli trzymanie się naszego współczucia ma doprowadzić do destrukcji 
ludzkości, to dlaczego nie powinniśmy raczej porzucić współczucia? W swoim 
opisie rozwoju moralności Darwin jednoznacznie twierdzi, że cechy, takie jak 

Istnieją przytłaczające dowody na to, że 
niemieccy naukowcy, doktorzy i politycy, 
czerpali z darwinistycznej idei, aby 
usprawiedliwić swoje zbrodnie.
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współczucie, są moralnie dobre tylko wtedy, gdy promują przetrwanie. Skoro 
więc współczucie przestaje służyć przetrwaniu, dlaczego mielibyśmy zwracać 
na nie uwagę w ramach darwinizmu?

Jeżeli przyjmiemy opis społeczeństwa ludzkiego oferowany przez biologię 
ewolucyjną, zupełnie racjonalne jest twierdzenie, że musimy także przyjąć 
przetrwanie najlepiej dostosowanych w odniesieniu do istot ludzkich – 
albo poprzez ograniczanie działań humanitarnych, albo poprzez sztuczne 
naśladowanie skutków naturalnej selekcji za pomocą czegoś takiego jak 
eugenika, która jest próbą wyhodowania lepszych ludzi poprzez zastosowanie 
zasad biologii darwinistycznej.

W tym kontekście działania nazistów dążące do zniszczenia tych, których 
uznawali za „niedostosowanych”, zwłaszcza niepełnosprawnych i chorych 
umysłowo, miały całkowity darwinistyczny sens. Czy Darwin zgodziłby się na 
te działania? Nie sądzę, ponieważ był poczciwym człowiekiem. Przypuszczam, 
że byłby przerażony tym, co robili naziści. Ale to pokazuje tylko tyle, że 
Darwin był lepszy niż jego własne zasady, a nie, że naziści nie zrozumieli jego 
teorii. Sam Darwin twierdził jasno, że przetrwanie najlepiej dostosowanych 
odnosi się do ludzi tak samo jak do reszty przyrody.

Okropności minionej wojny zdają się niknąć w otchłaniach 
historii. W miarę jak upływa czas, coraz więcej 
ludzi będzie postrzegać etykę Hitlera jako jedynie 
historyczną degenerację idei Darwina – pomyłkę 
o tyle problematyczną, co nieuniknioną. Jednak czas 
nadużywania idei Darwina przeminął i obecnie zostały 
już tylko wartościowe elementy – te, które pomagają 
nam kształtować społeczeństwo z uwzględnieniem 
lepszej przyszłości. Czy są jakieś wyzwania, które stawia 
społeczny darwinizm współczesnemu społeczeństwu? 
Jeżeli tak, to co uważasz za najgroźniejszą ideę?

– Ideologia darwinistyczna powoduje dewaluację ludzkiego życia 
również dzisiaj. Najważniejsi zwolennicy kontroli urodzin, tacy jak 
brytyjski darwinista sir David Attenborough, wyrażają się o istotach 
ludzkich jako o „pladze na ziemi” i domagają się radykalnego zmniejszenia 
ludzkiej populacji. Zwolennicy „transhumanizmu”, tacy jak Nick Bostrom 



z Uniwersytetu w Oksfordzie i biolog Lee Silver z Uniwersytetu Princeton, 
nawołują do odnowienia eugeniki w celu wyhodowania wyższej rasy 
ludzkiej, korzystając z zasad darwinizmu. Skrajni zwolennicy praw zwierząt, 
tacy jak Peter Singer z Uniwersytetu Princeton, twierdzą, że dorosłe świnie 
mają większą wartość niż ludzkie dzieci i usprawiedliwiają zabijanie 
niepełnosprawnych noworodków. Singer otwarcie przyznaje, że inspiruje 
się darwinizmem. Twierdzi na przykład: „Wszystko, co robimy, to próba 
nadążenia za Darwinem. W XIX wieku pokazał on, że jesteśmy po prostu 
zwierzętami. Ludzie wyobrażali sobie, że byliśmy osobną częścią stworzenia, 
że istniała jakaś magiczna granica między Nami a Nimi. Teoria Darwina 
podważyła podstawy całego zachodniego sposobu myślenia o miejscu 
naszego gatunku w świecie”. Tymczasem Alexander Sanger, przedstawiciel 
International Planned Parenthood (największej organizacji promującej 
aborcję w USA), utrzymuje, że aborcja jest moralnie dopuszczalna, ponieważ 
wyewoluowała poprzez naturalną selekcję, aby pomóc nam pozbyć się tych, 
o których nie możemy się troszczyć. Zatem, niestety, darwinizm społeczny 
nadal jest obecny.

Rozmawialiśmy o darwinizmie społecznym i jego wpływie 
na nowoczesne społeczeństwo. Jest jednak jeszcze inna 
strona zagadnienia – debata na temat darwinizmu 
w obrębie grup religijnych. Czy myślisz, że teoria Darwina 
wpłynęła na wspólnoty religijne, ich teologię, rozumienie 
człowieka?

– Bez wątpienia teoria Darwina wywarła poważny wpływ na grupy 
religijne. Darwinizm utrzymuje, że życie jest produktem ślepego, 
niekierowanego materialnego procesu. Aby uczynić chrześcijaństwo 
zgodnym z tym twierdzeniem, rosnąca liczba chrześcijańskich teologów 
i naukowców zachęca nas do radykalnej zmiany naszego obrazu Boga. 
Twierdzą oni, że ponieważ ewolucja darwinowska jest niekierowana, sam 
Bóg nie wiedział, jaki będzie jej ostateczny wynik. Na przykład poprzedni 
dyrektor Obserwatorium Watykańskiego, astronom i ksiądz katolicki 
George Coyne, utrzymuje, że „nawet Bóg nie mógł wiedzieć ... z całą 
pewnością”, że „powstanie ludzkie życie”. Z kolei katolicki biolog Kenneth 
Miller z Uniwersytetu Brown, autor popularnej książki Finding Darwin’s God 
[„Znajdowanie Boga Darwina”], twierdzi, że ewolucja jest niekierowanym 
procesem, wprost zaprzeczając, że Bóg prowadził proces ewolucyjny, aby 
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osiągnąć jakiś określony cel – włączając w to rozwój ludzkich istot. Miller 
nalega, że „pojawienie się ludzkości na tej planecie nie było zamierzone, że 
jesteśmy ... po zastanowieniu się, drobnym detalem, szczęśliwym zbiegiem 
okoliczności w historii, która równie dobrze mogła nas pominąć”. Tak więc, 
aby utrzymać niekierowany darwinizm, owi teologowie i naukowcy zachęcają 
chrześcijan do porzucenia fundamentalnego przekonania dotyczącego Bożej 
wszechwiedzy i wszechmocy.

Podobnie darwinizm głosi, że istoty ludzkie rozwinęły się poprzez 
bezwzględny proces przetrwania najlepiej dostosowanych, który od samego 
początku opierał się na egoizmie. Ten pogląd stanowi poważne wyzwanie 
wobec judeochrześcijańskiej prawdy, że Bóg na początku stworzył pierwsze 
osoby moralnie dobrymi. Według darwinizmu ludzie od początku byli 
samolubni i grzeszni. I ten pogląd sprawił, że wielu teologów zaczęło 
negować tradycyjną naukę chrześcijańską mówiącą o pierwotnej dobroci 
stworzenia i upadku mającym miejsce w historii. Bardziej ogólnie, darwinizm 
zaszczepił deistyczną wizję Boga jako niezaangażowanego we własne 
stworzenie lub historię życia.

Darwinizm zainspirował także tak zwanych „nowych ateistów” jak na 
przykład brytyjskiego biologa Richarda Dawkinsa. W ich opinii darwinistyczna 
biologia dowodzi, że osoby ludzkie i reszta przyrody powstały jako wynik 
działania ślepego, nieosobowego procesu, a to oznacza, że wiara w Boga 
jest niewiarygodna. Oczywiście całkowicie nie zgadzam się, że biologia 
darwinistyczna wykazała, że przyroda mogła się rozwinąć poprzez ślepy, 
nieosobowy proces. W istocie ostatnie odkrycia w biologii, matematyce, 
astronomii, chemii i innych dyscyplinach pokazują, jak bardzo niewiele może 
faktycznie zdziałać ślepy niekierowany proces w rodzaju darwinowskiej 
naturalnej selekcji.

Jak dla mnie prawdziwe pytanie dotyczy nie tego, czy jest logicznie 
możliwe, aby Bóg stworzył istoty ludzkie ze zwierzęcych przodków, lecz, 
czy jest to prawdopodobne, biorąc pod uwagę to, co wiemy na temat natury 
i ograniczeń mechanizmu darwinistycznego. Myślę, że kwestia powinna 
zostać rozstrzygnięta poprzez uczciwą analizę dowodów naukowych. Dobry 
początek stanowi książka Science and Human Origins [„Nauka i pochodzenie 
człowieka”] autorstwa moich kolegów Ann Gauger, Douga Axe’a i Caseya 
Luskina. █
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Ann Gauger – jest biologiem, pracuje jako naukowiec w Biologic Insitute 
w Seattle. Obroniła doktorat w dziedzinie mechanizmów rozwoju zwierząt 
na Washington University. Pracowała jako stażystka w laboratoriach 
Uniwersytetu Harvard. Obecnie zajmuje się badaniem ograniczeń ewolucji 
biologicznej w oparciu o bakteryjne ścieżki metaboliczne. Publikowała 
między innymi w „Nature”, „Development”, „Journal of Biological Chemistry” 
i „Bio-Complexity”. Jest także współautorem dwóch popularnych książek 
dotyczących zagadnień nauki i wiary.



Ani zapis kopalny, ani badania genetyczne nie wykluczają możliwości 
historycznego istnienia Adama i Ewy. Jest też zbyt wcześnie, aby 
ktokolwiek mógł twierdzić, że nauka obaliła historyczne istnienie 
Adama i Ewy. Zachęcałabym do wielkiej ostrożności i pokory w obliczu 
zagadnienia o tak wielkim znaczeniu.

Rozmawia Michał Chaberek OP

Jesteś biochemikiem pracującym w laboratorium, tak 
samo jak tysiące innych biochemików w USA i Europie. 
Jednak praca Twoja i Twoich kolegów jest wyjątkowa. 
O ile większość naukowców uważa, że makroewolucja 
biologiczna została udowodniona już dawno temu, wy 
dochodzicie do przeciwnych wniosków. Używacie tej samej 
wiedzy, takich samych narzędzi i baz danych. Jak to jest 
możliwe?

– Musisz wiedzieć, że biologowie byli uczeni akceptacji idei 
makroewolucji poprzez nieustanne powtarzanie tego twierdzenia 

O CO CHODZI 
W HIPOTEZIE EWY
MITOCHONDRIALNEJ? 
Rozmowa z profesor Ann Gauger
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w podręcznikach – twierdzenia, które jest prezentowane jako fakt. Ponieważ 
jednak większość badań biologicznych w istocie jest zupełnie niezależna 
od idei makroewolucji, to większość biologów nie ma powodu, aby badać 
prawdziwość tych koncepcji dla własnych potrzeb. Przyjmują prawdziwość 
makroewolucji na podstawie świadectwa biologów ewolucyjnych, bez 
głębszego namysłu.

Biologia jest tak wielką dziedziną wiedzy. Nie ma możliwości, aby 
jedna osoba była ekspertem we wszystkich jej dziedzinach. Musimy ufać 
pracy innych naukowców. Jednak czasami nawet podstawowe założenia 
mogą być błędne. W takich momentach powinna wkroczyć autokorekcyjna 
natura nauki. Nauka powinna być otwarta na rewizję własnych twierdzeń, 
w miarę jak dochodzą nowe dane. Problem pojawia się wtedy, gdy błędny 
pogląd jest głęboko zakorzeniony, a zwłaszcza, gdy ten błędny pogląd 
jest ściśle związany z wyznawanym światopoglądem lub postrzeganiem 
rzeczywistości.

Idea Darwina była prawdopodobna, gdy wiedzieliśmy niewiele na temat 
niezwykłego wewnętrznego świata komórek lub skomplikowanego tańca 
rozwoju embrionalnego. Jednak w ciągu minionych czterdziestu lat idea, że 
życie powstało i ewoluowało bez żadnego kierowania, wyłącznie poprzez 
mechanizmy neodarwinistyczne, stawała się coraz bardziej problematyczna. 
Obecnie rośnie liczba naukowców i filozofów, którzy przyznają, że 
potrzebujemy nowego wyjaśnienia, nowego paradygmatu pochodzenia 
złożoności biologicznej. Niektórzy z nich są teistami, jak na przykład ja, 
a inni nie. Niektórzy nadal poszukują czysto naturalistycznych wyjaśnień. 
Ja osobiście uważam, że wszystkie dowody rozpatrywane razem, czy to 
z kosmologii, chemii, fizyki czy biologii, wskazują na potrzebę istnienia 
i działania ponadnaturalnego projektanta, Stwórcy.

Jako katolik jestem żywotnie zainteresowany 
pochodzeniem człowieka. Jako teolog wiem, że 
specjalne stworzenie każdej duszy ludzkiej stanowi 
przedmiot pewnego nauczania Kościoła. Kiedy 
jednak zapytamy o pochodzenie ludzkiego ciała, 
pojawia się wiele zamieszania, zwłaszcza gdy 
porównamy tradycyjne stanowisko chrześcijańskie ze 
współczesną historią ewolucyjną dominującą wśród 
teologów. Czy naukowcy są zainteresowani tym 
zagadnieniem?
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– W ostatnich latach temat naszego pochodzenia powrócił jako 
przedmiot sporu. Obecną wrzawę wzbudziła seria blogów i artykułów 
prasowych, w których niektórzy badacze chrześcijańscy, będący także 
naukowcami, zaczęli twierdzić, że nauka obaliła historyczność Adama i Ewy 
i w konsekwencji powinniśmy przemyśleć chrześcijańską teologię od nowa.

Dobrze. Zatem rozumiem, że nawet już po tym, 
gdy ewolucyjna historia została zaakceptowana 
przez teologów, nadal jeszcze niewielu z nich 
podawało w wątpliwość historyczność Adama i Ewy. 
Jaki był powód, aby zrobić kolejny krok naprzód 
w unieważnianiu wiary?

– Wszyscy znaliśmy ewolucyjne historie wcześniej, jak to na przestrzeni 
czasu pierwotne naczelne stały się hominoidami, następnie hominidami, 
następnie nami samymi, bez wykluczania historycznego istnienia Adama 
i Ewy. Większość Amerykanów oglądała programy edukacyjne na kanale PBS 
lub odwiedziła muzeum opowiadające te historie. Pobieżnie oglądaliśmy 
skamieniałe kości i słyszeliśmy postępujący łańcuch nazw od australopiteka, 
przez Homo erectus, aż do nas. Przypuszczam, że tej historii nauczano również 
w waszym kraju. Niemniej to wszystko nie wystarczało, aby wierzący 
porzucili historię Adama i Ewy. Dlaczego? Ponieważ skamieniałości mogą 
ukazać jedynie serię form występujących na przestrzeni czasu. Nie mogą 
pokazać, kto pochodzi od kogo, lub jak wiele osobników przyczyniło się do 
powstania nowego gatunku. Skamieniałości nie powiedzą, w jaki sposób 
zaszły zmiany prowadzące do kolejnego gatunku, czyli, jakiego rodzaju 
przemiany lub mechanizmy wystąpiły – o ile w ogóle jakieś. Pozostaje 
więc wiele miejsca na pierwszą parę u zarania ludzkości, a także jest wiele 
możliwych wyjaśnień, jak mogło się to stać.

Co więc zmieniło się w dowodach naukowych? Dlaczego 
mówi się, że w świetle nowych odkryć teologia musi być 
poprawiona?

– To pytanie jest związane z dwiema kwestiami – genetyką populacyjną 
i sekwencjonowaniem DNA. W oparciu o rozumienie genów jako jednostek 



dziedziczenia w powiązaniu z darwinistyczną koncepcją naturalnej selekcji, 
naukowcy rozpoczęli badania nad tym, jak geny mogą rozprzestrzeniać się 
w populacjach. Wypracowali eleganckie i wyszukane równania matematyczne 
opisujące zachowanie genów w idealnych populacjach i sprawdzili je, mierząc 
zachowanie rzeczywistych cech w rzeczywistych populacjach organizmów. 
Następnie, wraz z pojawieniem się sekwencjonowania DNA, otworzył się 
szerszy świat zmienności genetycznej, dzięki czemu naukowcy podjęli próby 
śledzenia historii naszych przodków poprzez porównywanie DNA.

Sprawdźmy, czy to dobrze rozumiem. Poprzez 
porównywanie różnych sekwencji DNA możemy 
potencjalnie śledzić wstecz historię różnych gatunków. 
Porównując to z zapisem kopalnym, możemy 
spekulować na temat tego, ilu przodków musiało istnieć 
w określonym czasie. Już na tym etapie widzę jednak, 
że metoda ta jest dość niepewna. Wyobraźmy sobie, że 
na parkingu stoi kilkanaście samochodów. Załóżmy, że 
wszystkie są modelami tej samej marki, ale pochodzą 
z innych lat. Poprzez porównywanie wybranych różnic 
między nimi, takich jak na przykład ich kolor, typ radia 
samochodowego, czy materiału, którym pokryte są 
siedzenia, usiłujemy określić wiek poszczególnych 
samochodów. W tej analogii zapis kopalny stanowiłby 
niejako katalog firmowy mówiący, jaki sprzęt był 
instalowany w samochodach w jakim okresie. Jednak 
dość naiwne byłoby przyjęcie założenia, że żaden 
z samochodów nie przeszedł nigdy żadnego remontu lub, 
że wszystkie dokładnie odpowiadają danym katalogowym. 
Nawet sam katalog może zawierać błędy. Jak dla mnie 
to przedsięwzięcie wygląda bardziej na zgadywanie niż 
udowadnianie czegokolwiek. Jak to się ma do początków 
człowieka?

– To, co mówisz, jest słuszne. Korzystanie z DNA w celu odkrycia naszej 
historii niesie szereg wyzwań. W metodach filogenetycznych jest wiele 
ukrytych założeń, które opierają się dokładnie na tym, czego usiłują dowieść. 
Na przykład algorytmy ukazujące rozchodzenie się form życia w postaci 
gałęzi wyrastających z jednego wspólnego pnia zakładają, że istnieje wspólny 
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przodek. Zakładają także, że przypadkowe procesy są jedyną przyczyną 
zmian genetycznych na przestrzeni wieków. Jest to założenie wynikające 
z naturalizmu – koncepcji, według której jedynie siły natury działały 
w przyrodzie.

W jaki sposób naturalizm wpłynął na badania nad 
pochodzeniem człowieka?

– W pierwszych próbach odtworzenia naszej historii korzystano 
z mitochondrialnego DNA. Mitochondria to maleńkie organella zawierające 
DNA, znajdujące się w każdej komórce naszego organizmu. Ze względu 
na ich niewielki rozmiar i ze względu na to, że ich DNA występuje tylko 
w jednej kopii na mitochondrium, było względnie łatwo oczyścić i sczytać 
DNA mitochondrialne wielu osób rozproszonych po całym świecie. 
A ponieważ DNA mitochondrialne jest dziedziczone wyłącznie od matek, 
powstająca na ich podstawie sekwencja informacyjna mogłaby być użyta 
do zbudowania matrylinearnego rodowodu ludzi. W 1987 r. A.C. Wilson 
i jego zespół badawczy opublikowali wyniki badań oparte na rodowodzie 
mitochondrialnym, z którego wynikało, że wszystkie kobiety mogłyby 
wywieść swoje pochodzenie od jednej kobiety żyjącej w Afryce około 
160 tysięcy lat temu. Media nadały owemu matrylinearnemu przodkowi 
miano „Ewy mitochondrialnej”. Niedługo później, gdy pojawiły się 
także dane z DNA w Y-chromosomie, zbudowano męski rodowód, który 
wskazywał na pojedynczego mężczyznę żyjącego w Afryce ok. 70 tysięcy lat 
temu.

Dla teologa to brzmi wspaniale. Nauka potwierdziła to, 
co wierzący wiedzieli z Pisma Świętego. Na początku 
byli jedna kobieta i jeden mężczyzna, którzy dali 
początek wszystkim ludziom. Jedyny problem to 
różnica odległości czasowej.

– Problem w tym, że te wyniki w istocie nie oznaczają, że wszyscy 
pochodzimy od tego konkretnego chromosomu Y Adama i mitochondrialnej 
Ewy. Według nowszych badań jest mało prawdopodobne, że Adam żył 70, 
a Ewa 160 tysięcy lat temu. Problem polega na tym, że zgodnie z dynamiką 



populacyjną, linie rodowodowe zawsze mają tendencję do zbiegania 
się w końcu w jednym punkcie. Można to zobrazować na przykładzie 
dziedziczenia ojcowskiego nazwiska. Na poniższym rysunku każda kropka 
przedstawia mężczyznę o nazwisku Thomasson, a każdy rząd reprezentuje 
jedno pokolenie. 

Rys. 1. Przykład możliwego drzewa genealogicznego mężczyzn o nazwisku 
Thomasson. W pierwszym pokoleniu choć mężczyźni nie są ze sobą spokrewnieni 
mają to samo nazwisko. W ostatnim pokoleniu wszyscy mają to samo nazwisko 
i dodatkowo mają jednego przodka, czyli są spokrewnieni. Analogiczna 
sytyuacja mogłaby mieć miejsce w przypadku dziedziczenia chromosomalnego 
lub mitochondrialnego. Dlatego hipoteza „Ewy mitochondrialnej” nie stanowi 
dowodu na wspólne pochodzenie wszystkich ludzi.

W pierwszym pokoleniu było jedenastu mężczyzn o nazwisku 
Thomasson. Synowie w kolejnym pokoleniu odziedziczyli ich nazwisko. 
Jednakże mężczyźni, którzy nie mieli synów z jakiegokolwiek powodu, 
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nie zdołali przekazać swojego nazwiska. W tym przykładzie po siedmiu 
pokoleniach wszyscy Thomassonowie mają za przodka jednego 
mężczyznę. Wszyscy żyjący Thomassonowie pochodzą więc od jednego 
protoplasty – Thomassona. Ale to nie oznacza, że oni wszyscy pochodzą 
tylko od jednego protoplasty – Thomassona. W końcu w każdym pokoleniu 
do klanu Thomassonów dołącza kobieta z innej rodziny. Nie oznacza to 
również, że był tylko jeden żyjący Thomasson w pierwszym pokoleniu. 
W naszym przykładzie, po siedmiu pokoleniach, tylko jeden Thomasson 
nadal miał potomstwo, które nosiło jego nazwisko, ale przecież wielu 
innych Thomassonów istniało w pierwszym pokoleniu.

Ta sama logika odnosi się do dziedziczenia chromosomu Y. Ponieważ 
chromosom Y jest przekazywany wyłącznie z ojca na syna, jeżeli 
mężczyzna nie ma syna, jego Y-chromosomowa linia się kończy. 
Ostatecznie, ze względu na asymetrie w genealogii, pozostaje tylko jedna 
linia z chromosomem Y.

A co z mitochondrialną Ewą?

– Mitochondria są dziedziczone tylko od matki. Oznacza to, że 
dziedziczenie mitochondrialne podlega zasadniczo tym samym regułom, 
co dziedziczenie chromosomu Y, z tą różnicą, że dziedziczenie odbywa 
się raczej w linii matek niż ojców. Mitochondrialna linia kobiety, która nie 
ma córki, zakończy się na tej kobiecie. Ostatecznie wszystkie linie, oprócz 
jednej, znikną zgodnie z wyżej opisanym schematem zbiegania się linii 
rodowodowych.

Możesz więc teraz zobaczyć, dlaczego historie mitochondrialnej 
Ewy i Y-chromosomalnego Adama nie mogą same przez się wykazać, że 
pochodzimy tylko od dwóch osób. Mogło istnieć wiele kobiet i mężczyzn 
w tym samym czasie, gdy oni żyli, a których linie rodowe się zakończyły. 
Takiej możliwości nie można wykluczyć i dlatego genetycy nieustannie 
powracają do takiej interpretacji. Faktycznie, tutaj dopiero zaczynają się 
prawdziwe kłopoty z Adamem i Ewą.

Rozumiem teraz, że ani mitochondrialna Ewa, ani 
Y-chromosomowy Adam nie mogą być „użyci” jako 
dowód istnienia jednej pary ludzkiej na początku. 



Jak dla mnie jest to raczej kwestia logiki – ze zdania: 
„Wszyscy ludzie pochodzą od jednej pary” nie wynika, 
że na początku była tylko jedna para. Przecież jest 
oczywiste, że wszystkie dzieci pochodzą od swoich 
rodziców, ale to nie oznacza, że nie było innych 
rodziców wcześniej, później lub w tym samym czasie. 
Jak więc to możliwe, że ta koncepcja naukowa może 
być używana przeciwko religii?

– Kilku biologów populacyjnych postanowiło wprost zakwestionować 
istnienie Adama i Ewy. Wspomnę tutaj tylko jednego z nich – Francisco Ayalę1. 
Przebadał on allele (warianty) tylko jednego specyficznego genu HLA-DRB1 
człowieka, małpy starego świata i szympansa. Istnieje wiele wariantów 
tego genu zarówno wśród populacji naczelnych, jak i człowieka. Ten gen 
koduje budowę białka komórki krwi zaangażowanego w system obronny 
organizmu (system immunologiczny). Ayala obliczył, że istniały 32 różne 
wersje HLA-DRB1 w pierwotnej populacji, która dała początek szympansom 
i ludziom. Minimalna liczba, przez którą musiała przejść populacja, była 
nie mniejsza niż 4 tysiące osobników, a długoterminowa efektywna średnia 
wielkość populacji musiała wynosić 100 tysięcy. Argument Ayali stwierdzał, 
że nie jest możliwe, aby ludzka populacja przeszła kiedykolwiek w historii 
przez wąskie gardło (bottleneck) dwóch osobników. Po prostu odziedziczona 
różnorodność HLA-DRB1 jest zbyt duża.

Czy analiza Francisco Ayali była poprawna?

– Aby odpowiedzieć na to pytanie, powróćmy na chwilę do tego, 
w jaki sposób badania te zostały przeprowadzone. Twierdzenia Ayali 
o braku możliwości dosłownego istnienia Adama i Ewy opierały się na 
modelach genetyki populacyjnej. Określają one, w jaki sposób częstotliwość 
występowania genu zmienia się na przestrzeni czasu oraz jak dziedziczone 
linie genetyczne łączą się w przeszłości – podobnie jak to widzieliśmy na 
przykładzie linii Thomassonów. Równania używane przy rekonstrukcji tych 

1  Francisco Ayala (ur. 1934) jest hiszpańsko-amerykańskim biologiem promującym ewolucjonizm darwinow-
ski. W 1960 r. został wyświęcony na kapłana w zakonie dominikanów. W tym samym roku porzucił kapłaństwo, 
a w kolejnym roku przeprowadził się do USA. W 1964 r. obronił doktorat z biologii na Uniwersytecie Columbia. 
Obecnie mieszka i pracuje w Irvine w Kalifornii. W 2009 r. otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu War-
szawskiego. Jego pisma obejmują nie tylko zagadnienia ściśle naukowe, ale także krytykę kreacjonizmu i teorii 
inteligentnego projektu. Według Ayali ewolucjonizm darwinowski wyjaśnia problem zła (stanowi rodzaj teody-
cei). Ayala jest także propagatorem teistycznego ewolucjonizmu. Na jego prace powoływał się m.in. J. Życiński.
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drzew i szacowaniu wielkości pierwotnych populacji opierają się na wielu 
uproszczeniach, które mają sprawić, aby obliczenia matematyczne były 
możliwe do zastosowania w opisie zjawisk. Do najważniejszych założeń 
należą takie jak: 

• stałe tempo mutacji, 
• brak silnej selekcji zmian genetycznych i brak konwersji genów 

(wymiany fragmentów DNA pomiędzy chromosomami), 
• dowolne krzyżowanie się osobników w obrębie populacji, brak migracji 

do lub z populacji oraz stały rozmiar populacji. 
Okazuje się, że ten określony fragment DNA z HLA-DRB1, którego użył 

Ayala w swych badaniach, naruszył przynajmniej trzy z wymienionych 
założeń. Wiadomo, że podlega silnej selekcji ze względu na heterozygotę2 
i okazuje się być punktem zapalnym dla konwersji i mutacji genetycznych. 
Konwersje genów odwracają do góry nogami wszelkie zależności 
filogenetyczne, a selekcja i hipermutacje zaburzają obliczenia dotyczące 
odległości czasowej zdarzenia.

Zatem, jeżeli dobrze rozumiem, Ayala wybrał taki 
fragment DNA, który gwarantował mu pożądany wynik?

– Tak. W późniejszych badaniach wzięto pod uwagę ten sam gen 
HLA-DRB1, ale wybrano inny fragment genu – taki, gdzie konwersje i mutacje 
najprawdopodobniej zachodzą w podstawowym tempie. Wynik tych badań 
był taki, że w pierwotnej populacji istniało tylko 7 wersji genu w okresie, 
w którym doszło do rozdzielenia linii hominidów i człowiekowatych około 
4-6 milionów lat temu. Uwzględniając tylko dwa z powyższych założeń 
(brak konwersji i brak punktów zapalnych mutacji), naukowcy ci doszli do 
znacznie niższych szacunków co do liczby wariantów HLA-DRB1 obecnych 
w pierwotnej populacji – 7 alleli wobec 32, które uzyskał Ayala w swoich 
badaniach. Naukowcy ci przyznali ponadto, że nawet te wyniki mogą być za 
wysokie, ponieważ introny, które badali, są ściśle powiązane z rejonem HLA 
będącym jako całość pod silną selekcją heterozygotyczną. Kolejne badania 

2  Heterozygota – organizm posiadający zróżnicowane allele tego samego genu, w tym samym obszarze na 
chromosomach homologicznych. Gamety osobnika heterozygotycznego mogą być różne, tzn. mogą zawierać 
zupełnie odmienny materiał genetyczny. Osobniki heterozygotyczne (posiadające dwie wersje tego samego genu) 
mają większe szanse przetrwania i rozmnożenia niż homozygotyczne (z takimi samymi kopiami). Dzieje się tak, 
ponieważ ten rodzaj genów (HLA-DRB1) odpowiada za obronę przed chorobami i pasożytami. Osobnik posiada-
jący dwie wersje zwiększa szanse systemu immunologicznego na rozpoznanie i zwalczanie różnorakich infekcji.



przeprowadzone przez tę samą grupę z wykorzystaniem lepszych danych 
ujawniły, że tylko cztery wersje genu są starsze niż 5 milionów lat, a kolejne 
trzy wersje powstały gdzieś pomiędzy 5 milionów a 500 tysięcy lat temu.

Jakie to ma znaczenie dla naszej wiedzy o pochodzeniu 
człowieka?

– Cztery odmiany HLA-DRB1 mogą być przekazywane przez minimum 
dwa osobniki – każdy z dwoma różnymi kopiami. Siedem odmian może 
być przenoszonych przez cztery osobniki. To bardzo blisko czterech kopii 
Adama i Ewy.

Zatem tylko cztery wersje genu HLA-DRB1 wyglądają 
na starsze niż 5 milionów lat. Taka różnorodność 
genetyczna może być przekazana przez populację 
składającą się zaledwie z dwóch osobników. 
(Oczywiście nie oznacza to, że byli to Adam 
i Ewa). W okresie do 2 milionów lat temu, czyli 
momentu, kiedy pojawiają się ślady prawdziwego 
człowieczeństwa, istniało siedem wersji genu, które 
wymagają czterech osobników do przekazywania. 
Możliwe jednak, że ludzkość istniała dużo wcześniej 
niż 2 miliony lat temu. Niektóre dowody kopalne 
zdają się na to wskazywać. Nie jest także wykluczone, 
że w końcu odnajdziemy więcej ludzkich śladów, 
starszych niż 2 miliony lat, które pomogą nam określić 
wiek ludzkości bardziej precyzyjnie.

– Jeszcze ważniejsze jest to, że ani zapis kopalny, ani badania genetyczne 
nie wykluczają możliwości historycznego istnienia Adama i Ewy. Osobiście 
jest to dla mnie zachęcające, że argument Ayali, który wydawał się jednym 
z najsilniejszych argumentów przeciwko Adamowi i Ewie, zasadniczo 
został obalony. Jednocześnie muszę przyznać, że są jeszcze inne szacunki 
genetyki populacyjnej, które musimy poddać pod dyskusję. Od badań Ayali 
wielu innych naukowców próbowało wyjaśnić zagadnienie pochodzenia 
człowieka. O wiele więcej danych na temat różnorodności ludzi jest obecnie 
dostępnych dzięki projektom HapMap i 1000 genomów. Przykładowo 
badania uwzględniające wiele loci [miejsc w genomie – M.Ch.] opublikowane 
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w 2011 r. szacują, że istniało 14 tysięcy osobników w momencie, gdy ludzie 
i szympansy się rozdzieliły. Szacunki różnią się znacząco w zależności od 
tego, które chromosomy zostały wzięte pod uwagę, jakie zastosowano 
modele zachowań populacyjnych i ile zaproponowano wąskich gardeł 
(bottlenecks). Badania te określiły rozejście się linii ludzkiej z liniami 
naczelnych gdzieś między 380 tysięcy a 2,4 mln lat temu. Inne artykuły 
oszacowały wielkość pierwotnych populacji w okolicy 10 tysięcy, z wąskim 
gardłem między 100 a 1000, z czasem rozejścia się od 150 tysięcy do 
milionów lat wstecz. 

To jest bardzo szeroki zakres wartości. Powodem takich rozbieżności jest 
to, że im dalej cofamy się w czasie, tym więcej czynników zniekształcających 
wynik może wchodzić w grę. Populacyjne wąskie gardła, zmiana selekcji, 
izolacja populacji (chów wsobny), migracje – wszystko to wpływa na 
dynamikę genomu. Równoległe mutacje, mutacje wsteczne oraz konwersje 
genów mogą pogmatwać linie rodowodowe i utrudnić narysowanie drzewa 
genealogicznego. Ze względu na te trudności otwartym pozostaje pytanie, 
czy obecna różnorodność genetyczna stanowi wystarczającą bazę wiedzy, 
na podstawie której można wyciągać wnioski na temat dawnych populacji. 
Aby sprostać temu wyzwaniu, niektórzy badacze faktycznie przestawili się 
z retrospektywnych analiz danych genetycznych na symulacje wybiegające 
wprzód.

Biorąc więc pod uwagę liczbę założeń, które wchodzą tutaj w grę, jest 
zbyt wcześnie, aby ktokolwiek mógł twierdzić, że nauka obaliła historyczne 
istnienie Adama i Ewy. Zachęcałabym do wielkiej ostrożności i pokory 
w obliczu zagadnienia o tak wielkim znaczeniu. █



Dawid Klighoffer jest starszym członkiem Discovery Institute 
i redaktorem serwisu internetowego Evolution News & Views 
(evolutionnews.org). Jest autorem sześciu książek, między innymi The 
Gift of Rest: Rediscovering the Beauty of the Sabbath (Dar odpoczynku: 
Odkrywanie na nowo piękna szabatu) we współpracy z senatorem 
Josephem Liebermanem oraz Why the Jews Rejected Jesus: The Turning 
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Wyzwanie rzucane wierze przez darwinizm jest realne. Nie jest łatwo 
je odeprzeć. Słyszałem niektóre religijne osoby mówiące, że teoria 
Darwina jest nonsensem, oszustwem, kłamstwem. Nie mają oni racji. 
Jak powiedziałem – stawia ona autentyczne wyzwanie. Odpowiedź na 
to wyzwanie jest odpowiedzią wymagającą głębszego zastanowienia. 
Myślę, że dowody na rzecz projektu w życiu i przyrodzie są mocne, ale 
nie całkowicie rozstrzygające. To, że zdaję sobie z tego sprawę, stawia 
wyzwanie mojej wierze, ale mam też nadzieję, że stanowi dla mnie 
pobudkę do lepszego rozumienia Tory i judaizmu.

Rozmawia o. Michał Chaberek OP

Jesteś zwolennikiem teorii inteligentnego projektu. 
Czy twoja wiara wpływa na Twoje naukowe poszukiwania?

– Po pierwsze, choć jestem zwolennikiem inteligentnego projektu (IP), to 
nie jestem naukowcem, lecz raczej dziennikarzem. Nie mogę więc przypisać 
sobie zasług wynikających z badań naukowych. Moim celem jest próba 
tłumaczenia niektórych zagadnień naukowych w obrębie IP, tych, które mogą 

O TEORII 
INTELIGENTNEGO 
PROJEKTU Z PUNKTU 
WIDZENIA ŻYDÓW

Rozmowa z Dawidem Klinghofferem

Fo
to

: 



stanowić trudność dla laików, na język bardziej zrozumiały, taki który – jak 
ufam – każda myśląca osoba jest w stanie pojąć. Mam taki rodzaj wiary – 
można powiedzieć – że kiedy użyje się odpowiednich umiejętności, sztuki 
i sympatii wobec czytelnika, to wszystko można każdemu wytłumaczyć. Czy 
mi się to udaje w mojej pracy „tłumacza” – musieliby powiedzieć inni.

W gruncie rzeczy pytasz jednak o moją wiarę jako żyda. Jak dobrze 
wiesz, wielu krytyków inteligentnego projektu twierdzi, że zwolennicy IP są 
motywowani wyłącznie względami apologetycznymi – próbują „udowodnić” 
swoją wiarę. Powiedziałbym, że pytania dotyczące początków życia interesują 
mnie z tego samego powodu, dla którego dbam o moją wiarę religijną – chcę 
wiedzieć, co jest prawdą w kontekście znaczenia i celu życia. Inne dyscypliny 
nauki, jak na przykład chemia, w gruncie rzeczy nie mówią o tym. Natomiast 
biologia rzeczywiście wydaje się oferować kuszące przebłyski jakiegoś celu 
lub zamiaru istniejącego „za sceną” życia. W ten sam sposób studiowanie 
i praktyka judaizmu dostarczają mi takich przebłysków.

Istota ludzka jest stworzeniem pragnącym ostatecznego sensu i celu 
w swoim życiu. Odpowiadając na twoje pytanie, powiedziałbym, że to 
pragnienie, to samo pragnienie, popycha mnie zarówno do zgłębiania nauki 
inteligentnego projektu, jak też do wiernej praktyki judaizmu. W tym sensie 
zatem są one powiązane.

Jaka jest rola nauki w odpowiadaniu na pytania dotyczące 
początków życia lub różnych gatunków? Czy nauka może 
dostarczyć pełnych odpowiedzi na te pytania?

– Obecnie, jak myślę, nauka może jedynie zasugerować odpowiedzi na te 
głębokie pytania, bez udzielania definitywnych odpowiedzi. Tak jak prawdy 
wiary są otoczone ogromną dozą tajemnicy, tak samo jest z pomysłami, 
które daje nam nauka na temat tego, jak powstało życie, jak zróżnicowały się 
gatunki. Pozostaje to raczej w przestrzeni podpowiedzi, wskazówek, sugestii.

Większość chrześcijańskich badaczy wierzy, że nie ma 
sprzeczności między teorią ewolucji a chrześcijaństwem. 
Czasami odwołują się do rozróżnienia między „teorią 
Darwina”, która jest ich zdaniem jedynie „teorią 
naukową”, oraz „darwinizmem”, który jest ideologią 
wymyśloną przez późniejszych zwolenników Darwina. 
Twierdzą, że chociaż ideologia jest przeciwna 
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chrześcijaństwu, to sama teoria może być zupełnie 
zgodna z chrześcijańskim rozumieniem stworzenia. Czy 
możesz powiedzieć, jaki jest stosunek żydów do teorii 
Darwina? Czy teoria Darwina wpłynęła jakoś na Wasze 
rozumienie stworzenia?

– Niestety, muszę przyznać szczerze, że wspólnota żydów nigdy nie 
poświęciła dość uwagi temu problemowi – tyle na ile zasługuje lub, 
powiedzmy – ile poświęciło mu wielu pogłębionych chrześcijan. Nie jestem 
pewien, dlaczego tak się stało. Mamy ideę, wyrażoną w Misznie, że każdy żyd 
powinien być w stanie udzielić odpowiedzi ludziom zwanym po hebrajsku 
Apikoros – to jest epikurejczykom wszystkich czasów, czyli ludziom broniącym 
materializmu i zaprzeczającym istnieniu celowości w świecie. Niemal dwa 
tysiące lat temu rabini byli świadomi pilności i znaczenia tego wyzwania. 
Każdy żyd powinien umieć udzielić głębokiej i przemyślanej odpowiedzi 
epikurejczykom swoich czasów.

Niemniej obecnie niektórzy spośród żydów ortodoksyjnych chcą 
uznać po prostu wszystko cokolwiek „nauka” ogłosi. Przyjmują oni, 
że musi istnieć jakiś sposób pogodzenia nauki z wiarą – cokolwiek 
„nauka” twierdziłaby w danym momencie. Nie zastanawiają się wiele 
więcej nad tym. Judaizm nie jest jednak aż tak podatny na „naginanie” 
jak mogłoby to sugerować. Myślę, że wielu żydów w obrębie tego, co 
nazywa się wspólnotą „nowej ortodoksji”, jest całkowicie pod wrażeniem 
prestiżu otaczającego naukowy mainsteam. Inni, włączając tak zwanych 
„ultraortodoksów”, podobni są do chrześcijańskich kreacjonistów młodej 
Ziemi w tym sensie, że zasadniczo trzymają się literalnego rozumienia 
pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. Różnica między chrześcijańskimi 
kreacjonistami a naszymi polega na tym, że chrześcijanie częściej skłaniają 
się ku poszukiwaniu naukowego uzasadnienia swojego literalizmu, 
natomiast nasi żydowscy kreacjoniści nie tak bardzo, co prawdopodobnie 
wypada na ich korzyść. Oni powiedzieliby, że świat ma dosłownie 
5773 lata i oni wierzą w to mocno, ale nie staraliby się „udowodnić” tego 
na płaszczyźnie naukowej.

Podziwiam wielu naszych chrześcijańskich przyjaciół za to, że poświęcają 
czas i energię, aby rozwikłać i uporządkować wiele znaczeń słowa 
„ewolucja”, a nie idą po prostu za czymkolwiek, co mówi im najbardziej 



prestiżowa nauka darwinistyczna. Nie obierają także łatwej drogi unikania 
pytań.

Pytałeś, jak darwinizm wpłynął na moje rozumienie stworzenia. Szczerze 
mówiąc, ponieważ mam do czynienia z pytaniem o ewolucję każdego dnia 
w mojej pracy, zauważyłem, że wyzwanie rzucane wierze przez darwinizm 
jest realne. Nie jest łatwo je odeprzeć. Słyszałem niektóre religijne osoby 
mówiące, że teoria Darwina jest nonsensem, oszustwem, kłamstwem. 
Nie mają oni racji. Jak powiedziałem – stawia ona autentyczne wyzwanie. 
Odpowiedź na to wyzwanie jest odpowiedzią wymagającą głębszego 
zastanowienia. Myślę, że dowody na rzecz projektu w życiu i przyrodzie są 
mocne, ale nie całkowicie rozstrzygające. To, że zdaję sobie z tego sprawę, 
stawia wyzwanie mojej wierze, ale mam też nadzieję, że stanowi dla mnie 
pobudkę do lepszego rozumienia Tory i judaizmu.

Przez wieki chrześcijanie wierzyli, że Bóg stworzył 
pierwsze ciało ludzkie z prochu ziemi. Aby uzasadnić swą 
wiarę, chrześcijańscy teologowie chętnie odwoływali się 
do żydowskiej tradycji rozumienia pochodzenia człowieka. 
Jednak obecnie większość teologów poddała pochodzenie 
ludzkiego ciała jakiemuś rodzajowi ewolucji, mimo że 
dowody naukowe są bardzo słabe. Jaka jest Twoja opinia 
na temat ewolucyjnego początku ciała ludzkiego?

– Jest takie rabbinistyczne powiedzenie w Talmudzie, o którym często 
myślę: „Ucz swój język mówić «Nie wiem»”. Twoje pytanie dotyczy wspólnego 
pochodzenia: Czy człowiek dzieli ewolucyjny początek – wspólnego przodka 
– z innymi stworzeniami. Naukowe dowody na poparcie tej tezy są, jak 
zauważyłeś, bardzo niejednoznaczne. Z punktu widzenia nauki nasze 
ludzkie pochodzenie jest okryte tajemnicą. Biorąc pod uwagę tradycję 
mojej wiary, można tam prawdopodobnie znaleźć jakieś wskazówki, nawet 
w średniowiecznych źródłach żydowskich, że Adam i Ewa dzielili ziemię, 
nawet w momencie ich stworzenia, z innymi ludźmi lub człekopodobnymi 
stworzeniami. Gdybyśmy mogli się jakoś cofnąć w historii i obserwować 
stworzenie Adama i Ewy, co byśmy zobaczyli? Nie wiem. W kontekście 
wiary jest o wiele istotniejsze to, że oni – pierwsza ludzka para – 
odzwierciedlają Boski cel i zamiar. Ich powstanie nie było kwestią przypadku, 
nieprzewidziane. Przekonanie, że zamiar, a nie niekierowany naturalny 
proces, prowadził ku powstaniu człowieka, jest mocno poparte przez naukę.
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Księga Rodzaju jest wspólna dla chrześcijan i żydów. 
Niestety od XIX wieku, przynajmniej wśród badaczy 
chrześcijańskich, niemal zupełnie straciła ona swoją 
wartość „normatywną”. Większość badaczy postrzega 
ją jako „mit” bez żadnego związku z rzeczywistą 
historią. Jednak ci sami badacze często szukają nowych 
możliwości prowadzenia dialogu międzyreligijnego 
i międzykulturowego. Czy myślisz, że ponowne odkrycie 
historycznego znaczenia Księgi Rodzaju mogłoby 
dostarczyć nowego mocnego argumentu w spotkania 
judaizmu i chrześcijaństwa?

– Tak. Myślę, że poważna refleksja nad Księgą Rodzaju jako tekstem 
normatywnym zarówno dla żydów, jak i chrześcijan zapewnia podstawę 
intelektualnego, duchowego i osobistego braterstwa między członkami 
naszych dwóch wiar. Osobiście doświadczyłem tego w mojej pracy w dużej 
mierze właśnie w ten sposób. My żydzi jesteśmy przekonani, że tekst Biblii, 
zwłaszcza Pięcioksiąg, jest właściwie zapieczętowany dla czytelników 
nieposiadających tradycji interpretacyjnej, tradycji ustnej lub Ustnej Tory, 
która sięga wstecz do Mojżesza i wskazuje poziomy znaczeń, które nie 
byłyby widoczne w zwykłym tłumaczeniu na angielski lub polski. Centralne 
znaczenie takiej tradycji jest podzielane w szczególności przez żydów 
i katolików. Czy nie uważasz, że tak jest?

Tak. Dla katolików Tradycję przez wielkie „T” stanowią 
pisma Ojców Kościoła i świętych Doktorów. Kiedyś 
katolicy wierzyli, że Tradycja wyznacza ramy interpretacji 
Biblii. Niestety od kiedy tak zwana „egzegeza krytyczna” 
praktycznie wyparła Tradycję tekst Biblii przestał mieć 
znaczenie dla wiary. Obecnie żadnej prawdy nie można 
już uzasadnić Biblią, ponieważ egzegeza krytyczna 
umożliwia łatwe unieważnienie każdego przekazu. Jeżeli 
na przykład zachodzi konflikt między tym, co mówią 
naukowcy, a przekazem biblijnym wystarczy odpowiednio 
„zinterpretować” Biblię i konflikt znika. Niestety wraz 
z konfliktem znika też przesłanie Biblii. Dlatego zgadzam 



się, że odzyskanie wartości Tradycji może pomóc budować 
więzy między katolikami i żydami, przynajmniej tymi, 
którzy poważnie traktują Słowo Boże. 
Jesteś redaktorem książki Metamorfozy stanowiącej 
komentarz do filmu Lada Allena o tym samym tytule. 
Historia dotyczy motyli, których sposób rozmnażania, 
nawyki życiowe i cechy fizyczne z wielu powodów nie 
mogą być wyjaśnione przez darwinizm. Jak dla mnie 
Metamorfozy ukazują nowy argument za projektem 
– argument „z piękna”. W zasadzie ten argument był 
obecny w kulturze judeochrześcijańskiej przez wieki. 
W XIX wieku został unieważniony przez darwinistyczną 
ideę, że różnorodność życia jest wynikiem „walki 
o przetrwanie”. Czy uważasz, że argument „z piękna” 
może mieć znaczenie we współczesnych debatach 
naukowych?

– Piękno oczywiście sugeruje projekt, ale nie jestem pewien, jak można 
zbudować argument naukowy na rzecz projektu w oparciu o piękno. Wydaje 
się, że jest on raczej przedmiotem filozofii, intuicji czy sugestii niż, jak 
powiedziałem, nauki. Mam nadzieję, że to nie rozczarowuje. Motyl jest 
jedną z tych rzeczy w przyrodzie, które nie tylko wskazują na cel u podłoża 
biologii, ale także osobowość. Jak sztuka wyraża osobowość artysty, tak 
wewnętrzny artystyczny wyraz w biologii – czym zdaje się być motyl – mówi 
o niepowtarzalnej, szczególnej i odrębnej osobowości jego projektanta.

Czy w Metamorfozach są jeszcze inne argumenty za 
projektem?

– Myślę, że spora część wspaniałego filmu Lada Allena była zamierzona 
jako wołanie o intuicyjne odkrycie projektu. Nie jest to ścisły argument 
za IP, ale można twierdzić, że wszyscy posiadamy intuicję projektu, której 
stanowczo zaprzeczają darwiniści, mówiąc, że to jest ledwie złudzenie. 
Uważam jednak, że ta intuicja ma realne znaczenie w sensie naukowym. 
Podobnie jak jesteśmy wyposażeni w fizjologiczne narzędzia do wykrywania 
światła, ciemności, gorąca, zimna i tym podobnych, tak też wydaje się, że 
jesteśmy wyposażeni, aby wykrywać projekt w obiektach przyrodniczych. 
Niemniej film nie przedstawia tego argumentu wprost. Główny argument 
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za inteligentnym projektem wskazuje na sam proces przekształceń 
(metamorfozy), na mocy którego gąsienica zmienia się w motyla. W tym 
procesie gąsienica zostaje dosłownie upłynniona, a następnie odbudowana 
jako zupełnie inne stworzenie. Teoria Darwina musiałaby wyjaśnić, w jaki 
sposób taki proces mógł powstać na mocy stopniowych, powolnych, 

nieplanowanych kroków w toku ewolucji. Problem teorii Darwina polega 
na tym, że metamorfoza osiąga wszystko albo nic: jeżeli zawiedzie 
w jakimkolwiek punkcie, jeżeli przejdzie tylko część tej drogi, to dochodzi 
donikąd – nie osiąga ani gąsienicy, ani motyla, ani nawet przejściowego 
bałaganu. I oczywiście sama możliwość rozmnażania się tego stworzenia jest 
zależna od osiągnięcia stanu motyla. Jest więc potrzebne coś, co przewiduje 
i antycypuje potrzeby w pełni rozwiniętego motyla. Ewolucja darwinowska 
nie może tego zdziałać. Ona nie przewiduje w ogóle. Jedynie przewidziany 
uprzednio plan, akt inteligentnej inżynierii, może wyjaśnić, jak taka rzecz 
– metamorfoza – mogła zaistnieć. █

Podziwiam wielu naszych chrześcijańskich 
przyjaciół za to, że poświęcają czas i energię, 
aby rozwikłać i uporządkować wiele znaczeń 
słowa „ewolucja”, a nie idą po prostu za 
czymkolwiek , co mówi im najbardziej 
prestiżowa nauka darwinistyczna. 



Tomasz P. Terlikowski

DZIECKO 
NA ZAMÓWIENIE, 
czyli nowa eugenika 
      u bram



„Użycie władzy państwowej do 
wymuszania aborcji na kobiecie, która jej 
nie chce, byłaby jednak tak poważnym 
naruszeniem wolności reprodukcyjnej, 
integralności cielesnej i prawa do 
decydowania o ochronie własnego 
zdrowia, że na dobrą sprawę nigdy nie 
można by go moralnie usprawiedliwić. 
Z moralnego punktu widzenia należałoby 
raczej dopuścić do narodzin dziecka, 
a następnie – nawet wbrew sprzeciwowi 
rodziców – odmówić podtrzymywania 
go przy życiu. Gdyby władze państwowe 
czyniły to, stosując przemoc i nie 
licząc się ze sprzeciwem rodziców, 
byłoby to, zarówno z moralnego, jak 
i prawnego punktu widzenia, niezwykle 
kontrowersyjne, niemniej w wypadkach 
prawdziwie krzywdzącego życia 
wyrządzone zło jest prawdopodobnie   
               wystarczająco poważne, by  
                    niekiedy to uzasadnić”.



„– Klikinij dwa razy na «komórki jajowe» – rzekła matka – i wpisz 
«tenisistki» w pole ze słowem kluczowym. (…) A teraz w miejsce, gdzie jest 
napisane «uporządkuj według», kliknij dwa razy na «światowy ranking» – ciągnęła.

– Boże, krzyknął, gdy przed jego oczami rozwinęła się lista, z małymi 
wizerunkami kobiet przy każdym nazwisku. Są tu prawie wszystkie.

– Oczywiście, jak inaczej zapracowana kobieta, taka jak zawodowa 
tenisistka, mogłaby mieć dzieci? Dlatego właśnie tu jesteś.

(…)
– To naprawdę niesamowite. Tak dobrze znam większość z nich. 

Z niektórymi nawet spałem. Gdybyś nie namówiła mnie na zablokowanie 
nasieniowodów w wieku szesnastu lat, mogłabyś już teraz mieć wnuka.

– Bardzo w to wątpię – rzekła matka. – Żadna poważna tenisistka nie 
pozostawiłaby takiej sprawy przypadkowi. Jestem przekonana, że każda 
z nich przeszła zabieg zablokowania jajowodów, niezależnie od tego, czy 
zdeponowała swoje jajeczka w banku – umilkła. (…)

– Uważam, że powinniśmy ograniczyć się do osób, które już dowiodły 
swojej wartości – oświadczyła. – Ja tak uczyniłam. Twój ojciec był 
zawodnikiem numer jeden od dwóch lat, gdy kupiłam jego plemniki. 
Kosztowały niemało, lecz nie żałuję tego – spójrz kim jesteś.

Znów pojechał w górę listy. W gruncie rzeczy nigdy nie żałował, że matka to 
zrobiła. Nie spotkał nigdy swojego ojca – podobnie zresztą jak jego matka – ale 
miał poczucie, że zna go. (…) Do plemników zakupionych przez jego matkę 
dołączona była płyta CD z jego obszerną biografią i blisko sześciogodzinnym 
filmem o jego ojcu, od dzieciństwa po wiek dojrzały. Dziwnie było pomyśleć, że 
setki być może tysiące dzieci na świecie wzrastało z tą samą płytą CD jako ojcem. 
Dwóch z jego głównych rywali na korcie okazało się jego przyrodnimi braćmi”1.

1 R. Baker, Seks w przyszłości. Spotkanie pierwotnych popędów z technologią jutra, tłum. T. Chawziuk, Poznań 
2002, s. 231-233.
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REALIZUJĄCE SIĘ JAKO KOSZMAR MARZENIA 
EUGENIKÓW
Ta opowieść, żeby nie było wątpliwości, nie jest złośliwym pamfletem 
katolickich fundamentalistów, którzy w paskudny sposób próbują pokazać, 
dokąd może nas doprowadzić niekontrolowany rozwój wspomaganego 
rozrodu w połączeniu z technikami eugenicznymi, ale apologią tych technik 
wygłaszaną przez ich zaangażowanego obrońcę. Na dalszych stronach swojej 
książki Robin Baker wprost uznaje, że eugenika (gdyby nie nazwa i negatywne 
skojarzenia z przeszłości) jest w porządku2, a zaprezentowany przez niego 
świat będzie o wiele lepszy, niż ten, na który wystawia nas przypadek 
w reprodukcji. A żeby pokazać, jaki to będzie świat, warto zacytować jeszcze 
jeden, tym razem już o wiele krótszy fragment z jego opisu przyszłości. Otóż 
matką dziecka tenisisty, którego już poznaliśmy, ma być jego własna matka. 
„Ja będę nosić tę ciążę. Nie będę się narażać na to, że jakaś napakowana 
hormonami obca kobieta postanowi sobie zatrzymać moją wnuczkę po 
dziewięciu miesiącach mojego, przepraszam naszego, oczekiwania. Wiesz, że 
to jest wciąż dozwolone, nawet dzisiaj”3 – oznajmia matka tenisisty. 

Historie takie (albo jeszcze bardziej okrutne) zdarzają się nie tylko 
w książkach proroków „nowego wspaniałego świata”, ale i w rzeczywistości. 
Na początku 2013 roku w Wielkiej Brytanii skazano kobietę, która zmusiła 
swoją czternastoletnią adoptowaną córkę do poddania się sztucznej 
inseminacji nasieniem dawcy i urodziła jej kolejne dziecko. Skazana miała 
cukrzycę, i dlatego nie chciała rodzić własnych dzieci, by nie przekazać 
im choroby. W trakcie małżeństwa adoptowała więc dwoje dzieci, a po 
rozwodzie, jako samotna matka, adoptowała jeszcze trzecie. Jednak uznała, 
że to wciąż za mało, a gdy władze odmówiły jej kolejnej adopcji, postanowiła, 
że musi poradzić sobie w inny sposób i poprosiła swoją czternastoletnią 
córkę, by ta urodziła jej kolejne dziecko. „Mama powiedziała mi: jedyną drogą, 
dzięki której mogę mieć czwarte dziecko, jest byś ty zaszła w ciążę. Byłam 
zszokowana, niezwykle zszokowana na początku. A potem pomyślałam, że 
może dzięki temu wszystko się skończy. Mama będzie zadowolona, tak jak 
była wcześniej” – opowiadała przed sądem dziewczynka, i dodawała, że 

2 „Nieprzyjemne wspomnienia, takie jak te – ale szczególnie straszliwe zbrodnie popełnione w imię eugeniki 
w czasach nazizmu w Europie – powodują powszechny odruch warunkowy na każdą wzmiankę o genetycznej 
dyskryminacji. Wielka szkoda. W istocie reakcja ta jest czymś więcej. Jest to wielka przeszkoda w rozsądnej dys-
kusji, ponieważ, czy to się komuś podoba, czy nie, reprodukcja zawsze była procesem eugenicznym” – oznajmia 
Baker. Tamże, s. 240. 

3 Tamże, s. 235. 



miała nadzieję, że jeśli to zrobi, mama będzie ją kochać bardziej. Zapłodnienie 
dokonywało się w domu. Kobieta zaprowadzała dziewczynkę do sypialni 
i kazała jej się zapłodnić przy pomocy strzykawki napełnionej spermą. 
Operację powtarzano siedmiokrotnie. Raz spermę kupiła sama kobieta od 
dawcy, innym razem przyszła ona pocztą z banku spermy Cryos. Nie jest 
wykluczone, że dziewczynka poroniła pierwsze dziecko, które poczęło się, gdy 
miała czternaście lat. Dwa lata później urodziła zdrowego chłopca4.

W opisanym powyżej przypadku trudno oczywiście mówić o eugenice, 
pokazuje ona jednak, w jaki sposób idee naukowców czy popularyzatorów 
odkryć naukowych przekształcają się w ponurą rzeczywistość, która 
z marzeniami czy wyobrażeniami futurologów niewiele ma wspólnego. 
Niestety, wiele wskazuje na to, że w podobny sposób wcielać się będzie 
w rzeczywistość wielki projekt eugeniki liberalnej, który coraz otwarciej 
głoszony jest przez liberalnych bioetyków i biotechnologów. „Dla większości 
to oczywiste, że powinniśmy zapobiegać chorobom i je leczyć. Wiele osób 
uważa, że w procedurze in vitro powinniśmy wybierać raczej zdrowe niż 
chore embriony. Czyli akceptujemy obowiązek działania na rzecz poprawy 
jakości życia. A selekcja genetyczna może polepszać jakość życia na większą 
skalę. Uważamy, że naszym moralnym obowiązkiem jest opieka nad 
dziećmi, karmienie ich, ubieranie, wykształcenie, by zapewnić im dobre 
życie. A przecież dzieci, które narodzą się z wyselekcjonowanych, lepszych 
embrionów, będą miały lepsze życie”5 – mówił w wywiadzie dla „Gazety 
Wyborczej” znany brytyjski bioetyk prof. Julian Savulescu z Oksfordu. 
W Polsce wtórował mu prof. Jan Hartman. „Jeśli człowiek może coś poddać 
regulacji i swojej władzy racjonalnej, to prędzej czy później tak się stanie. 
Będzie uważane za coś niemoralnego i niewłaściwego zdawać się na 
przypadek. W prokreacji prawdopodobnie ustali się etyczny standard, że 
prokreacja powinna być odpowiedzialna, a więc przebiegać pod kontrolą 
etyczną. (...) Nie ma żadnej oczywistości moralnej na rzecz przewagi moralnej 
którejkolwiek strony alternatywy: prokreacji całkowicie dowolnej, zdanej na 
przypadek, i prokreacji ograniczonej i kierowanej. Nie ma tu żadnej oczywistej 
intuicji moralnej, że jedno jest lepsze od drugiego. Sądzę, że taka eugenika 
prewencyjna stanie się za jakiś czas standardem, a poza tym, ludzie mogąc 
wpływać na cechy swojego potomstwa, co najmniej na płeć, a pewnie na 

4 V. Allen, I thought, if I did this, my mum would love me more: The wicked mother so desperate for another child she 
inseminated her 14-year-old daughter, „Daily Mail”, http://www.dailymail.co.uk/news/article-2316437/14-year-old-
forced-pregnant-wicked-mother-desperate-child.html#ixzz2SaleeKIB 

5 Bawmy się w Boga. Z prof. Julianem Savulescu rozmawia Katarzyna Wężyk, „Gazeta Wyborcza”, 2 lutego 
2013, s. 22. 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2316437/14-year-old-forced-pregnant-wicked-mother-desperate-child.html#ixzz2SaleeKIB
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2316437/14-year-old-forced-pregnant-wicked-mother-desperate-child.html#ixzz2SaleeKIB
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różne inne cechy, być może będą się na to decydować, chociaż może się to 
nam nie podobać”6 – podkreślał polski filozof.

Takie opinie, i to też trzeba gwoli uczciwości przyznać, coraz częściej 
budzą ostry sprzeciw, a przynajmniej wątpliwości, także wśród części 
agnostycznie czy liberalnie nastawionych filozofów czy uczonych. Nie 
chodzi tylko o tradycyjnie negatywnie nastawionych do liberalnej eugeniki 
Jürgena Habermasa czy Francisa Fukuyamę, ale także o biologów, którzy 
swoją karierę związali właśnie z techniką zapłodnienia pozaustrojowego. 
Jednym z najmocniejszych świadectw budzącej się świadomości zagrożenia, 
jakim może być liberalna eugenika, jest wystąpienie prof. Roberta Winstona 
(lekarza, jednego z pionierów techniki in vitro w Wielkiej Brytanii, specjalisty 
od „planowania rodziny”, i wreszcie polityka lewicowej Partii Pracy) w Roslin 
Institute w Edynburgu, które wygłoszone zostało wiosną roku 2013.

LIBERALNA EUGENICZNA RAMPA
Lord Winston – w tym fundamentalnym przemówieniu – ostrzegał, że 
niekontrolowany przez nikogo przemysł reprodukcyjny może doprowadzić 
do uformowania się pewnej „formy eugeniki”, która zaproponuje ludziom 
możliwość nadawania swoim dzieciom pewnych określonych cech (choćby 
inteligencji czy urody), jakie wydają się im niezbędne do życia o odpowiedniej 
jakości. A to może mieć gigantyczne skutki (niekoniecznie pozytywne) nie tylko 
dla jednostek, ale także dla społeczeństwa jako całości. „Już teraz dysponujemy 
technologią, która pozwala na modyfikacje genomu jednostek, poprzez 
transfer genowy czy zastępowanie genetyczne” – podkreślał. „Możemy znaleźć 
ludzi, którzy będą chcieli ulepszyć swoje dzieci, poprawiając ich inteligencję, 
wytrzymałość, urodę czy inne cechy charakteru” – uzupełnia uczony i ostrzega, 
że może to prowadzić do powstania rynku na tego typu usługi. „Skutkiem 
tego będzie zaś nowy rodzaj eugeniki, który będzie miał gigantyczne skutki 
dla rozwiniętych społeczeństw” – dodawał i wzywał do tego, by prawodawcy 
zajęli się na poważnie uregulowaniem związanych z tym niebezpieczeństw 
czy choćby przedyskutowaniem, czy zamiast modyfikować genetycznie ludzi 
nie lepiej byłoby ich jednak wychowywać do mądrości czy wysiłku fizycznego. 
„Istnieje wiele zagrożeń związanych z modyfikacjami genetycznymi, część 

6 Cyt. za: M. Nykiel, Uwaga! Szarlatani u sterów! Prof. Hartman zapowiada eugeniczny dyktat urodzeń i stworze-
nie nowego gatunku. Handel embrionami to ledwie początek, http://wpolityce.pl/dzienniki/dziennik-marzeny-nykie-
l/51903-uwaga-szarlatani-u-sterow-prof-hartman-zapowiada-eugeniczny-dyktat-urodzen-i-stworzenie-nowego-
gatunku-handel-embrionami-to-ledwie-poczatek.



z nich związana jest z praktycznymi zagrożeniami dla samych dzieci” – 
podkreśla Winston i dodaje, że z innymi będą się zmagać przyszłe pokolenia7. 
I choć można zarzucić profesorowi, że zagrożenia, o których opowiada, on 
sam w znaczącym stopniu swoimi badaniami i wypowiedziami wygenerował, 
to trudno nie zgodzić się z tym, że rodząca się eugenika jest gigantycznym 
zagrożeniem dla przyszłości ludzkości. 

I nie jest to zagrożenie przyszłości, ale teraźniejszości. Winston wskazuje, 
że większość z technik eugenicznych, jakie mogą być stosowane do 
„doskonalenia” ludzi, jest już dostępnych, a Francis Fukuyama wykazuje, że 
część z nich polega na zwyczajnej eliminacji słabszych czy chorych jednostek 
na zarodkowym etapie rozwoju. „Pierwszy krok w kierunku uzyskania przez 
rodziców większej kontroli nad genomem ich dzieci nie nastąpi wskutek 
rozwoju inżynierii genetycznej, lecz dzięki przedimplantacyjnej diagnostyce 
genetycznej. W przyszłości wszyscy rodzice będą zapewne mieli możliwość 
automatycznego zbadania zarodków pod kątem występowania wielu 
chorób oraz przeniesienia tych z «właściwymi» genami do macicy matki”8 
– oznajmia Fukuyama. I choć trudno się zgodzić z używaniem przez niego 
dużego kwantyfikatora i uznaniem, że przyszłość związana jest z metodami 
zapłodnienia pozaustrojowego, to niestety nie sposób nie dostrzec, że 
w swoich analizach trafnie odczytuje on kierunek, w jakim zmierza nasza 
cywilizacja. Już teraz bowiem coraz więcej bioetyków uznaje prawo rodziców 
do takiej, a nawet płciowej, selekcji zarodków i oczyszczania populacji 
z tych, które nie są dobrze widziane. I choć ta „nowa eugenika” opiera się 
na jednostkowych decyzjach, a nie na prawie stanowionym przez państwo, 
to ma ona także wymiar społeczny. „Wystarczy spojrzeć na dzisiejszą 
sytuację w Azji, gdzie połączenie tanich badań USG i łatwego dostępu do 
przerywania ciąży doprowadziło do gwałtownych zmian w liczebności 
płci. W Korei na przykład na początku lat dziewięćdziesiątych na każde 
100 przychodzących na świat dziewczynek przypadało 122 chłopców, podczas 
gdy normalnie stosunek ten wynosi 100 do 105. W Chińskiej Republice 
Ludowej stosunek ten jest niewiele wyższy, wynosi bowiem 100 do 117, 
a w niektórych regionach północnych Indii dysproporcja jest jeszcze większa. 
Doprowadziło to do niedoboru dziewcząt w Azji – ekonomista Amartya Sen 
ocenił, że jest ich o 100 milionów za mało. We wszystkich wymienionych 
wyżej społeczeństwach aborcja ze względu na płeć dziecka jest zabroniona, 

7 L. Buckland, Lord Robert Winston warning over child ‘eugenics’, „The Scotsman”, http://www.scotsman.com/
news/health/lord-robert-winston-warning-over-child-eugenics-1-2842227 

8 F. Fukuyama, Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, tłum. B. Pietrzyk, Kraków 2004, 
s. 107. 
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jednak mimo nacisków ze strony rządów pragnienie rodziców, by mieć 
męskiego potomka, doprowadziło do silnego zaburzenia równowagi między 
płciami. Taka nierównowaga może mieć poważne konsekwencje społeczne”9 
– zauważa Fukuyama. 

Z podobnym zjawiskiem społecznych skutków eugeniki liberalnej mamy 
do czynienia także w krajach zachodnich. Tu, inaczej niż w Azji, dotyka 
ona jednak przede wszystkim osób z wadami genetycznymi. Ponad 95 
procent dzieci na zarodkowym czy embrionalnym etapie rozwoju, u których 
zdiagnozowano zespół Downa, jest w Stanach Zjednoczonych czy Norwegii 
usuwanych. Nie inaczej jest w przypadku zarodków poczętych metodą 
in vitro, u których przeprowadza się testy na mukowiscydozę, hemofilię 
czy inne schorzenia genetyczne i usuwa te, u których odkryte zostaną te 
schorzenia. Tak dzieje się zresztą nie tylko w przypadku dzieci dotkniętych 
wadami, które na pewno skończą się ich ciężką chorobą, ale także takich, 
które na chorobę mogą (choć wcale nie muszą) zachorować. Selekcja na szkle 
obejmuje także zarodki, które są nosicielami nieodpowiednich genów. I nie 
chodzi tylko o dzieci na najwcześniejszym etapie rozwoju z zespołem Downa, 
mukowiscydozą czy hemofilią, które eliminuje się – zazwyczaj wylewając 
je do zlewu – z definicji, ale również o zarodki, które są nosicielami genów, 
które mogą, choć nie muszą, doprowadzić w wieku dojrzałym do rozwinięcia 
się jakiejś formy raka. W University College Hospital w Londynie przyszła 
na świat dziewczynka, którą jeszcze na poziomie zarodkowym poddano 
testom na obecność wadliwego genu BRCA1, który może powodować 
raka piersi w wieku dorosłym. Aby takie testy miały sens, stworzono 
wcześniej jedenaście zarodków, i te, które były nosicielami wadliwego 
genu, zostały wyeliminowane... Takie podejście oznacza, że uznajemy, iż 
choćby Fryderyk Chopin, który – według części biografów – chorował na 
pewną formę mukowiscydozy – nie miałby prawa urodzić się w naszym 
doskonałym genetycznie społeczeństwie. I jakoś trudno nie zadać pytania, czy 
rzeczywiście świat bez niego byłby lepszy?10

 9 Tamże, s. 114-115. 
10 Mało przekonującą odpowiedź na to pytanie formułuje Lee Silver w Raju poprawionym, odnosząc się do 

pytania, czy wyeliminowanie chorób umysłowych nie doprowadziłoby także do eliminacji wielkich twórców nimi 
dotkniętych (konkretnie chodzi o Ernesta Hemingwaya i Edgara Allana Poe). „Wyeliminowanie chorób umysło-
wych może rzeczywiście pozbawić przyszłe społeczeństwo pewnych korzyści. Na jakiej podstawie możemy się 
jednak domagać, aby ktoś urodził się ze skłonnością do choroby tylko dlatego, że istnieje minimalne prawdopo-
dobieństwo stworzenia przez tę osobę genialnego dzieła sztuki? Gdyby chodziło o nas samych na pewno woleli-
byśmy urodzić się «normalni». Gdyby jednak okazało się, że jakieś nienormalne stany umysłowe są korzystne dla 
społeczeństwa, czyż nie lepiej byłoby wywoływać je, stosując kontrolowane dawki leków halucynogennych, niż 



Na tym etapie rozwoju techniki możemy mówić jedynie o „jednostkowej” 
eugenice liberalnej, ale – co pokazuje Lee Silver w Raju poprawionym – 
już niebawem możemy się spodziewać liberalnej eugeniki w wymiarze 
przemysłowym, w trakcie której niszczone będą setki zarodków, by 
wyselekcjonować ten możliwe najbliższy ideału. Aby stało się to jednak 
możliwe, konieczne jest opracowanie skutecznej metody pozyskiwania 
od kobiet setek, a najlepiej tysięcy komórek jajowych, które się wyhoduje, 
później zapłodni, a następnie przedstawi rodzicom, by mogli wybrać najlepiej 
zapowiadający się zarodek11. Silver, choć może to szokować, nie widzi w tym 
analogii do zachowania SS-manów na rampie, którzy także wybierali spośród 
tysięcy ludzi tych, którzy mieli być użyteczni. Niedopuszczalne jest dla niego 
także porównanie takiego wyboru do wyboru między własnymi dziećmi. 
„Pomiędzy selekcją zarodków a wybieraniem dzieci nie można jednak stawiać 
znaku równości. Selekcja zarodków pozwala nam wybrać określony genotyp, 
a nie dziecko”12 – oznajmia Silver, jakby nie dostrzegając, że ów genotyp 
jest czyimś, i że likwidacja złego genotypu oznacza w istocie likwidację 
nieodpowiedniej jednostki. Ucieczkę przed tą bolesną prawdą ułatwia mu 
uznanie, że „wirtualne dzieci istnieją tylko w wyobraźni”, a prawdziwy jest 
tylko zarodek, który w istocie jest tylko genotypem...

MORALNY OBOWIĄZEK WYELIMINOWANIA 
SŁABSZYCH
Moralne myślenie współczesnej bioetyki oparte jest na zastąpieniu analizy 
etycznej analizą techniczną. Ujmując rzecz w dużym uproszczeniu, 
zakłada się, że jeśli coś jest technicznie wykonalne, to zapewne można 
to usprawiedliwić moralnie. I z takim właśnie procesem różnorodnego 
usprawiedliwiania selekcji eugenicznej mamy do czynienia we współczesnej 
bioetyce. Julian Savulescu jest jednym z tych badaczy, którzy – z pewnymi 
zastrzeżeniami – idą najdalej w budowaniu moralnego usprawiedliwienia 
dla każdego eugenicznego wyboru rodziców. „Jeśli para (lub pojedynczy 
reproduktor) decyduje się na posiadanie dziecka, a wybór jest możliwy, 
wówczas mają oni znaczące moralne przesłanki, by wybrać takie dziecko, 
spośród potencjalnych dzieci, które mogą mieć, co do którego życia mogą 

godząc się na obecność zmutowanych genów? Należy także podkreślić, iż odczucie, że społeczeństwo zostało po-
zbawione jakiegoś geniusza, ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Gdyby Edgar Allan Poe (który cierpiał na 
psychozę maniakalno-depresyjną) nigdy się nie urodził, nikt nie odczułby braku jego Opowiadań. Tak jak nikomu 
nie brakuje koncertów fortepianowych, które mógłby napisać Mozart, gdyby nie umarł w wieku 34 lat” – oznaj-
mia Silver. L. Silver, Raj poprawiony. Nowy wspaniały świat, tłum. S. Dubiski, Warszawa 2002, s. 219.

11 Tamże, s. 208-209. 
12 Tamże, s. 216. 
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się spodziewać, w świetle istniejących przesłanek, że będzie ono najlepsze, 
a przynajmniej nie gorsze, od innych potencjalnie możliwych”13 – wyjaśniają 
swoje stanowisko określane mianem „prokreacyjnej wspaniałomyślności” 
Julian Savulescu i Guy Kahane. Ten sterylnie czysty język ukrywa 
fundamentalną prawdę o tym, że autorzy zajmują się powołanymi już do 
życia zarodkami, z których każdy, jeśli tylko dostarczyć mu pożywienia 
i bezpiecznego miejsca, może dorosnąć i stać się na przykład liberalnym 
bioetykiem. Wybór między „potencjalnymi” dziećmi oznacza więc – i trzeba 
mieć tego świadomość, gdy analizujemy ten tekst – wybór między osobami 
jak najbardziej realnymi, tyle że na bardzo wczesnym (obaj bioetycy 
dopuszczają zresztą eliminację ludzi nieodpowiednich także na późniejszych 
etapach rozwoju, jak się wydaje włącznie z aborcją pourodzeniową, czyli 
dzieciobójstwem) etapie rozwoju. 

„Moralne zobowiązanie” wyboru dziecka o możliwie największej szansie 
na dobre życie czy uniknięcie schorzeń, cierpień czy możliwych braków, nie 
oznacza – i to trzeba Savulescu i Kahane przyznać – że chcą oni wprowadzać 
jakiś moralny „zamordyzm”, w zgodzie z którym likwidacja nieodpowiednich, 

13 J. Savulescu, G. Kahane, The Moral Obligation to Create Children with the Best Chance of the Best Life, „Bio-
ethics” vol. 23, number 5/2009, s. 274. 



o zbyt małej szansie na dobre życie, zarodków jest obowiązkiem rodziców. 
Takie stanowisko określają oni „wersją absolutnego zobowiązania do 
prokreacyjnej wspaniałomyślności” i definiują je jako „absolutne moralne 
zobowiązanie” do wyboru dziecka najlepszego z możliwych. Ich stanowisko 
jest bardziej umiarkowane i zakłada jedynie „istotne moralne przesłanki” do 
takiej selekcji, ale nie jej przymus14. To jednak, przed czym cofają się Kahane 
i Savulescu, nie jest już problemem dla dwóch amerykańskich badaczek, 
które formułują postulat, by prawo nakładało na rodziców obowiązek 
testów prenatalnych, które miałyby uniemożliwić narodziny chorym czy 
upośledzonym dzieciom.

Janet Malek z East Carolina University oraz Judith F. Daar z Whittier Law 
School w tekście The Case for a Parental Duty to Use Preimplantation Genetic 
Diagnosis for Medical Benefit zamieszczonym w „The American Journal of 
Bioethics” przekonują, że prawo powinno i może nakładać obowiązek 
testów preimplantacyjnych na rodziców dzieci, które mają urodzić się 
z zapłodnienia in vitro. W ten sposób badaczki chcą poprawić jakość życia 
rodzących się dzieci, a także wyeliminować te, które mogłyby urodzić się 
chore czy niepełnosprawne. Jeśli rodzice mogą być nosicielami rozmaitych 
schorzeń genetycznych – to zdaniem badaczek – prawo może na nich nałożyć 
obowiązek takich badań. A powodem, poza rzekomym dobrem dzieci, ma 
być także dobro rodziców, którzy – odmawiając takich badań – mogliby 
narazić się na proces ze strony własnych niepełnosprawnych dzieci, które 
odkryłyby, że żyją tylko dlatego, że nie sprawdzono, iż są chore i dlatego 
implantowano je do organizmu matki. Innym argumentem na rzecz takiego 
rozwiązania są korzyści ekonomiczne, jakie odniesie dzięki nim państwo. 
Otóż uniemożliwienie narodzin dzieciom chorym ma sprawić, że państwo nie 
będzie musiało ponosić kosztów ich leczenia czy rehabilitacji15.

Oczywiście na razie to „tylko” założenia badaczy, ale trzeba mieć 
świadomość, że koszty leczenia osób upośledzonych czy chorych mogą 
błyskawicznie sprawić, że to, co było tylko intelektualną zabawą, błyskawicznie 
przekształci się w rzeczywistość. Niemieccy i austriaccy zwolennicy eugenicznej 
likwidacji osób chorych psychicznie też zaczynali od intelektualnych zabaw 
i sugestii, ale to, co przygotowali, zostało – przy użyciu odpowiednich metod 
propagandowych – wprowadzone w życie właśnie z przyczyn ekonomicznych. 
Gdy w 1920 roku psychiatra Alfred Hoch i prawnik Karl Binding opublikowali 
książkę Die Frage der Vernichtung lebensunwerten Lebens („Zgoda na unicestwienie 

14 Tamże, s. 278. 
15 J. Malek, J. Daar, The Case for a Parental Duty to Use Preimplantation Genetic Diagnosis for Medical Benefit, „The 

American Journal of Bioethics”, vol. 12, issue 4/2012.
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istnień niewartych życia”) wydawać się mogło, że jest to tylko intelektualna 
próba wyciągnięcia wniosków ze społecznego darwinizmu, ale kilkanaście lat 
później ich książka stała się jednym z fundamentów akcji T4, w czasie której 
wymordowano setki tysięcy osób psychicznie chorych, które uznano właśnie 
za „istnienia niewarte życia”16. I choć współcześnie wyznawcy eugeniki 
zapewniają, że jest to niemożliwe, to trudno nie uznać takich zapewnień za 
naiwne. Dlaczego bowiem niby ludzie XXI w., którzy zgodzili się na masowe 
ludobójstwo aborcyjne (od 1973 roku według Human Life International 
zginęło miliard siedemset siedemdziesiąt dwa miliony dzieci nienarodzonych), 
mieliby nie zgodzić się na jakieś inne, dodatkowe ludobójstwo, które byłoby 
sympatycznie opakowane w terminy o „moralnym obowiązku”, „prawie do 
lepszego życia” czy wreszcie uzupełnione argumentami – też przecież w okresie 
kryzysu niebłahymi – ekonomicznymi?

Już pojawiają się zresztą, w poważnych publikacjach akademickich, 
rozważania na temat możliwości użycia przez państwo przymusu w sytuacji, 
gdy kobieta nie chce poddać się operacji usunięcia życia, które uznane jest 
za niegodne przeżycia. „Użycie władzy państwowej do wymuszania aborcji 
na kobiecie, która jej nie chce, byłaby jednak tak poważnym naruszeniem 
wolności reprodukcyjnej, integralności cielesnej i prawa do decydowania 
o ochronie własnego zdrowia, że na dobrą sprawę nigdy nie można by go 
moralnie usprawiedliwić. Z moralnego punktu widzenia należałoby raczej 
dopuścić do narodzin dziecka, a następnie – nawet wbrew sprzeciwowi 
rodziców – odmówić podtrzymywania go przy życiu. Gdyby władze 
państwowe czyniły to, stosując przemoc i nie licząc się ze sprzeciwem 
rodziców, byłoby to, zarówno z moralnego, jak i prawnego punktu widzenia, 
niezwykle kontrowersyjne, niemniej w wypadkach prawdziwie krzywdzącego 
życia wyrządzone zło jest prawdopodobnie wystarczająco poważne, by 
niekiedy to uzasadnić”17 – stwierdzają autorzy tekstu Wolność reprodukcyjna 
i zapobieganie szkodzie. Choć w dalszej części tekstu wyjaśniają, że na tym 
etapie z obawy przed nadużyciami państwa trudno byłoby to zrobić, to jednak 
teoretycznie pierwszy krok na drodze intelektualnego usprawiedliwienia 
zabijania niepełnosprawnych nawet wbrew woli ich bliskich został już 
uczyniony, a eugenika liberalna przekształca się w zwyczajną eugenikę 
państwową. Jej motywem jest współczucie dla dzieci, ale przecież także 

16 T. Matzek, Zamek śmierci Hartheim. Eutanazja w III Rzeszy, tłum. E. Borg, Warszawa 2004, s. 26. 
17 A. Buchanan, D. W. Brock, N. Daniels, D. Wikler, Wolność reprodukcyjna i  zapobieganie szkodzie, tłum. 

O. Dryla, w: Początki ludzkiego życia, red. W. Galewicz, Kraków 2010, s. 399-400.



w III Rzeszy podawano początkowo bardzo podobne usprawiedliwienia 
likwidacji „życia niewartego życia”.

GENETYCZNA RASA PANÓW
Liberalna eugenika negatywna, o której dotąd pisałem, nie jest jednak 
jedynym możliwym typem eugeniki, z jakim przyjdzie się nam zmierzyć 
w przyszłości. Leon R. Kass, wybitny konserwatywny amerykański filozof 
i bioetyk żydowskiego pochodzenia, już w 1979 r. wprost stwierdzał, że 
w najbliższym czasie nie tylko zostaną podjęte eksperymenty „zmierzające 
do modyfikacji komórkowej i genetycznej budowy (…) zarodków, początkowo 
bez przenoszenia ich do organizmu kobiety, później być może jako stanowiące 
wstępny etap wysiłków reprodukcyjnych”18. Niestety, jego przewidywania 
spełniają się na naszych oczach. Na razie – akurat jeśli chodzi o eugenikę 
pozytywną – rozgrywa się ona na szkle, w laboratoriach. W Wielkiej Brytanii 
– wiosną 2013 roku – pozwolono embriologom na tworzenie ludzkich 
zarodków z komórek rozrodczych trzech osób. Badania rozpoczęły się w roku 
2008, a ich celem – było a jakże – jedynie udowodnienie intelektualne, 
że pewien biotechnologiczny pomysł jest możliwy do realizacji. Pierwsze 
sukcesy skłoniły lekarzy do dalszych testów, które miały już wypracować 
metodę terapeutyczną, która zapobiegać ma przenoszeniu na dzieci chorób 
rodziców z defektami mitochondrialnymi DNA. Procedura polegać ma na 
tym, że metodą in vitro do życia zostanie powołany zarodek, z którego – 
zaraz po zapłodnieniu – usunięte zostanie jądro komórkowe i umieszczone 
w drugiej komórce jajowej z usuniętym kodem DNA albo w drugim zarodku 
(od dawców) z usuniętym jądrem komórkowym. W rezultacie nowy zarodek 
dziedziczy geny z DNA pary rodziców plus DNA mitochondrialne dawczyni 
komórki jajowej.

Na tym jednak program wielkiej eugenicznej rewolucji się nie kończy. 
Silver, w swojej programowej książce, już sugeruje, że w najbliższym 
czasie (to akurat w dziesięć zaledwie lat po opublikowaniu jego książki 
już się dzieje) będą usuwane najpoważniejsze dziedziczne choroby, takie 
jak anemia sierpowata czy mukowiscydoza, później przyjdzie czas na 
usuwanie mutacji, które „powodują skłonność do chorób serca, cukrzycy, 
otyłości, astmy i różnych rodzajów nowotworów. Następnie przyjdzie 
czas na implantację genów, które będą stanowić szczepionki przeciwko 
różnym chorobom zakaźnym, w tym przeciw wirusowi HIV powodującemu 
AIDS. Można też będzie wprowadzać inne geny, poprawiające ogólny stan 

18 L.R. Kass, O „tworzeniu dzieci” raz jeszcze, tłum. I. Zwiech, w: Początki ludzkiego życia, s. 260.
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zdrowia i zwiększające odporność organizmu. Ostatnim celem będzie umysł 
i zmysły. Wyeliminuje się skłonność do alkoholizmu, do chorób umysłowych 
i do niespołecznych zachowań przybierających postać patologicznej agresji. 
Poprawiona zostanie zdolność percepcji wzrokowej i słuchowej, dzięki czemu 
zwiększą się możliwości rozwoju talentu artystycznego”19 – zachwala Silver. 
Ale i to, jego zdaniem, nie będzie koniec. Możliwe ma się bowiem stać także 
umożliwienie ludziom postrzegania czterech kolorów, wzmocnienie węchu, 

a także radiotelepatia20, słowem człowiek wkroczy wielkimi krokami w jakąś 
postludzką rzeczywistość. 

I choć można się spierać – na poziomie filozofii – czy rzeczywiście zdolność 
do twórczości artystycznej czy mądrości rzeczywiście zależy całkowicie od 
genów, to nie ma jednak wątpliwości, że tak rozumiana eugenika głęboko 
przekształci społeczeństwo. Chodzi nie tylko o sport, który przy pomocy 
genetycznego dopingu, straci już w ogóle charakter rywalizacji sportowców, 
a przekształci się w genetyczny wyścig zbrojeń, ale także o wojsko (opowieści 
o genetycznie zmutowanych chińskich żołnierzach wcale nie muszą być 
tak bardzo bajkowe) czy wreszcie doskonalenie własnych dzieci przez 
klasy panujące, co doprowadzić może do powstania swoiście genetycznie 
zmodyfikowanej rasy panów. Ostrzega przed tym nawet Peter Singer. „Trudno 
jednak zgodzić się z taką wizją przyszłości, w której bogaci mogą sobie kupić 
piękne, mądre i zdrowie dzieci, a ubodzy – skazani na odwieczną loterię 
genową – zostają coraz bardziej z tyłu. Gdyby doszło do tego, że różnice 
w zamożności przekształcają się w nierówność genetyczną, zegar historii 
cofnąłby się o stulecia, do epoki sprzed walki z przywilejami arystokracji”21 

– przestrzega Singer. Oczywiście, jego zdaniem, nie oznacza to konieczności 
19 L. Silver, dz.cyt., s. 233.
20 Tamże, s. 234. 
21 P. Singer, Wyścig po pawi ogon, tłum. M. Madaliński, „Gazeta Wyborcza”, 17-18 lutego 2001.

Trudno zgodzić się z wizją przyszłości, 
w której bogaci mogą sobie kupić piękne, 
mądre i zdrowie dzieci, a ubodzy – skazani 
na odwieczną loterię genową – zostają coraz 
bardziej z tyłu. 



rezygnacji z tego typu badań i „skazania” wszystkich na „loterię genową”, 
a jedynie kierowany do państwa nakaz, by refundowało doskonalenie 
człowieczeństwa, czy budowanie społeczności postludzkiej wszystkim. Tylko 
w ten sposób, jego zdaniem, można uniknąć sytuacji trwałego podziału 
biologicznego na lepszą i gorszą część ludzkości. Wbrew pozorom jednak 
nie jest to żadne rozwiązanie. Zawsze bowiem bogatsi będą mieli lepszy 
i pełniejszy dostęp do pewnego rodzaju usług, a pewna część społeczeństwa 
– z przyczyn światopoglądowych czy religijnych nie zdecyduje się na takie 
ulepszenia, i w ten sposób zostanie wypchnięta z przestrzeni rywalizacji 
czy choćby pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. W ten sposób 
zrealizowana zostanie – w najgorszy możliwy sposób – grecka wizja, w której 
niewielka elita będzie rządzić ludźmi stworzonymi (czy zdolnymi) jedynie do 
niewolnictwa. 

SPOŁECZEŃSTWO NIELUDZKIE
Wizja taka nie musi się oczywiście zrealizować. Nie ma pewności, że takie 
manipulacje są w ogóle możliwe, a genom ludzki zaczyna być dopiero 
poznawany, i nie ma pewności, że kiedykolwiek będziemy umieli, bez 
ogromnych zagrożeń dla ludzi, nim manipulować. Drobne z pozoru zmiany 
mogą mieć ogromne, ale wcale niepozytywne skutki uboczne, zarówno dla 
jednostek, jak i dla całych społeczeństw. O związanych z tym dylematach 
etycznych pisał już w roku 1979 Leon R. Kass, który wskazał, że jak na razie 
(a od tego momentu sytuacja wcale nie zmieniła się tak bardzo) niewiele 
mamy wiedzy o ryzyku, jakie związane jest z procedurą in vitro (a można 
to rozszerzyć na całą inżynierię genetyczną). „Rodzi to osobliwe pytanie 
w ramach etyki eksperymentów na ludziach: czy etycznie dopuszczalne jest 
ściągnięcie na hipotetyczne, niepoczęte jeszcze dziecko, niebezpieczeństw, 
którym – rzecz jasna bez własnej zgody – miałoby stawić czoła, 
a równoczesne podjęcie decyzji o obdarzeniu go życiem, które konfrontację tę 
urzeczywistni?”22 – wskazywał Kass. 

Na pytanie to jednak nigdy nikt nie odpowiadał, bowiem poważne 
jego potraktowanie prowadzić musi do uznania, że jeśli nie chcemy 
instrumentalizować dzieci, to wycofać musimy się z metody in vitro, która 
nigdy nie została sprawdzona, i która jest nieustannie powtarzanym 
eksperymentem na żywych ludzkich istotach. Co więcej – jak to niezwykle 
mocno pokazuje Habermas – eugenika liberalna ostatecznie niszczy 
wolność i niezależność jednostek, które są jej poddane. Wychowanie, 

22 L.R. Kass, dz. cyt., s. 253. 
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wartości przekazywane przez rodziców, mogą być przez dorosłe czy 
dorastające dziecko odrzucone, jednak modyfikacje genetyczne, które 
zastąpić mają proces wychowawczy (żeby dziecko było inteligentniejsze, 
lepiej grało w tenisa czy miało jakiś wygląd), takiemu dialogicznemu 
odrzuceniu już nie podlegają. „Ingerencja prenatalna nie pozwala 
nastolatkowi dokonać rewizji, równoznacznej z procesem uczenia się. 
Zwada z genetycznie utrwalonym zamiarem osoby trzeciej to sytuacja bez 
wyjścia. Genetyczny program jest niemym faktem, na który w pewnym 
sensie nie ma odpowiedzi; ten bowiem, kto wadzi się z cudzymi 
zamiarami utrwalonymi genetycznie, nie może – jak osobnik o genezie 
naturalnej – w toku refleksyjnie i dobrowolnie kontynuowanej biografii 
odnosić się do swoich uzdolnień i upośledzeń tak, by zweryfikować 
swoją samowiedzę i znaleźć produktywną odpowiedź na stan wyjściowy 
(…) Ulepszające ingerencje eugeniczne naruszają etyczną wolność 
w tej mierze, w jakiej krępują pacjenta odrzucanymi przezeń, ale 
nieodwracalnymi zamiarami osób trzecich i tym samym nie pozwalają, 
by pojmował siebie jako wyłącznego autora swojego życia”23 – zauważa 
Habermas. Proces eugenicznego projektowania niszczy także zasadniczą 
równość jednostek. Część z nich staje się bowiem projektantami, a część 
projektowanymi, a miejscami tymi nie sposób się zamienić. 

Genetyczne doskonalenie jednostek niszczy także potrzebę doskonalenia 
się, etyczną i moralną samowiedzę. Genetyka, kształtowanie doskonałych 
jednostek za pomocą terapii czy inżynierii ma zastąpić żmudny proces 
wychowania człowieka, jego doskonalenia się w cnotach czy odkrywania 
i przełamywania własnych możliwości. W świecie inżynierii genetycznej to 
wszystko nie jest potrzebne, a człowiek traktowany jest jak robot, którego 
umiejętności można i należy poszerzać dzięki technicznym manipulacjom. 
Tego typu podejście nie tylko oznacza sprowadzenie człowieka do maszynerii, 
ale także odebranie mu wolności i możliwości rozwoju duchowego 
i moralnego. To zaś oznacza ostatecznie koniec człowieczeństwa, jakie 
znamy. Człowiek zaprogramowany, stworzony na zamówienie i pozbawiony 
możliwości buntu przeciwko własnemu zaprogramowaniu przestaje w istocie 
być człowiekiem. Jego sytuacji nie da się porównać z sytuacją jednostek, które 
są zdeterminowane swoim pochodzeniem. To ostatnie może być bowiem 

23 J. Habermas, Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej, tłum. M. Łukasiewicz, Warsza-
wa 2003, s. 70-71.



kwestionowane, a do tego zawsze jego owocem – ujmując rzecz po ludzku – 
przypadku, a nie świadomego działania innych. 

Podobny, prowadzący w kierunku nieludzkich (a może trzeba powiedzieć 
wprost szatańskich) rozwiązań, charakter ma eugenika negatywna, związana 
już teraz z procedurami in vitro. Uznanie, że człowiek ma prawo decydować, 
kto jest godny życia, a kto nie, kto przeżyje je wystarczająco dobrze, a kto 
nie, i wreszcie segregowanie ludzi, tak by wyeliminować spośród nich osoby 
upośledzone czy chore, tak by nie uprzykrzały one życia silnym i zdrowym, to 
w istocie propozycja zbudowania społeczeństwa bez miłości i solidarności. Te 
ostatnie rodzą się bowiem dopiero, gdy istnieją osoby, którym naszą miłość 
(wraz z nieodłącznym od niej cierpieniem) i solidarność możemy okazywać 
całkowicie bezinteresownie. Takimi osobami są właśnie ludzie dotknięci 
schorzeniami, które mają być – wraz z ich nosicielami – wyeliminowane za 
pośrednictwem nowej, liberalnej eugeniki, z puli genetycznej ludzkości. █



Aktywni katolicy dorobili się ostatnio miana „katotalibów”. Mówi się, że chcą narzucić światu 
jedyny „słuszny” system wartości. Z poglądem tym mierzy się Zbigniew Kaliszuk w kontynuacji 
bestsellera „Katolik frajerem?”. Książka podejmuje najbardziej kontrowersyjne kwestie na styku 
państwa i Kościoła, w tym między innymi:

Prawa homoseksualistów do zakładania rodziny 
Prawa kobiet do legalnej aborcji 
Prawa małżeństw do dzieci poczętych metodą in vitro 
Prawa ateistów do niepłacenia podatków na Kościół katolicki

Wraz z autorem o kwestie te spierają się znani dziennikarze oraz specjaliści z dziedziny medycy-
ny, prawa i etyki reprezentujący przeciwne stanowiska.

„Jak trafić do ludzi, którzy nie widzą różnicy między talibem a katolikiem? Jak odmienić serce 
tych, którzy uważają Jezusa za „przestarzały obciach”? Ta książka w dużym stopniu pomoże 
znaleźć odpowiedź na to pytanie. A jest ono fundamentalne dla przyszłości chrześcijaństwa”. 
— Łukasz Adamski, publicysta tygodnika „Sieci”, redaktor naczelny portalu wNas.pl 

„Bardzo dobra, rzeczowa dyskusja dotycząca tematów seksu, aborcji, in vitro, eutanazji, związ-
ków partnerskich – przedstawiona z różnej perspektywy światopoglądowej. Tę książkę powinien 
przeczytać każdy katolik i nie katolik”. 
— Michał Chorosiński, aktor
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Czasem były takie momenty, gdy stałem nad inkubatorem i zastanawiałem 
się, czy nie lepiej byłoby dla niej, żeby się nie męczyła, żeby odeszła. 
Ale ona nie chciała odejść. Inne dzieci obok niej umierały, a ona żyła 
i walczyła o życie. Więc widocznie nasza Zuzia ma jakieś zadanie, które 
musi wypełnić. I pierwszym, jaki przychodził nam do głowy, to było 
zjednoczenie nas wokół niej i wokół pozostałych dzieci. Myślimy tak do 
tej pory. Ona uratowała nasze małżeństwo, ponosząc gigantyczną ofiarę, 
oddała za nas swoje zdrowie.

Rozmawia Tomasz P. Terlikowski

Pamiętasz ten dzień, w którym urodziła się Zuzia?

– Pamiętam... Bardzo dobrze pamiętam. To była niedziela, jak każda inna. 
Od rana Ania mówiła, że nie czuje ruchów dziecka, i że jest zaniepokojona. 
To był dwudziesty piąty tydzień ciąży. Ale jak sobie wyobraziłem użeranie 
się na izbie przyjęć, walkę o ustalenie, czy wszystko jest ok, to mnie to 
przeraziło, i – jak to ludzie – zaczęliśmy się przekonywać, że czasem tak jest 
i postanowiliśmy, że zaczekamy do poniedziałku. A powinniśmy pojechać 
od razu. Dopiero, gdy ten stan zaczął się przedłużać, po kilku godzinach 
pojechaliśmy na izbę przyjęć. Pod KTG okazało się, że tętno dziecka jest 
bardzo nierówne, pokazuje się i spada. Lekarze od razu zdecydowali, że Ania 
musi natychmiast wjechać na stół, bo ciążę trzeba zakończyć.

MISJA ZUZI, CZYLI 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 
KRZYŻA
Rozmowa z Piotrem Zworskim, dziennikarzem telewizyjnym, 
mężem Anny i tatą Filipa, Zuzi i Tomka

Fo
to

: A
rc

hi
w

um
 r

od
zi

nn
e



Myśleliście kiedyś o tym, że gdybyście wtedy pojechali do 
szpitala wcześniej, to mogłoby być lepiej?

– Być może by było. Ale my wiemy, że to, w jakim stanie jest teraz 
Zuzia, zadecydowało się później, już po jej narodzinach. Znam wcześniaki 
z 25 tygodnia, które teraz są w wieku mojej córki, i są zdrowe. U nas już 
po narodzinach doszło do perforacji jelit i wielokrotnego niedotlenienia 
mózgu. Nie chcę o to nikogo oskarżać, bo to często był splot rozmaitych 
okoliczności. Takie dziecko trzeba odpowiednio karmić, trzeba mu dać 
pokarm matki, ale nie może go być za dużo. Zuzi podano go za dużo, jelita 
nie wytrzymały i doszło do ich pęknięcia. To był pierwszy krytyczny moment 
w jej życiu. Ona wtedy mogła od nas odejść. Ale udało się ją uratować, 
była interwencja chirurgiczna i wróciliśmy do siebie. Już wiedzieliśmy, 
że ona ma przetokę, że jelita przestały funkcjonować. To był kolejny – po 
porodzie – moment, w którym doszło do niedotlenienia mózgu, do zapaści. 
W następnym miesiącu, gdy trzeba ją było przewieźć do następnego szpitala, 
to się wydarzyło po raz drugi. Z idiotycznego, prozaicznego powodu. Winda 
się zacięła. I z tej windy trzeba ją było wyciągać, razem z inkubatorem 
i respiratorem. Trzeba było przejść na ręczną respirację, to wszystko też jej nie 
pomogło. Kogo mamy za to winić? To są przecież kolejne sekundy, w których 
jej mózg doznawał nieodwracalnych uszkodzeń. Ale ona z tego wyszła. 
I jeszcze jedna, druga sepsa. Przyczyn jej stanu była więc masa. 

A jaki to jest stan?

– Zuzia nie panuje nad swoim ciałem, cały czas leży, nie mówi, nie widzi, 
bo niewypełnione przestrzenie w jej mózgu są tak duże, że naciskają na nerwy 

wzrokowe. Może polegać tylko na 
słuchu i węchu. Trzeba ją karmić 
przez gastrostomię, taką specjalną 
rurkę wprowadzoną do brzucha, bo 
ona nie umie przełykać. Cały czas 
trzeba ją rehabilitować, codziennie, 
żeby jej mięśnie pracowały. Dzięki 
temu, że ćwiczymy, ona jest dzisiaj 
w bardzo dobrej formie, mięśnie są 
rozćwiczone i nie widać, gdy się na 
nią spojrzy, że to jest chore dziecko.Zuzia Zworska (fot. archiwum rodzinne)
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Zuzia jest świadoma?

– To jest pytanie, na które chcielibyśmy poznać odpowiedź. Ale myślę, 
mam nadzieję, że tak. Ona się uśmiecha, jak słyszy kroki Ani czy moje. Kiedy 
w szpitalu do niej wchodziłem, to się uśmiechała, a jak wchodził lekarz, to 
nie. Jak wracam do domu z pracy, czy kiedy jej starszy brat wraca ze szkoły, 
to też się uśmiecha. Ona wie, kiedy jest bezpieczna, a kiedy nie jest, płacze. 
Dlatego wydaje mi się, że ona dużo rozumie, ale jest uwięziona we własnym 
ciele. Nie ma wpływu na to, jak poruszają się jej ręce i nogi. 

Ile dni trwało to wszystko, te pierwsze decydujące dni?

– Kwartał. 

I wtedy nie wiedzieliście, jaki będzie stan Zuzi?

– To się przed nami odkrywało. Przez kilkanaście pierwszych tygodni 
wydawało nam się, że ona będzie całkowicie normalnym dzieckiem, że będzie 
się normalnie rozwijać. Pamiętam, że się strasznie irytowałem na pielęgniarki, 
że źle kładą Zuzię, że jej się ucho zawija, a ja miałem o to wewnętrzny żal, 
a przecież one walczyły o życie. 

A wy nic nie wiedzieliście?

– Lekarka nam powiedziała, że może być źle. Ona nic przed nami 
nie ukrywała, mówiła, że takie dzieci odchodzą. Ale w nas nie było 
czarnowidztwa, a nadzieja. To był czas, kiedy bardzo się do siebie zbliżyliśmy 
jako małżeństwo, jak mąż i żona. 

Właśnie wtedy, nad tym inkubatorem?

– Tak. Cała ta sytuacja bardzo nas do siebie zbliżyła. Myśmy byli wtedy 
na takim etapie swojego życia, że próbowaliśmy składać do kupy to, co 
wcześniej rozwaliliśmy. Jakiś czas przed urodzeniem Zuzi zastanawialiśmy się 
nawet nad rozstaniem. Nasze małżeństwo było w rozsypce, ale w pewnym 
momencie zdecydowaliśmy się o siebie zawalczyć. I wtedy pojechaliśmy na 



kurs Filip, żeby zacząć na nowo budować nasze małżeństwo. Ten kurs to jest 
bardzo mocne przeżycie duchowe, i to był punkt zwrotny w naszym życiu. Od 
niego zaczęła się nasza przemiana, ale też koszmarna walka duchowa. Chwilę 
później Ania zaszła w ciążę, ale ją poroniła, a potem do szpitala – na kilka 
tygodni – trafił nasz najstarszy syn. W tym czasie straciłem pracę, trzeba było 
szukać nowej, a na koniec Ania zaszła w ciążę i urodziła się Zuzia. To był ciąg 
przeszkód po tym, jak powiedzieliśmy Bogu tak...

… Szatan się wkurzył...

– … dzisiaj tak to rozeznajemy. Zaczęła się walka o nas między dobrem 
a złem. Szatan miał już nas na widelcu i nagle nas stracił, i zaczął walczyć. 

Wywinęliście się spod wideł?

– Wywijamy się do tej pory. To wciąż trwa, bo z szatanem jest jak 
z mafią, jak do niej raz wstąpisz, to bardzo trudno z niej wyjść. Ale gdy 
Zuzia się urodziła, to był już moment, kiedy wiedzieliśmy, że chcemy 
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być ze sobą, że jesteśmy dla siebie najważniejsi na świecie, że walczymy 
o siebie, i wspólne godziny walki o jej życie nieprawdopodobnie nas do 
siebie zbliżyły. 

To nie jest typowe, bo wiele małżeństw zaczyna się 
wzajemnie obwiniać i w efekcie oddalają się od siebie.

– Mnie już na początku ktoś mądry powiedział, żebym nie obwiniał 
o to ani żony, ani siebie. Często w takiej sytuacji rodzice pytają też o to, za 
jakie grzechy ich to spotkało, za co Pan Bóg tak ich karze? Takie pytania też 
sobie zadawałem, ale wtedy zawsze przychodziła odpowiedź, że musimy 
przejść przez ten trudny moment dla jakiegoś celu. Pan Bóg dopuszcza ból, 
nieszczęście, z jakiegoś powodu, a człowiek często poznaje go po latach. 

A wiesz już jaki to był cel?

– W pełni nie wiem. Ale wiem, że tylko dzięki Zuzi mogliśmy się w pełni 
do siebie zbliżyć. Ona była jedynym sposobem, żeby odbudować nasze 
małżeństwo. I tak jest do tej pory. Już pięć lat minęło od jej narodzin, ale ona 
nas nadal buduje. 

Zuzia jest więzią?

– Zuzia jest więzią między nami, ale po Zuzi przyszedł Tomek, i on 
wprowadził w nasze życie równowagę. Często rodziny, w których są dzieci 
niepełnosprawne, koncentrują się tylko na nich, zapominając o zdrowych. U nas 
pewnie by było tak samo, myśmy też bardzo mocno skoncentrowali się na Zuzi, 
zapominając o starszym Filipie, ale przyszedł Tomek, który uzdrowił relacje.

Nie baliście się kolejnego dziecka?

– Myśmy o nim nie decydowali (śmiech). To jest największy prezent od Pana 
Boga. Wiele osób mówiło nam, że to jest nagroda dla nas. I ja też bym tak 
powiedział. Chłopak jest zdrowy, świetnie się rozwija, daje nam dużo radości. 
Dzięki niemu Ania mówi, że znowu poznała smak piaskownicy. Gdy była 
z Zuzią w ciąży, to miała wciąż nadzieję, że za chwilę będzie znowu chodzić do 



piaskownicy. I nie było jej to dane, a Tomek jej to przywrócił, spełnił jej marzenia. 
Ja bardzo długo nie chciałem mieć dzieci, to było jedno z nieporozumień, które 
rozbijało nasze małżeństwo, bo ja byłem zamknięty na życie. Dzisiaj uważam, że 
to był mój ogromny błąd. Ale po tym, jak powiedzieliśmy sobie „tak” na nowo, 
zmieniłem swoje myślenie. Dzisiaj bardzo często sobie myślę, że gdyby nie tamta 
moja wcześniejsza postawa zamknięcia na życie, to może dzisiaj cieszyłbym się 
trójką wspaniałych dzieciaków. Czuję się czasem jak Mojżesz, który zwątpił i nie 
wszedł do Ziemi Obiecanej i pozostał na pustyni...

Czujesz się, jakbyś był na pustyni?

– Tak. Wiem, na czym polega szczęście wielodzietnej rodziny. Olbrzymie 
szczęście. Wiem, bo tego doświadczam. Ale jednocześnie mam poczucie, że nie 
możemy w pełni żyć tym szczęściem. Nie możemy razem pojechać w piątkę 
na wakacje. Zuzia jest dzieckiem neurologicznym, więc źle znosi podróże, 
wymiotuje, denerwuje się. Jazda samochodem bardzo ją denerwuje. W zapachach 
i dźwiękach domu czuje się najlepiej, więc zmiany otoczenia ograniczamy do 
minimum. Nie możemy nawet wyjechać na weekend. Czasem zdarza nam 
się wyjechać do rodziców, bo tam możemy być dłużej. A każdy nasz wyjazd 
to konieczność zorganizowania opieki dla niej. Zazwyczaj są to rodzice mojej 
żony. Bardzo kochają Zuzię. I jak już pojedziemy, to i tak mamy poczucie, że ona 
powinna być z nami, bo jesteśmy rodziną. To jest dla nas trudne i smutne. Wiemy, 
jak by było, gdybyśmy pojechali razem, ale nie możemy tego zrobić.

Kiedy się zorientowaliście, w jakim stanie będzie Zuzia?

– Ta wiedza przychodziła do nas stopniowo. I to jest ogromne szczęście, bo 
gdyby ktoś nam od razu powiedział, że dziecko nie będzie chodzić, widzieć, 
nie będzie mówić, będzie „roślinką”, to byłoby to dla nas zabójcze. Myśmy 
to jednak odkrywali stopniowo. Najpierw dowiedzieliśmy się, że będzie 
zawsze kłopot z brzuszkiem, potem dowiedzieliśmy się, że komory w mózgu 
nie są do końca wypełnione, że są wolne przestrzenie i że mózg nie będzie 
pracował tak jak powinien. Nikt nam wprost tego nie powiedział, ale już 
mieliśmy poczucie, że nie będzie dobrze. A potem dowiedzieliśmy się, że nie 
będzie widzieć. I tak stopniowo docierała do nas prawda. Jak Zuzia miała 
pół roku, to już wiedzieliśmy, z czym przyjdzie nam się zmierzyć. To, czego 
wówczas jeszcze nie wiedzieliśmy, to to, że do drugiego roku życia będziemy 
w zasadzie mieszkać w szpitalu. A tak było. Dopiero w drugim roku życia 
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przeprowadzono operację, która uratowała jej jelita, uwolniła ją od worka, do 
którego się wypróżniała, i pozwoliła na normalne trawienie i wydalanie. 

Modliliście się w tym czasie?

– Pojawienie się Zuzi było ogromnym zwrotem duchowym. Nie 
przeżywaliśmy jakiegoś buntu wobec Boga. Nie krzyczeliśmy na Boga. 
Bardziej odczytywaliśmy to jako wskazanie, że powinniśmy się zjednoczyć 
i odkryć w tym nowym losie siłę. Mam wrażenie, że nasze otoczenie było 
bardziej zbuntowane niż my. Często słyszeliśmy od ludzi: „dlaczego akurat 
wy”, „ale macie przerąbane”. A my nigdy nie podchodziliśmy do tego jak do 
kary. Mnie bardzo szybko przychodziły do głowy obrazy z Ewangelii. Jezusa, 
który niesie krzyż, i Szymona z Cyreny, który został wybrany z tłumu, żeby 
Mu pomóc. Nasza Zuzia to taki Jezus ukrzyżowany, człowiek całkowicie 
zdany na pomoc innych. A nas Pan Bóg wybrał na Cyrenejczyka, który ma jej 
pomagać. I te obrazy z Ewangelii, świadomość, że Zuzia ratuje nasz związek, 
one pomogły przejść przez trudny moment. Nad inkubatorem zaczęliśmy 

się też modlić. Wcześniej nigdy razem się nie modliliśmy. Oboje pochodzimy 
z katolickich rodzin, przyjmowaliśmy sakramenty, w niedzielę chodziło się 
na mszę, ale nie było w tym żywej relacji z Bogiem. To było chrześcijaństwo 
tradycyjne, ale nie przeżywane specjalnie głęboko. I Zuzia pokazała nam, 
czym jest wiara, ale także jak piękne jest życie.

???

– Czasem były takie momenty, gdy stałem nad inkubatorem i zastanawiałem 
się, czy nie lepiej byłoby dla niej, żeby się nie męczyła, żeby odeszła. Ale ona nie 
chciała odejść. Inne dzieci obok niej umierały, a ona żyła i walczyła o życie. Więc 
widocznie nasza Zuzia ma jakieś zadanie, które musi wypełnić. I pierwszym, 

Pojawienie się Zuzi było ogromnym zwrotem 
duchowym. Nie przeżywaliśmy jakiegoś buntu 
wobec Boga.



jaki przychodził nam do głowy, to było zjednoczenie nas wokół niej i wokół 
pozostałych dzieci. Myślimy tak do tej pory. Ona uratowała nasze małżeństwo, 
ponosząc gigantyczną ofiarę, oddała za nas swoje zdrowie. Ona zapłaciła 
ogromną cenę za to, że nasze życie jest teraz w takim, a nie innym miejscu, że 
różni się diametralnie od tego, którym żyliśmy sześć, siedem lat temu. 

To znaczy?

– Dzisiaj jesteśmy ludźmi, którzy mają zupełnie inne priorytety. Ja już 
nie mogę myśleć o tym, gdzie pojadę na wakacje albo kiedy kupię sobie 
nowy samochód, bo najnormalniej w świecie nie stać mnie na nowy 
samochód. Rehabilitacja Zuzi kosztuje tak dużo, że gdyby nie pomoc osób 
trzecich, nigdy nie dałbym sobie z tym rady. Na szczęście Bóg stawia na 
naszej drodze dobrych ludzi. Ja niczego nie mogę zaplanować. Raz, dwa 
razy w roku jesteśmy w Centrum Zdrowia Dziecka. Każda infekcja wywołuje 
u niej zapalenie płuc, a jak jest zapalenie płuc, to pojawiają się kolejne 
komplikacje. Dziecko zapada się w sobie i trzeba pomocy lekarzy. Jakościowo 
nasze życie się zmieniło. Ale ja dzięki temu poznałem, co oznacza posiadanie 
więcej niż jednego dziecka. Zmieniło się moje rozumienie rodziny, tego, co 
w niej jest najważniejsze. Wcześniej każde z nas miało swoje priorytety, 
swoich przyjaciół i swoje życie, a gdzieś z boku było to jedno dziecko. To 
nie była rodzina, ale związek, w którym każde ciągnęło w swoją stronę. 
A Zuzia wprowadziła wspólny cel i zbudowała nasze życie duchowe, nadała 
mu cel. Jeden z lekarzy powiedział nam, że to, że Zuzia urodziła się w takim 
stanie, to jest przypadek jeden na milion, jakbyśmy w Totka wygrali, bo to 
był czysty przypadek, że ona się zawinęła w pępowinę. I to mi uświadomiło, 
jak wiele rzeczy jest ode mnie niezależnych. My wciąż jesteśmy uczeni, że 
wszystko jest od nas zależne, że jak będziemy zaradni, to sobie poradzimy 
w życiu. A to przecież nie zawsze jest prawda, bo wiele rzeczy jest od nas 
całkowicie niezależnych. Zuzia spowodowała, że dojrzeliśmy do tego, by 
to zrozumieć, i by odważyć się powiedzieć do Boga: „Boże, to Ty jesteś 
scenarzystą. Boże, w Twoje ręce oddajemy nasze życie”. My przecież nawet 
nie wiemy, ile lat będzie żyła Zuzia, ale oddajemy to Jemu.

Boicie się jej śmierci?

– Teraz już nie. Pan Bóg postawił na naszej drodze ludzi, którzy nas 
przygotowali na to, że Zuzia może odejść do Boga, kiedy już spełni swoją 
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misję. Teraz jest z nami, więc widocznie ma jeszcze sporo do zrobienia. Ale 
to, o czym mówię, to jest doświadczenie ostatnich kilku miesięcy. Wcześniej 
przez pięć lat nie przyjmowaliśmy do wiadomości, że ona może umrzeć, 
traktowaliśmy ją jak zdrowe dziecko, a przecież nikt nie zakłada, że jego 
zdrowe dziecko umrze. I dopiero mądrzy ludzie pokazali nam, że jej odejście 
do Boga nie będzie niczym strasznym, że ona zostanie w niebie naszą 
orędowniczką, bo będzie blisko Boga, i będzie nam szykować tam miejsce. 
Wierzącym jest łatwiej znieść taki los, bo nie jesteśmy sami, wiemy, że ktoś 
się nami opiekuje. 

Ale mężczyźnie trudno jest przyjąć taką zależność od 
kogoś...

– Tak. I to bardzo mnie zmieniło. Przez wiele lat myślałem, że wszystko 
ode mnie zależy, i niewiele mi wówczas wychodziło. A teraz, kiedy wiem, że 
mogę powierzyć Bogu pewne rzeczy, Bogu czy Matce Pana, to jest mi dużo 
łatwiej. Z Anią czuję się niekiedy jakbym chodził po wodzie, jak Piotr. 

Dlaczego?

– Opieka nad dzieckiem to jest wiele obowiązków, ogromny 
emocjonalny ciężar i wreszcie potworne koszty finansowe, ale od pięciu 
lat dajemy radę, nie popadliśmy w długi, zawsze znajdują się ludzie, 
którzy pomagają. I nie chodzi tylko o pieniądze, ale także o opiekę nad 
Zuzią. Jako pierwszy z ogromną empatią na moją sytuację zareagowali 
moi pracodawcy. Gdy dowiedzieli się, co się wydarzyło, powiedzieli mi, 
żebym zajął się rodziną, że firma beze mnie się nie zawali. A potem 
fundusz socjalny w mojej firmie zaczął pomagać mi w kupowaniu leków, 
rehabilitacji. I choć od tego momentu minęło pięć lat, to nadal mamy 
wsparcie. Nikt niczego mi nie wypomina. To jest bardzo ważne, żeby 
ludzie w takiej sytuacji mieli wsparcie. 

Nigdy nie myśleliście, że chcielibyście, żeby umarła?

– Moja żona nigdy. A ja – gdy widziałem w sytuacjach kryzysowych jak 
Zuzia cierpi – to czasem modliłem się do Boga, by ją zabrał, bo ona cierpi, 



i my cierpimy. Nie rozumiałem 
tego, ale z Bogiem często tak jest, 
że najpierw daje dar, a potem daje 
zrozumienie. Te pytania i szczęście, 
gdy Zuzi się polepszało, nauczyło 
mnie ogromnej pokory, bo dzisiaj 
wiem, że ona wtedy nie mogła 
odejść, bo później wydarzyły się 
w naszym życiu rzeczy, których bez 
niej by nie było, a które sprawiły, że 
staliśmy się lepszą rodziną. I teraz 
już wiem, że ona odejdzie w czasie 
najlepszym dla siebie i dla nas.

A Ty chciałeś kiedyś uciec?

– Tak. Zwłaszcza kiedy między czwartą a piątą rano Zuzia zaczynała 
rozrabiać. Bywało, że chciałem uciec, gdy infekcja ciągnęła się 
w nieskończoność, nic się nie poprawiało, a moi koledzy zastanawiali się, 
czy pójdą dziś po pracy do sauny czy na tenisa. I wtedy chciałem uciec do 
normalnego życia, zamiast siedzieć w szpitalu, chciałem pójść z żoną do 
restauracji albo na basen. A zamiast tego siedziałem w szpitalu...

Jak to przezwyciężałeś?

– (milczenie) Powierzałem to Bogu i miałem do Niego bardzo dużo 
zaufania. „Boże, jeśli postawiłeś mnie w tym miejscu, to znaczy, że 
masz w tym jakiś cel”. Dzięki tej sytuacji bardzo dojrzałem jako ojciec 
i mężczyzna. W naszych czasach chłopcy często nie są inicjowani do 
męskości, a sytuacja z Zuzią inicjowała mnie do pełnej męskości. Stary facet 
dzięki maleńkiemu dziecku stał się mężczyzną. 

To wcale nie jest typowe...

– Nie jest. Ale gdy w domu jest chore dziecko, to bardzo dużo zależy od 
mężczyzny. W szpitalach zawsze spotykam kilka samotnych matek z dziećmi, 
od których odszedł ojciec. Na pytanie dlaczego, odpowiedź brzmi, że nie 

Zuzia Zworska (fot. archiwum rodzinne)
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wytrzymał i znalazł łatwiejsze życie. Te kobiety strasznie cierpią, bo brak 
im silnego ramienia mężczyzny, na którym mogłyby się chociaż wypłakać. 
A jeszcze bardziej boli, gdy widzę same dzieci, bez ojca i matki... Teraz, gdy 
byliśmy w szpitalu, w sąsiedniej sali leżała dziewczynka w takim stanie jak 
Zuzia. I całe dnie była sama.

Powiedziałeś, że dzięki Zuzi stałeś się mężczyzną, co to 
znaczy?

– Odpowiedzialność, zmierzenie się z wyzwaniem. Mężczyźni muszą 
mieć wyzwania. Dla niektórych to jest przejazd rowerem przez pustynię, 
dla innych motocyklowa wyprawa, a ja mam niepełnosprawne dziecko. 
I to jest moje wyzwanie. Ja muszę być obok żony i Zuzi. Moja żona, 
gdy dzieje się coś złego, jest bardzo zmobilizowana, mocna, gotowa do 

walki, jak tygrysica. Ale gdy wracamy do domu, widać, ile ją to kosztuje, 
i wtedy przychodzi moment, gdy potrzebuje wsparcia mężczyzny. Ona 
się musi wypłakać, wykrzyczeć, podzielić się emocjami. Ale to dzielenie 
było specyficzne, bo oznaczało wykrzykiwanie pretensji do mnie, że ja 
wychodzę do pracy, a ona się musi męczyć, że ma trójkę dzieci, że ma 
dość, że chciałaby uciec. Długo uważałem, że to są pretensje do mnie, 
a dopiero później zrozumiałem, że to jest potrzeba wykrzyczenia żalu. 
A komu ma go wykrzyczeć jeśli nie mężowi. A gdy ona to wykrzykuje, to 
ja muszę to wziąć na klatę, a nie zaczynać się z nią wykłócać.

Proste to to nie jest.

– Nie jest. Zajęło mi chwilę, zanim to zrozumiałem.

Sytuacja z Zuzią inicjowała mnie do pełnej 
męskości. Stary facet dzięki maleńkiemu 
dziecku stał się mężczyzną.



Ile?

– (śmiech) Myślę, że... cały czas się tego uczę. Cały czas mam jej ochotę 
powiedzieć, żeby się odczepiła, ale po chwili przychodzi refleksja, że lepiej 
ją przytulić i pokazać, że nie jest sama z tym wszystkim, i że może na kogoś 
zrzucić ten ciężar. Mężczyzna łatwiej radzi sobie z takimi sytuacjami.

I dlatego w szpitalach widzisz tyle samotnych kobiet?

– Mówię o mężczyznach, a nie chłopcach. A może mówię o nas. Mnie 
łatwiej jest sobie z tym poradzić niż Ani. Ja wieczorem wezmę sobie gitarę 
i się odstresuję. A razem oddajemy to Bogu. „Boże, zabierz to ode mnie”. 
I Jezus to zabiera. Mamy ogromny kult do Maryi Królowej Pokoju. Ona 
rzeczywiście daje nam pokój. Naszym marzeniem jest wyjazd – wszyscy 
razem – do Medjugorie. Nie udało nam się jeszcze, ale wierzymy, że kiedyś 
uda nam się pojechać tam razem z Zuzią. 

Czujesz się jak św. Józef?

– Modlę się do niego. Odkryłem go dla siebie bardzo późno, i to przez 
przypadek, kserując jakieś papiery, natknąłem się na niego. A on jest przecież 
wzorem mężczyzny, bo umiał być wsparciem dla swojej rodziny. I dlatego 
bardzo często się do niego odwołuję, proszę o pomoc, bo mam wrażenie, że 
mamy – w jakimś stopniu – wspólne doświadczenia.

Z tego, co mówisz, wynika, że mężczyzna to dla Ciebie 
w gruncie rzeczy ojciec?

– Tak, a nie ukrywam też, że nasza sytuacja pozwala mi wzrastać 
w ojcostwie. Gdy Ania idzie do szpitala z Zuzią, to ja mogę zostać z chłopakami 
i rozwijam się w męskości. Każdy mężczyzna powinien czasem zostawać sam ze 
swoimi dziećmi na takie ojcowskie weekendy. A my mamy ojcowskie tygodnie, 
i to jest zupełnie inne doznanie, niż gdy z nami jest mama. Niesamowite.

Zuzią też się zajmujesz?

– Mój dzień wygląda następująco. Zuzia w nocy jest ze mną. Jeśli ma 
jakąś infekcję, to w płucach gromadzi się jej wydzielina, i trzeba ją w nocy 
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ponosić. Czasem to jest pięć minut, czasem pół godziny, a czasem godzina. 
Trudne jest to. Mam świadomość, że tak będzie już zawsze, że ona z tego nie 
wyjdzie, że będę ją nosił tak na rękach aż do jej śmierci. A co będzie, gdy ona 
będzie cięższa i większa? Ja przecież będę musiał ją nosić. To są pytania, które 
wówczas zadaję Bogu. 

A potem?

– Wstaję o wpół do szóstej, staram się wstawać o wpół do szóstej, 
a przynajmniej budzik tak dzwoni. I zazwyczaj włączam wówczas drzemkę 
w telefonie. Zuzia nie daje długo pospać, budzi się około szóstej, trzeba 
jej podać leki, nakarmić ją, i staram się to robić. Po oporządzeniu Zuzi 
przygotowuję się do wyjścia do pracy. Ale razem z Zuzią. Gdy o 7 wychodzę 
z domu, wstaje żona... Wracam wczesnym popołudniem i staram się 
wieczorem przejąć opiekę nad Zuzią. To ja ją myję i usypiam. Na szczęście 
ona chodzi spać dość wcześnie, około 19, i możemy czas poświęcić 
chłopcom i sobie.

Czujecie się jeszcze mężem i żoną, bo to często jest 
kłopot w rodzinie z chorym dzieckiem?

– Tomek jakoś przyszedł na świat (śmiech). Ale nie ma co ukrywać, że to 
bywa trudne. Wczoraj mieliśmy trzynastą rocznicę ślubu, ale nigdzie nie 
poszliśmy. Mieliśmy ochotę pójść do restauracji, ale osoba, która nam pomaga, 
nie mogła zostać z dziećmi. A do tego byliśmy tak zmęczeni, że nawet 
wieczorem sobie nie posiedzieliśmy. 

Zamieniłbyś się z kimś innym na życie?

– Byłbym hipokrytą, gdybym powiedział, że to jest takie życie, jakie 
sobie wymarzyłem. Oczywiście chciałbym mieć zdrowe dzieci, chciałbym, 
żeby Zuzia też była zdrowa. To, co dla innych jest normalne, to dla mnie 
marzenie. Żal mi, że nie możemy pojechać gdzieś całą paczką, w pięcioro. Ale 
nie zamieniłbym się z nikim, bo choć rozwiązań łatwych jest wiele, to ja nie 
chciałbym, żeby moja żona była kiedyś sama, jak te kobiety, które spotykam 



w szpitalach. Ale uwierz mi, że siłę dają też inni mężczyźni, których spotykam 
w szpitalach. Oni są fantastyczni.

Tacy mocni?

– Właśnie nie. Bycie mężem kobiety, który ma niepełnosprawne dziecko, 
to niezwykłe wyzwanie. One są zazwyczaj tygrysicami, wciąż walczą, są 
niezrozumiane przez otoczenie, określane mianem histeryczek. I żeby to 
wytrzymać, trzeba wykształcić w sobie szczególne cechy. Jak popatrzysz 
na tych mężczyzn z boku, to zobaczysz takich misiów, którzy ze spokojem, 
miłością, przytulają, utulają awanturujące się kobiety. „Kochanie, ale chodź 
do mnie” – mówią, jak takie – z pozoru – „ciapy”. Ale w tej sytuacji, to jest 
najbardziej męski facet, jakiego można sobie wyobrazić, bo tylko przy takim 
mężczyźnie kobieta może wytrwać, bo on bierze jej frustracje na klatę.

A Ty się nigdy nie wykrzykujesz?

– Biorę gitarę elektryczną i gram. To jest dla mnie odskocznia. I czasem 
jestem nieprzyjemny dla moich współpracowników. Kiedy Zuzia przechodzi 
kryzys zdrowotny, potrafię być bardzo drażliwy w pracy, nerwowy... Bardzo 
ich za to teraz przepraszam.... Ale bez Boga nie dałbym rady. Jemu powierzam 
trudności i On je rozwiązuje. Czysto po ludzku nie da się tego przetrwać, to 
się musi skończyć nerwicą, frustracją, ale kiedy wejdziesz w życie duchowe, 
to uświadamiasz sobie, że masz komu to wszystko oddać, że jest ktoś, kto cię 
wspiera, to jest o wiele prościej. I dlatego dajemy radę. █
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O CO CHODZI Z TYM SAKRAMENTEM?
Dlaczego więc Kościół proponuje nam Małżeństwo, dlaczego 
zachęca, aby przy braku przeszkód prawnych wchodzić 
w Sakrament, nawet tych, którzy od lat są ze sobą razem i do tej 
pory nie był on im potrzebny? Nie chodzi tylko o to, że żyjąc w nierządzie 
(konkubinacie) czy cudzołóstwie, ryzykujemy naszym zbawieniem, ale 
dlatego, że Małżeństwo (Rodzina) Chrześcijańskie to coś zupełnie innego niż 
to, co znamy z codziennych doświadczeń. 

Po pierwsze to powołanie. Pismo Święte głosi, że każdy człowiek jest 
powołany przez Pana Boga do konkretnego życia: „Zanim ukształtowałem 
cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem 
cię” (Jer  1,5). Naszym zadaniem jest, z pomocą łaski Bożej, rozeznać to 
powołanie: do małżeństwa, do kapłaństwa, do życia zakonnego, czy też 
do życia w świecie dla Chrystusa, jako celibatariusz. Można powiedzieć: 
albo małżeństwo, albo dziewictwo. Dla mężczyzny i dla kobiety. I nie jest 
najważniejsze, co ty o tym myślisz i czego ty pragniesz. Najważniejsze jest 
to, co Pan Bóg dla ciebie przewidział jako najlepszą drogę życia. Czy Pan Bóg 
chce, abyś był małżonkiem? I czy z tą kobietą, z tym mężczyzną?

Małżeństwo to przymierze nie tylko dwojga ludzi, bierze w nim również 
udział Ten, który jest Mocny, Ten, który chce i może przeprowadzać nas od 
śmierci do życia, z niewoli do wolności, z nienawiści do miłości. Miłości 
w wymiarze Krzyża, takiej miłości, jaką ON nas ukochał w Swoim Synu, 
Jezusie Chrystusie. To obraz Miłości i Jedności, takiej, jakiej doświadcza 
Trójca Święta. Ojciec Święty Jan Paweł II wiele razy porównywał rodzinę do 
obrazu Trójcy Świętej. Małżeństwo jest obrazem Boga na Ziemi, obecnością 
Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego pomiędzy nami, światłem i solą dla 
tego świata, drogowskazem dla tych, którzy nie widzą sensu życia, którzy 
cierpią w bezsensie, nałogach, chorych relacjach międzyludzkich, nienawiści, 
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zemście. Ono jest zaczynem nowego Stworzenia, nowej Rzeczywistości, 
nowego Życia. Więc jak to się stało, że tak wiele małżeństw, zawartych 
w Kościele, nie doświadcza tej miłości i jedności, nie widzi żadnej pomocy od 
Pana Boga, cierpi tak samo jak niewierzący?

Jeśliby Sakrament porównać do wody, do tego, z jakim naczyniem 
przychodzimy do studni, zależy, czy będziemy się mogli napić, czy też 
nie. Jeśli przyszedłeś z wiadrem – jesteś szczęśliwy, jeśli z filiżanką, nie 
starczy ci na długo, jeżeli z sitkiem, to tylko się pochlapiesz. A małżeństwo 
ciągle potrzebuje nowej wody, nowej pomocy, podtrzymywania w trudzie, 
bo życie jest rzeczywistością poważną, przychodzą bardzo konkretne 
problemy, braki, kłopoty, wyzwania i niebezpieczeństwa. Jasne, że całe 
życie chrześcijanina musi być podtrzymywane poprzez uczestnictwo 
w sakramentach: Eucharystii, Pokuty, bez których jesteśmy bezsilni. Ale 
również Małżeństwo jest Sakramentem, który należy ciągle przeżywać 
i odnawiać. Małżeństwo jako sakrament, znak widzialny, przeżywamy nie 
tylko w czasie ceremonii zaślubin przed kapłanem w kościele parafialnym, 
czy w pięknej katedrze, z białą suknią, kwiatami i wspaniałą oprawą 
zewnętrzną. Małżeństwo jako sakrament przeżywamy w każdym akcie 
małżeńskim, w miłości i w jedności wyrażanej również w wymiarze ciała, 
w byciu jednym ciałem.

Co uczyniliśmy z naszej seksualności, jak przeżywamy ten wymiar 
tak intymny, tak ważny, tak życiodajny? Jaką oprawę zapewniamy naszej 
intymności? Kto jest Gościem w naszym łożu małżeńskim? Czy jest nim 
Ten, który pozwala nam doświadczać takiego wymiaru jedności, jak 
kiedy jednoczą się Ziemia i Niebiosa? Oblubieniec i Oblubienica, obraz 
zaślubin Boga i jego Ludu Wybranego, zapisany na kartach Pisma Świętego, 
w Księdze Pieśni nad Pieśniami. Czy przychodzi nam kiedykolwiek do 
głowy, aby modlić się, zanim będziecie wchodzić w ten czas bycia razem? 
Czy przeżywamy akt małżeński, będąc w łasce uświęcającej? Nie chodzi 
o tworzenie jakiegoś prawa – żeby powiedzieć – jeśli będziesz tego 
przestrzegał, to wszystko będzie dobrze i Pan Bóg ci pobłogosławi. Chodzi 
o szukanie relacji osobistej z Jezusem Chrystusem, który jest Gwarantem 
przymierza zawartego przez małżonków, Jezusa, który chce czynić z nich 
głęboką Jedność, chce, aby doświadczali szczęścia, aby tutaj na ziemi 
doświadczali życia wiecznego.



SEKS I CIERPIENIE
Jest bardzo wiele problemów z seksualnością. Bardzo często seksualność 
w małżeństwie jest zniszczona przez egoizm, pornografię, wcześniejsze 
doświadczenia współżycia z innym „partnerem”, masturbację. Kiedy 
rozmawiam w gabinecie lekarskim z kobietami i małżeństwami, dowiaduję 
się, jakie konsekwencje niosą te grzechy: niszczą tego, kto w nie wchodzi, 
i jego współmałżonka, powodują nerwice, depresje, niemożność współżycia, 
czy odwrotnie – niezdolność do wstrzemięźliwości. Wiele razy miałem do 
czynienia z sytuacją, kiedy kobieta traktuje współżycie jako zło konieczne. 

Akceptuje tylko ze względu na męża, „żeby sobie nie poszedł do innej”. Jej to 
niczego nie daje. Czasem wiąże się to z dolegliwościami np. bólowymi, bardzo 
często ze strachem przed następną ciążą, czasami żona w ogóle nie wykazuje 
zainteresowania seksem, nie ma czasu i ochoty o tym myśleć. Na początku, 
jeszcze przed ślubem, zgodziła się na współżycie, jako „dowód miłości”, 
potem ciąża, potem ślub. Mąż to często ktoś, kto chciał ją wykorzystać i nadal 
to robi. Kiedy skończy, zostawia ją samej sobie. Nawet jeśli mówi, że ją kocha, 
to pojawia się pytanie: czy kocha, czy tylko mówi, że kocha? Zasypia albo pali 
papierosa. Kiedy urodziło się dziecko – pochłonęło całe jej „libido życiowe”. 
W tej konkurencji mąż jest na straconej pozycji. Z roku na rok sytuacja ulega 
pogorszeniu. Kiedy żona prowadzi dom, wychowuje dzieci, a ponadto pracuje 
zawodowo – jest już tak zmęczona, że na „obowiązki małżeńskie” nie ma po 
prostu siły.

A mąż? O masturbacji dowiedział się od kolegów. Przyszły pierwsze 
doświadczenia z pornografią. Rozmowy w szkole, potem w pracy, wśród 
kolegów. Może udało się przeżyć „to” po pijanemu, na jakiejś imprezie. Trzeba 
korzystać z okazji. Wszystko, co widzimy dookoła, „pobudza”. Reklamy, 
billboardy, żaden film nie może się obyć bez scen o treściach seksualnych. 
Właściwie po co się przed tym bronić. Przecież to sama przyjemność. A kto 
powiedział, że to grzech. Księża? Oglądają tę samą telewizję, chodzą do 
kina na te same filmy. To przecież normalne. Jeśli ktoś myśli inaczej, to 

Wiele razy miałem do czynienia z sytuacją, 
kiedy kobieta traktuje współżycie jako zło 
konieczne. Akceptuje tylko ze względu na 
męża, „żeby sobie nie poszedł do innej”.
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zakompleksiony, znerwicowany, pruderyjny hipokryta. Potem zakochanie, 
ta jedna, jedyna – czy ona mnie kocha? – powinna to udowodnić, ja już nie 
mogę wytrzymać. Musimy jakoś próbować – może petting? Wreszcie ślub. 
Teraz już będzie bez problemów. Dlaczego ją boli głowa, kiedy ja chcę „być 
z nią razem”. I ciągle niezadowolona. Jak deska. Nic jej nie porusza? Kiedy jest 
w ciąży, to bez przerwy źle się czuje, po porodzie – nie można; ma miesiączkę 
– nie można; zachorowała – nie można. Jak sobie z tym radzić – masturbacja 
w małżeństwie? W nocy nie możesz spać, bo są te filmy z różową landrynką. 
I dlaczego ona nie chce tego oglądać?

Rozwiązaniem wobec strachu przed ciążą, „gościem”, którego zapraszamy 
do naszego łoża małżeńskiego, jest antykoncepcja, albo mentalność 
antykoncepcyjna, kiedy chcąc być w zgodzie z nauką Kościoła, stosujemy 
metody naturalne. Można mieć najwyżej dwoje dzieci, trzecie to już 
„wpadka”, więcej niż czworo to bardzo podejrzane. Z moich obserwacji 
wynika, że ciągle wiele małżeństw stosuje stosunek przerywany, potem 
pewnie prezerwatywa, kalendarzyk małżeński. Młodzi coraz częściej sięgają 
po tabletkę hormonalną, niektóre kobiety po trzydziestce mają doświadczenia 
z wkładką wewnątrzmaciczną (spiralą), starsze częściej doświadczały aborcji 
(czasem wielokrotnie). Jakie są konsekwencje? Zostajemy jak w zaklętym 
kręgu. Nie jesteśmy zadowoleni z naszej seksualności. Ani ze współmałżonka, 
ani z siebie samego. Znikąd nie widać pomocy. Dochodzimy w końcu do 
wniosku, że tak musi być. Część małżeństw po iluś tam latach w ogóle 
rezygnuje ze współżycia. Część kobiet znosi je, zaciskając zęby. Mąż czasem 
nie wytrzymuje i odchodzi do innej. Czasem idzie do agencji towarzyskiej. 
Potem nagle nie wiadomo skąd rzęsistek albo inna choroba weneryczna. Nie 
rozumiemy, dlaczego nasze małżeństwo boryka się z takimi problemami. 
Dlaczego nie ma jedności, dlatego jesteśmy sobie obcy, niszczymy się 
i obwiniamy nawzajem. Jesteśmy jakby zamknięci w kręgu śmierci. Drugi jest 
dla nas wrogiem.

Jezus Chrystus jest tym, który pomoże ci przekroczyć strach, nienawiść, 
żal, ból i wyjść do męża (żony) z przebaczeniem. On może nam dać moc do 
rozpoczęcia rozmowy, do przyjęcia kolejnych upokorzeń i bycia wiernym, 
pomimo zranienia i niekochania. Możemy to robić ze względu na Jezusa 
Chrystusa, który w sakramencie małżeństwa związał się z nami i chce budować 
jedność (On, i żona, i mąż – obraz Trójcy Świętej). On chce nam służyć, leczyć 
nasze rany, dawać Swojego Ducha, byśmy mogli umierać jedno dla drugiego. 



Bez tej śmierci nie ma Zmartwychwstania, nie ma Jedności. Również dla mnie 
jest to ciągle rzeczywistość niemożliwa o własnych siłach, ale możliwa do 
otrzymania darmo, od Jezusa Chrystusa jako owoc Ducha Świętego. Jeżeli 
ktoś traktuje wiarę tylko jako zbiór prawa, zakazów i nakazów, jest ciągle 
niewolnikiem, a przecież „do wolności przeznaczył nas Chrystus”.

ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO
Naturalne podejście do płodności to dla dzisiejszego człowieka „Zachodu” 
pieśń przeszłości. Cywilizacja, w tym rozwój medycyny, zwłaszcza od końca 
XIX w., zaniosła w naszym kręgu kulturowym mentalność antynatalistyczną 
pod strzechy. Nasze praprababcie i prababcie rodziły osiem czy jedenaście 
razy, przyjmując w małżeństwie naturalny rytm płodności z pełną otwartością 
na przychodzące życie. W dwudziestoleciu międzywojennym sytuacja 
zaczęła się zmieniać, gdy zaczęto mówić o świadomym macierzyństwie, 
czyli ograniczeniu liczby urodzin. Pole do popisu znaleźli tacy progresiści 
jak Boy-Żeleński oraz różnych orientacji eugenicy. W kręgach inteligenckich 
(także w wielu rodzinach lekarskich) aborcja, przerwanie ciąży, jako „zabieg” 
świadomego planowania rodziny bywał akceptowany. Problemem były tylko 
aborcje nieprofesjonalne („u babek”) zagrażające życiu matki. Do dziś jest to 
jeden z argumentów zwolenników dopuszczalności zabijania nienarodzonych. 
Zalecano również rozpowszechnianie wiedzy i dostępności antykoncepcji. 
Szczególne spustoszenie zaczyna się szerzyć od lat 50. i 60. XX wieku, kiedy 
dochodzi do rewolucji seksualnej, umacnianej wprowadzeniem powszechnie 
dostępnych hormonalnych tabletek antykoncepcyjnych oraz legalizacją aborcji 
w coraz większej liczbie krajów, jak też powszechnie obecną, demoralizującą 
i niszczącą właściwe przeżywanie płciowości, pornografią. Coraz bardziej 
propaguje się też mit przeludnienia oraz mity ekologiczne i „cieplarniane”. 
Ich autorzy przekonują nas, że mamy chronić glebę, wodę, powietrze, lasy, 
wszystkie gatunki istot żywych, oprócz człowieka. 

 Kościół na te zmiany odpowiada wezwaniem do zachowania jedności 
pomiędzy aktem seksualnym, małżeństwem i płodnością: „Stosunki, przez 
które małżonkowie jednoczą się w sposób intymny i czysty, i przez które 
przekazuje się życie ludzkie, są – jak to przypomniał niedawno Sobór 
– «uczciwe i godne». Nie przestają być moralnie poprawne, nawet gdyby 
przewidywano, że z przyczyn zupełnie niezależnych od woli małżonków 
będą niepłodne, ponieważ nie tracą swojego przeznaczenia do wyrażania 
i umacniania zespolenia małżonków. Wiadomo zresztą z doświadczenia, 
że nie każde zbliżenie małżeńskie prowadzi do zapoczątkowania nowego 
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życia. Bóg bowiem tak mądrze ustalił naturalne prawa płodności i jej okresy, 
że już same przez się wprowadzają one przerwy pomiędzy kolejnymi 
poczęciami. Jednakże Kościół, wzywając ludzi do przestrzegania nakazów 
prawa naturalnego, które objaśnia swoją niezmienną doktryną, naucza, że 
konieczną jest rzeczą, aby każdy akt małżeński zachował swoje wewnętrzne 
przeznaczenie do przekazywania życia ludzkiego” – podkreśla Paweł VI 
(Humanae vitae, par. 11). „Nauka ta, wielokrotnie przez Nauczycielski Urząd 
Kościoła podana wiernym, ma swoją podstawę w ustanowionym przez Boga 
nierozerwalnym związku – którego człowiekowi nie wolno samowolnie 
zrywać, między dwojakim znaczeniem tkwiącym w stosunku małżeńskim: 
między oznaczaniem jedności i oznaczaniem rodzicielstwa. Albowiem 
stosunek małżeński z najgłębszej swojej istoty, łącząc najściślejszą więzią 
męża i żonę, jednocześnie czyni ich zdolnymi do zrodzenia nowego życia, 
zgodnie z prawami zawartymi w samej naturze mężczyzny i kobiety. Jeżeli 
zatem zostaną zachowane te dwa istotne elementy stosunku małżeńskiego, 
a więc oznaczanie jedności i rodzicielstwa, to wtedy zatrzymuje on w pełni 
swoje znaczenie wzajemnej i prawdziwej miłości oraz swoje odniesienie 
do bardzo wzniosłego zadania, do którego człowiek zostaje powołany – 
a mianowicie do rodzicielstwa. Sądzimy, że ludzie naszej epoki są szczególnie 
przygotowani do zrozumienia, jak bardzo ta nauka jest zgodna z ludzkim 
rozumem” – uzupełnia (Humanae vitae, par. 12).

Jeśli nie ma tego związku, to wszystko w zakresie seksualności jest 
możliwe. Relacja płciowa służy tylko przyjemności. Nie musi mieć miejsca 
w małżeństwie. Nawet nie musi zachodzić pomiędzy 
mężczyzną a kobietą. Prowadzi to w prosty sposób do 
rozpadu małżeństwa, wzrostu liczby rozwodów, 
liczby dzieci pozamałżeńskich i wzrastającej 
liczby ciąż u nastolatek. Liczba zakażeń 
przenoszonych drogą płciową wzrasta 
w stopniu epidemicznym, wiele 
z tych schorzeń, takich jak AIDS czy 
chlamydiozy, związek pomiędzy 
infekcją HPV a rakiem szyjki macicy, 
ujrzało światło dzienne na naszych 
oczach. Pandemia chorób wenerycznych, 
aborcje, antykoncepcja, ksenoestrogeny, 



zatrucie środowiska oraz odkładanie planów rodzicielskich na czwartą lub 
piątą dekadę życia prowadzą w coraz większym procencie do niepłodności. 
Niepłodność to choroba cywilizacyjna i społeczna. Wtedy ma interweniować 
nowoczesna technologia. Nie ma już przekazywania życia, uczestnictwa 
w akcie stwórczym Boga, prokreacja sprowadza się do reprodukcji. 
Zamiast leczenia człowieka mamy medycynę rozrodu. Skuteczność metod 
wykorzystywanych w hodowli zwierząt wyznacza cele i odmawia prawa do 
poczęcia człowieka w warunkach odpowiadających godności ludzkiej. Nie 
trzeba rozpoznawać choroby i leczyć, lepiej hodować „in vitro”. Nieważne są 
konsekwencje, cel uświęca środki.

Trzeba pamiętać, że człowiek współczesny nie wymyślił żadnego 
nowego grzechu. Już w przysiędze Hipokratesa w V w. przed Chrystusem 
lekarz zobowiązuje się: „nie dam nigdy niewieście środka poronnego”, co 
oczywiście znaczy, że takie środki były już wtedy znane i używane. We 
wczesnochrześcijańskich tekstach (Didache, koniec I w.) czytamy: „nie zabijaj 
dzieci przez poronienie ani nie przyprawiaj ich o śmierć już po urodzeniu”; 
św. Jan Chryzostom (IV w.) w homilii pisze, że ludzie ogarnięci chciwością 
„uważają za rzecz przykrą i ciężką to, co dla innych jest pożądane, mianowicie 
posiadanie dzieci. Z tej więc przyczyny wielu zostało bezdzietnymi, uczynili 
naturę bezpłodną, nie zabijając wprawdzie dzieci, lecz zapobiegając ich 
poczęciu”. A w innym miejscu: „Dlaczego siejesz tam, gdzie rola stara się 
zepsuć plon? Gdzie wzrasta wiele ziół przeciw płodności, gdzie zabija się 
przed urodzeniem? Ty przecież nie tylko pozwalasz, by nierządnica pozostała 
nierządnicą, lecz także czynisz ją morderczynią. Czy zauważyłeś, że z pijaństwa 
rodzi się porubstwo, a z porubstwa cudzołóstwo, z cudzołóstwa morderstwo, 
a raczej coś gorszego; nie wiem nawet, jak to nazwać. Wszak nie zabija, lecz 
nawet urodzić się mu nie pozwala. Dlaczego obrażasz dar Boży; walczysz z Jego 
prawami; o to, co jest przekleństwem, zabiegasz jak o błogosławieństwo; źródło 
płodności czynisz kolebką śmierci, a niewiastę, przeznaczoną do płodzenia 
potomstwa, przygotowujesz do morderstwa? Aby ciągle być przedmiotem 
użycia dla kochanków, pożądaną przez nich i coraz więcej zgarniającą pieniędzy, 
nie wzbrania się nawet na taki postępek, przygotowując żar ognia na twoją 
głowę, bo choć zbrodnia jest jej czynem, ty jesteś tego przyczyną”. Również List 
do Diogneta (II w. po Chrystusie) opisuje sytuację chrześcijan żyjących w świecie 
pogańskim, doświadczających tych samych problemów, ciężarów i sytuacji jak 
ich pogańscy czy żydowscy sąsiedzi, i pokazuje, że żyją inaczej: „samym swoim 
postępowaniem uzewnętrzniają owe przedziwne i wręcz paradoksalne prawa, 
jakimi się rządzą”. 
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Kiedy przeprowadzono ankietę, czym różnią się dziś chrześcijanie od 
niechrześcijan, padały odpowiedzi, że powinni się różnić, ale się nie różnią. 
Dlatego w katolickiej Polsce nie rodzą się dzieci, a „lekarze” przeprowadzający 
manipulacje na embrionach i decydujący o selektywnej redukcji dzieci w ciąży 
wielopłodowej deklarują się jako praktykujący katolicy i nie mają konfliktu 
sumienia. Mówią, że to tylko polscy biskupi są „nieżyciowi”. A przecież Paweł VI 
wezwał nas wszystkich do służby życiu, do otwarcia na nie, do odpowiedzialnego 
rodzicielstwa, które nie ma jednak nic wspólnego z antykoncepcją. 
Odpowiedzialne rodzicielstwo bowiem jest rodzicielstwem płodnym, 
hojnym, a pierwszym, naturalnym sposobem na rozeznawanie woli Bożej 
jest przyjmowanie dzieci tak jak przychodzą: „Jeżeli zaś z kolei uwzględnimy 
warunki fizyczne, ekonomiczne, psychologiczne i społeczne, należy uznać, że 
ci małżonkowie realizują odpowiedzialne rodzicielstwo, którzy kierując się 
roztropnym namysłem i wielkodusznością, decydują się na przyjęcie liczniejszego 
potomstwa, albo też dla ważnych przyczyn i przy poszanowaniu nakazów 
moralnych, postanawiają okresowo lub nawet na czas nieograniczony, unikać 
zrodzenia dalszego dziecka” – podkreślał Paweł VI (Humanae vitae, par. 10). 

Dzieci przychodzą jak wschodzące słońce, człowiek nie decyduje czy słońce 
ma dzisiaj wzejść czy nie, o życiu decyduje Pan Bóg. Pierwsze przykazanie, 
pierwsze słowo Boga do człowieka w Księdze Rodzaju to: „bądźcie płodni 
i rozmnażajcie się”. Wiele małżeństw na całym świecie doświadcza pomocy 
Bożej w przeżywaniu swojej miłości i płodności, dzięki nauce Kościoła 
katolickiego o małżeństwie i przekazywaniu życia, dzięki Humanae vitae oraz 
nauczaniu Jana Pawła II, który ją w wielu dokumentach rozwijał, komentował 
i przekazywał przez cały swój pontyfikat. 

Dzisiaj większość ludzi podchodzi do zagadnień płodności 
bezrefleksyjnie. Często pytanie o ostatnią miesiączkę w gabinecie 
ginekologa budzi konsternację, by nie powiedzieć popłoch. Wiele kobiet 
chciałoby zrzucić na ginekologa odpowiedzialność za własną płodność 
i wielu ginekologów chciałoby pozbawić kobiety związku z ich płodnością. 
Płodność traktuje się jak chorobę, którą należy zwalczać za pomocą 
szerokiej gamy środków antykoncepcyjnych mechanicznych, miejscowych, 
wewnątrzmacicznych, hormonalnych, wczesnoporonnych – „po stosunku”, 
wreszcie aborcji. Wraz z płodnością „zwalcza” się oczywiście poczęte 
dziecko. Za „naturalną” metodę regulacji poczęć uznaje się powszechnie 
stosunek przerywany. 



PŁODNOŚĆ UŚWIADOMIONA
Chciałbym przedstawić korzyści wynikające ze świadomości własnej 
płodności, z wiedzy, którą każde małżeństwo powinno uzyskać, ucząc się 
metod rozpoznawania płodności, również dzięki pomocy Kościoła.

1. Zdobywając wiedzę na temat płodności ludzkiej1, małżeństwo uczy 
się jej rozpoznawania oraz zastosowania we własnym życiu, unika 
stosowania środków antykoncepcyjnych, kiedy rozeznaje potrzebę 
odsunięcia następnego poczęcia w czasie. Pomaga to we właściwym 
rozeznawaniu moralnym, wzmacnia więź między małżonkami, 
wzajemną odpowiedzialność, pomaga wzrastać miłości tak często 
niszczonej na różne sposoby przez mentalność antykoncepcyjną, 
pornografię.

2.  Zwiększa się świadomość zdrowotna, łatwiejsza staje się rozmowa 
z ginekologiem i postawienie diagnozy w wielu częstych schorzeniach, 
np. cykle nieregularne (które nie zawsze wymagają leczenia), bolesne 
miesiączkowanie i zespół napięcia przedmiesiączkowego, zapalenia 
pochwy związane z nieprawidłową wydzieliną (upławami), rozpoznanie 
wczesnej ciąży i zagrożenia poronieniem lub ciąży obumarłej. 
Bardzo pomocne może być prowadzenie obserwacji w okresie 
premenopauzalnym, kiedy cykle stają się nieregularne, owulacje nie 
zawsze występują i kobiety często doświadczają niepewności co do swojej 
płodności. 

3. Stosując model NaProTechnologii (Model Creighton)2, można wcześnie 
przewidzieć ryzyko, zapobiegać wystąpieniu poronienia lub porodu 
przedwczesnego. Ułatwia on zasadniczo znalezienie przyczyny 
niepłodności małżeńskiej, leczenie i uzyskanie poczęcia oraz donoszenie 
dziecka do terminu porodu. Według danych opublikowanych przez 
prof. Hilgersa3 nawet 80 proc. zgłaszających się do leczenia małżeństw 
uzyskuje skuteczną pomoc w leczeniu niepłodności. Dr Phil Boyle4, który 

1  Humanae vitae, par. 10. (…) „Biorąc najpierw pod uwagę procesy biologiczne, odpowiedzialne rodzicielstwo 
oznacza znajomość i poszanowanie właściwych im funkcji, rozum człowieka bowiem odkrywa w zdolności dawa-
nia życia prawa biologiczne, które są częścią osoby ludzkiej”.  

2  Encyklika Humanae vitae była inspiracją dla takich ludzi jak John i Evelyn Billings, Josef Rötzer, John i Sheila 
Kippley, John Kelly, Anna Flynn, Erik Odeblad, w Polsce profesor Włodzimierz Fijałkowski i wielu innych, którzy 
poświęcili swoje życie i pracę badaniom nad ludzką płodnością i metodami jej rozpoznawania. Jednym z nich 
jest również Thomas W. Hilgers, profesor ginekologii z Omaha w stanie Nebraska, twórca modyfikacji i standa-
ryzacji metody Billingsów, ze znacznym rozwinięciem i ukierunkowaniem możliwości diagnostycznych, również 
w leczeniu niepłodności, znanej jako NaProTechnology / Creighton Model, założyciel Instytutu Papieża Pawła VI 
w Omaha (Nebraska, USA).

3  T.W. Hilgers, The Medical And Surgical Practice of Naprotechnology, Omaha 2004.
4  J.B. Stanford, T.A. Parnell, P.C. Boyle, Outcomes From Treatment of Infertility With Natural Procreative Technology 

in an Irish General Practice, „Am Board Fam Med”, September-October 2008; 21, s. 375-384.
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zajmuje się leczeniem niepłodności w Irlandii, relacjonuje wiele leczonych 
przypadków po wielokrotnych niepowodzeniach procedur in vitro. 
Małżeństwo mające problem z płodnością powinno najpierw zastosować 
jakąś metodę obserwacji płodności, co bardzo zmniejszy potrzebę 
zastosowania niedopuszczalnych etycznie, drogich i ryzykownych metod 
leczenia niepłodności, jak np. in vitro.

4. Wiedza zdobyta na temat płodności przekazywana jest dalej, 
szczególnie w rodzinie – dzieciom, co niewątpliwie promuje wierność 
i odpowiedzialność (czystość przedmałżeńska i małżeńska), czyli jest 
to zdrowe podejście do życia seksualnego, które ogranicza możliwość 
przenoszenia chorób drogą płciową.

Przypomnijmy także, co proponuje „nowoczesna antykoncepcja”. Wielkie 
firmy farmaceutyczne wprowadzają na polski rynek kolejne preparaty 
„antykoncepcyjne”. Po tabletkach i wkładkach domacicznych, wprowadzono 
plastry, teraz przyszedł czas na hormonalne krążki dopochwowe. Można 
je stosować tylko raz na tydzień, albo nawet jeden raz w miesiącu. Można 
stosować z przerwami i ciągle, zachęca się do stosowania ich bez przerw 
nawet przez kilka miesięcy, bez menstruacji. Nowe formy, ale treść ciągle ta 
sama. W piśmiennictwie anglosaskim obok nazwy „Oral contraception”, czyli 
doustna antykoncepcja, częściej używa się terminu „Birth control pill”, czyli 
pigułka kontroli urodzeń. Tabletka „antykoncepcyjna” nie zawsze działa przed 
zapłodnieniem. Mechanizmy działania opisywane w każdym podręczniku 
ginekologii to: 1) blokowanie owulacji, 2) działanie na śluz szyjkowy, 
3) spowolnienie ruchów perystaltycznych jajowodów, 4) uniemożliwienie 
dojrzewania endometrium, działanie przeciwnidacyjne, czyli przeciw 
zagnieżdżeniu zarodka w błonie śluzowej jamy macicy. Dwa ostatnie 
mechanizmy działają postkoncepcyjnie, po zapłodnieniu, dotyczą nowego 
życia. Do poczęcia dochodzi w bańce jajowodu, potem przez 5-6 dni zarodek 
dzieli się i wędruje przez jajowód. Na etapie blastocysty, czyli 30-60 komórek, 
powinno dojść do implantacji zarodka. Tabletka spowalnia pasaż jajowodowy 
– może dojść do obumarcia zarodka wewnątrz jajowodu lub ostatecznie 
uniemożliwia zagnieżdżenie – zarodek obumiera po dotarciu do jamy 
macicy. To działanie, mimo że dotyczy nowego życia, niektórzy nazywają 
zapobieganiem ciąży, definiując ciążę jako stan po zagnieżdżeniu. Ma to 
również usprawiedliwiać „diagnostykę” i manipulacje przedimplantacyjne 
– że nie ma jeszcze ciąży, że to tylko przedmiot naszej „obróbki”, materiał do 



badań i surowiec do produkcji komórek macierzystych. Takie sofizmaty są nie 
do przyjęcia dla tego, kto uznaje życie od poczęcia.

Kolorowe, profesjonalnie wydrukowane ulotki reklamowe zachęcają kobiety 
do sięgnięcia po „najnowocześniejsze” środki. Zapewnia się w nich szczególnie 
o „lekkości”, niskich dawkach hormonów i braku wpływu tabletek na figurę, 
o cudownym działaniu na cerę, likwidacji trądziku, wspaniałych perspektywach 
udanego życia seksualnego. To wszystko na pierwszej stronie. Dalej, z tyłu, już 
malutką czcionką, tekst stłoczony, prawie nieczytelny. Najlepiej czytać przez 
lupę. Jeśli spojrzymy na dawkę substancji hormonalnych, to faktycznie jest to 
często 100 razy mniej niż w pierwszych preparatach z lat 60., ale zwykle ok. 
40-60 razy więcej niż fizjologiczne wytwarzanie w organizmie kobiety, poza 
tym są to substancje syntetyzowane chemicznie, o innym niż naturalne i dużo 
silniejszym działaniu farmakologicznym.

Wskazaniem do stosowania tych preparatów ma być zapobieganie ciąży. 
Często są one jednak wykorzystywane przez ginekologów w innych celach: 
w celu „regulacji” cyklu, by zmniejszyć obfitości krwawień, usunąć objawy 
zespołu napięcia przedmiesiączkowego, zlikwidować torbiele czynnościowe 
jajników, leczyć trądzik młodzieńczy czy nadmierne owłosienie u kobiet, 
niektórzy nawet leczą tabletką niepłodność!!! Z mojego doświadczenia wynika, 
że nie ma takiej choroby, którą trzeba by leczyć tabletką antykoncepcyjną, 
„pigułka” nie jest lekiem, jest preparatem niszczącym zdrowie, niszczącym 
płodność, która jest dowodem zdrowia. Z każdym problemem ginekologicznym 

można sobie poradzić bez tabletki 
antykoncepcyjnej. 

Przeciwwskazania do stosowania 
antykoncepcji hormonalnej są bardzo 
liczne. Przede wszystkim wymienia 

się problemy z krążeniem żylnym, 
tętniczym i zakrzepice. Ich 

wystąpienie może 
prowadzić nawet do 
nagłego zgonu. Na 
drugim miejscu są 
problemy z wątrobą, 
nerkami, niewydolność 
tych narządów lub 

guzy. Rozpoznane 
lub podejrzewane 
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Jesteście gorsi od Faraona. Faraon zabija tylko 
nowo narodzonych chłopców, wy nie pozwalacie 
urodzić się również dziewczynkom, Faraon 
zabiera chłopcom tylko życie doczesne, wy nie 
dajecie im również życia wiecznego!

stany nowotworowe hormonozależne, rak piersi, nowotwory narządów 
rodnych. W niektórych opracowaniach mówi się, że właściwie każda kobieta 
rozpoczynająca przyjmowanie preparatu hormonalnego powinna wcześniej 
mieć wykonane badanie na obecność genu BRCA I i II, odpowiedzialnego 
za dziedziczne występowanie raka piersi, raka jajnika i raka jelita grubego, 
ponieważ u nosicielek tego genu stosowanie preparatów hormonalnych jest 
bezwzględnie przeciwwskazane. Ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej 
u nosicieli tych genów już jest bardzo wysokie, a dodatkowe czynniki 

rakotwórcze w historii takiej pacjentki np. aborcja, podawanie tabletki 
hormonalnej (tzn. antykoncepcja lub terapia w okresie menopauzy), podnoszą go 
jeszcze bardziej. 

Precyzyjnie: u kobiet rozpoczynających stosowanie tabletki 
antykoncepcyjnej przed 20. rokiem życia ryzyko raka szyjki macicy rośnie 
nawet czterokrotnie, stopień ryzyka zależy od tego, jak długo stosuje się 
preparaty hormonalne. Ryzyko raka piersi jest szczególnie podwyższone 
u kobiet, które przed rozpoczęciem antykoncepcji nie rodziły i nie karmiły 
piersią. Niedojrzałe zraziki gruczołów piersiowych są bardziej wrażliwe na 
działanie wysokich stężeń estrogenów. Estrogeny są oficjalnie uznanym 
czynnikiem rakotwórczym, zwiększają ryzyko wystąpienia raka piersi, raka 
szyjki macicy i raka wątroby.

I w końcu last but not least – skuteczność. Ulotki reklamowe, sponsorowane 
artykuły w gazetach kolorowych dla kobiet i dla nastolatek przedstawiają 
skuteczność „nowoczesnej antykoncepcji” na 98-99 proc. Niestety, w świetle 
badań naukowych nie znajduje to potwierdzenia. Okazuje się, że kiedy 
zbadano efektywność działania metod antykoncepcyjnych w ciągu 12 miesięcy 
realnie u kobiet je stosujących, okazało się, że: najskuteczniejsze są implanty 



i iniekcje domięśniowe w formie bolusa (dające najwięcej powikłań) 
– 98-99 proc., następnie pigułka hormonalna – 92 proc., kapturki i diafragmy 
– 88 proc., prezerwatywa – 86 proc., stosunek przerywany – 76 proc., i środki 
plemnikobójcze – 74 proc.5 Skuteczność metod naturalnego planowania 
zależnie od badań sięga 98-99 proc.6 Należy podkreślić, że poza całkowitym 
powstrzymaniem się od współżycia i usunięciem chirurgicznym macicy, jajników 
lub jąder u mężczyzny nie ma stuprocentowo skutecznej metody planowania 
poczęć. Zawsze Pan Bóg może zadecydować o nowym życiu. Człowiek w takiej 
sytuacji może decydować o aborcji, ale i tak Pan Bóg daje życie wieczne.

OSTROŻNIE Z NPR
Trzeba jednak pamiętać, że nie tylko „sztuczne” metody antykoncepcji 
powodują niekorzystne skutki. Również naturalne metody planowania 
rodziny mogą okazać się szkodliwe. 

1. Po pierwsze, w funkcjonowaniu małżeństwa. Można stosować metodę 
naturalną na sposób faryzejski, jestem w porządku, spełniam prawo, ale 
najważniejszy jest mój plan na moje życie. Zaplanowałem dwoje dzieci 
i swoje dzieci już urodziłem. Kiedy przychodzimy do ołtarza, aby zawierać 
małżeństwo, kapłan w imieniu Kościoła pyta, czy chcemy przyjąć 
potomstwo, którym Bóg nas obdarzy – to Pan Bóg ma najlepszy plan na 
nasze życie i wie, ile dzieci nam potrzeba – czy jedno, czy dziesięcioro, 
a może ten dar nie zrealizuje się w sposób naturalny, tylko w innej formie 
płodności, np. poprzez adopcję? Jest to bardzo ważny dialog małżeństwa 
z Panem Bogiem, rozpoznawanie woli Bożej na nasze życie. Albo inaczej 
– kiedyś trafiła do mnie pacjentka i powiedziała, że żałuje, że tak dobrze 
nauczyła się metod naturalnych, gdyby się pomyliła, to może miałaby 
więcej dzieci, ale teraz już za późno... Małżeństwo, które nie pełni woli 
Bożej w swoim życiu, nie jest szczęśliwe, nie doświadcza pełni jedności 
i miłości. W ekstremalnym przypadku może być tak, że skoro doszło do 
poczęcia w pierwszym „otwartym na życie” cyklu kobiety, to po urodzeniu 
dwójki dzieci nigdy więcej nie ma aktów małżeńskich w okresie płodnym. 
A cała biologia, cielesność sprzyja połączeniu właśnie w tym czasie. 
Pozbawiając się go, nie doświadczamy czegoś, co jest nam szczególnie 
potrzebne, chociażby w sferze seksualności małżeńskiej. Miłości uczymy 
się przez całe życie, po trzydziestu latach małżeństwa ma ona być lepsza, 
pełniejsza, mocniejsza niż na początku. 

5  Contraceptive failure rates: new estimates from the 1995 National Survey of Family Growth, Fam Plann Perspect. 
1999 MarApril31(2):5663.

6  T.W. Hilgers, The Medical And Surgical Practice of Naprotechnology, Omaha 2004.
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2. Metody naturalne są bardzo skuteczne, ich zastosowanie faktycznie 
uniemożliwia poczęcie, efekt końcowy może być ten sam co przy 
antykoncepcji („wy również nie macie dzieci”). Dzisiaj ci, którzy głoszą 
mit przeludnienia i wszystkimi dostępnymi metodami (sterylizacja, 
szczepionki przeciw płodności, antykoncepcja i aborcja) chcą ograniczyć 
liczbę ludzi na Ziemi, widzą w metodach naturalnych – naturalnego 
sojusznika w walce z „overpopulation”. 

3. Wreszcie ciąża jest w sensie biologicznym pełnią rozwoju kobiety, 
osiągnięciem pełnej dojrzałości. Dotyczy to regulacji hormonalnych, 
ale także dojrzałości tkankowej, np. zrazików gruczołu piersiowego. 
Dopiero w trzecim trymestrze pierwszej ciąży tkanka sutka kobiety 
osiąga III i IV stopień rozwoju zrazików mlekowych. Tylko takie zraziki 
są odporne (upraszczając) na wysokie stężenia estrogenów sprzyjające 
rozwojowi raka sutka. Również w ciąży, we krwi matki znajduje 
się zwiększona liczba komórek macierzystych – umożliwia to wiele 
procesów regeneracyjnych i naprawczych, nauka stwierdza pozytywny 
wpływ ciąży na zdrowie kobiety w wielu aspektach. HCG, czyli ludzka 
choriongonadotropina, produkowana przez tkanki zarodka, stymuluje 
jajnik do produkcji inhibiny – białka, które hamuje rozwój nowotworów, 
jak również powoduje cofanie się zmian nowotworowych w sutku.

Jeśli chodzi o ryzyko występowania nowotworów, to wiele z nich (włączając 
obciążenia genetyczne) związanych jest z tzw. historią prokreacyjną kobiety: 
np. ryzyko raka piersi rośnie u kobiet, które nigdy nie rodziły, które rodziły 
mało i późno (po 30. roku życia); rak sutka i rak endometrium powstają częściej 
u kobiet, które wcześnie zaczęły miesiączkować i u których późno wystąpiła 
menopauza. Są to nowotwory estrogenozależne – im więcej cykli miesięcznych, 
im więcej owulacji, tym większa ekspozycja na estrogeny i większe ryzyko 
nowotworzenia. Kobiety które są w ciąży lub ekologicznie (wyłącznie) karmią 
piersią – nie miesiączkują, nie mają owulacji, ich ekspozycja na estrogeny jest 
zrównoważona protekcyjnym wpływem ciąży. Im liczniejsze potomstwo, tym 
korzystniejszy efekt. Istotny jest wiek, w którym kobieta zachodzi w pierwszą 
ciążę, optymalnie powinno to być przed 24. rokiem życia. Jeszcze do niedawna 
pokutował mit, że jakoby ciąża i karmienie piersią sprzyjają osteoporozie 
– w świetle nowych badań okazało się coś zupełnie przeciwnego. Nie jest 
prawdą, że ciąża „psuje” zęby. Jeszcze w podręczniku Ginekologia R. Klimka 
z 1980 r. jest bardzo długa lista (lekarskich, zdrowotnych) wskazań do 



przerwania ciąży. W świetle dzisiejszej wiedzy medycznej takie wskazania nie 
istnieją. Daleki jestem jednak od uciekania od słowa „ciąża” na rzecz wyrażenia 
„stan błogosławiony”, jak chcieliby niektórzy. Ciąża zwłaszcza czwarta, 
piąta i kolejne jest bardzo często prawdziwym umieraniem, oddawaniem 
życia. Również poród. Ale kiedy narodzi się dziecko, matka, która „wcześniej 
doznawała lęku, zapomina, i cieszy się, bo człowiek przyszedł na świat”. Jest to 
bardzo jasny obraz, jak ze śmierci – krzyża – powstaje nowe życie, tak jak dla 
życia i zmartwychwstania konieczna była śmierć Jezusa Chrystusa.

ANTYKONCEPCYJNE LUDOBÓJSTWO
Według raportów Światowej Organizacji Zdrowia obecnie, co roku, wykonuje się 
ok. 42 mln aborcji na świecie, 106 mln kobiet stosuje wewnątrzmaciczne wkładki, 
około 100 mln stosuje pigułki hormonalne. Te dwa ostatnie sposoby zapobiegania 
ciąży zakładają również możliwość przerwania życia ludzkiego. Można śmiało 
powiedzieć, że dokonuje się corocznie zbrodnia, ludobójstwo nieporównywalne 
do żadnej ze zbrodni znanych w historii. W imię różnych interesów, z różnych 
powodów (aby nie stracić pracy, aby nie stracić zdrowia, aby nie pogorszyły się 
warunki życia, żeby nie przerwać szkoły czy studiów) ludzie decydują o skazaniu 
własnych dzieci na śmierć, tak jak w Kanaanie oddawano dzieci na ofiarę bogu 
Molochowi. Dzisiaj ważniejsze od dziecka są idole tego świata, pieniądze, praca, 
zdrowie, nauka, kariera, czasem opinia innych, dobre imię, spokój, wygoda, ale 
zawsze strach przed cierpieniem, które jak nam się wydaje, jak nam wmawia 
szatan, niesie ze sobą przyjście na świat nowego dziecka.

Jak opisuje Księga Wyjścia również Faraon bał się, że naród niewolników, 
naród Izraela zagrozi bytowi Egipcjan. Dlatego kazał zabijać wszystkich 
nowo narodzonych chłopców Hebrajczyków. Dokonywało się straszliwe 
dzieciobójstwo. W jednym z midraszy (midrasze to opowiadania żydowskie 
z I i II w. po Chrystusie przybliżające dzieciom przekaz biblijny) czytamy, że 
Hebrajczycy podjęli wówczas decyzję, aby nie łączyć się ze swoimi żonami 
i nie płodzić dzieci, które skazane będą na pewną śmierć. Jak postanowili, tak 
też zrobili. Po pewnym czasie starsza siostra Mojżesza, Miriam, przyszła do 
swoich rodziców Amrama i Jochebed, mówiąc: wy jesteście gorsi od Faraona. 
Faraon zabija tylko nowo narodzonych chłopców, wy nie pozwalacie urodzić 
się również dziewczynkom, Faraon zabiera chłopcom tylko życie doczesne, 
wy nie dajecie im również życia wiecznego! Amram i Jochebed połączyli się 
na nowo i począł się Mojżesz, który wyprowadził swój lud z niewoli egipskiej. 
Odpowiedzialne rodzicielstwo to dawanie życia na życie wieczne, choćby 
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w trudnościach i cierpieniu, bo Pan Bóg wie lepiej, kogo potrzebuje, kiedy jest 
najlepszy czas i miejsce na nowe dziecko.

Świętej pamięci Ksiądz Arcybiskup Kazimierz Majdański, wieloletni 
ordynariusz diecezji szczecińsko-kamieńskiej i założyciel Instytutu Studiów 
nad Rodziną, we wprowadzeniu do swojego ostatniego tekstu Słuchać Boga, 
by żyć w 2007 r. napisał: „Katolicka Polska znalazła się w czołówce krajów 
wymierających. Co to znaczy? Jest to niespotykane dotąd w naszych dziejach 
zagrożenie bytu Narodu. Rodzi się z negacji ładu, ustalonego na zawsze przez 
Boga – Stwórcę. Jak to się dzieje?

1.  Następuje dziś na szeroką skalę wyludnianie ziemi, także naszej polskiej 
ziemi – w opozycji do Bożego błogosławieństwa: „...abyście zaludnili 
ziemię i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz 1,28). A więc wymieranie 
dokonuje się za cenę grzechu, bo za cenę sprzeciwu wobec zamysłu Boga.

2. Zniszczenia dokonuje cywilizacja śmierci. Uczy lęku przed dzieckiem. 
Czyni się więc wszystko, by nie mogło się ono urodzić, a także by się 
w ogóle nie poczęło. To przeciw tej radości, o której mówił Zbawiciel 
świata: „radość z tego, że się człowiek narodził na świat” (J 16, 21). 
Lękowi rodziców wobec dziecka wtóruje lęk przed wrogą dziecku opinią 
społeczną, przeciwną rodzinie bogatej w dzieci.

3. Byliśmy przez wieki godni nazwy: Polonia semper fidelis. Tak od 
Mieszka I i Dąbrówki. Czy jednak dziś nie staliśmy się społeczeństwem 
neomaltuzjańskim? Cieszymy się nadal szczególnie licznymi zastępami 
kapłanów oraz tym, że u nas częściej niż gdzie indziej ludzie się 
spowiadają. Powstaje jednak pytanie: Czy grzech anty-rodzicielstwa 
jest przez nas uważany jeszcze za grzech? Czy słuchamy głosu Kościoła 
o Prawie Bożym, zwłaszcza zaś profetycznej encykliki Papieża Pawła VI 
Humanae vitae? Jest to stałe nauczanie Kościoła o Bożym Ładzie 
w przekazywaniu życia ludzkiego, powtórzone ostatnio ze szczególną 
mocą, bo takie jest pilne zapotrzebowanie naszego czasu.

4. Istnieją tu niezwykle poważne obowiązki zarówno duszpasterzy, jak 
i ludzi świeckich. Potrzebny jest jasny wykład nauki Bożej w różnych 
formach katechizacji, z przygotowaniem do małżeństwa jako «wielkiego 
sakramentu» włącznie. Potrzebna jest szczególna wierność w zakresie 
Sakramentu Pokuty i Pojednania, który wymaga wyraźnego rozeznania 
grzechu i zmiany życia: «Idź i więcej nie grzesz» (por. J 8,11)”. 

Słuchajmy więc Boga – by żyć. █



Fundamentalizm jest 
podobny do depresji, 
tej królowej nicości, 
która cały Kościół 
zrównuje z ziemią, 
tak że nie pozostaje 
„kamień na kamieniu”, 

F u n d a m e n t a l i z m 
b i b l i j n y

w  p e r s p e k t y w i e 
t a j e m n i c y  
w c i e l e n i a

Sławomir Zatwardnicki



a jedynie fundament, którym ponoć mają 
być nie apostołowie i ich następcy, ale ślepe 
trzymanie się socjologicznie i teologicznie 
pierwszego etapu rozwoju pierwotnego 
Kościoła.  Fundamentalizm to swego 
rodzaju barbarzyństwo, tyle że „pobożnie” 
motywowane – chodzi o „kanonizowanie 
przeszłości” bazujące na przekonaniu, 
że „w każdym początku, zwłaszcza społeczności,  
jest raj, boskość i szczęście”.



Jednym ze znaków naszych czasów jest fundamentalizm biblijny 
czy szerzej fundamentalizm religijny1. Zwraca się uwagę na reakcyjność 
fundamentalizmu, który w świecie zdefragmentaryzowanej, relatywistycznej 
rzeczywistości chciałby za wszelką cenę utrzymać pewność, na której 
można oprzeć życie. W tej perspektywie fundamentalizm byłby nie tyle 
jakąś żywą oazą na pustyni relatywizmu i sekularyzmu, co zjawiskiem 
powstałym z reakcji na nowoczesność2. Żeby uchwycić, na czym polega 
zjawisko fundamentalizmu protestanckiego (NIF, s. 643), trzeba by wspomnieć 
o dwóch nurtach, których współpraca leży u fundamentów jego powstania. 
Pierwszym są teologowie z prezbiteriańskiego seminarium w Princeton, 
którzy sformułowawszy doktrynę o werbalnej inspiracji całego tekstu Pisma, 
wyprowadzili z tego wniosek o bezbłędności i nieomylności tekstu Biblii 
oraz konieczność stosowania literalnej egzegezy biblijnej będącej reakcją na 
egzegezę krytyczną. Drugi nurt utworzyli premillenaryści stosujący literalno-
-profetyczną egzegezę Biblii i oczekujący ponownego przyjścia Chrystusa, 
który na zmierzającym ku upadkowi świecie zaprowadzi tysiącletnie 
Królestwo. Oczywiście fundamentalizm ewoluował stopniowo od form 
wyższych teologicznie do niższych i zaczął – by użyć tu sformułowania Józefa 
Życińskiego – „przekształcać teologię w patologię”4, zgodnie z ogólną zasadą, 

1 Ogólną definicję podaje ks.  Marian Rusecki. Jego zdaniem fundamentalizm to „ruch zmierzający do za-
chowania wąsko pojmowanej tożsamości wyznaniowej poszczególnych wspólnot chrześcijańskich i krytycznie 
ustosunkowany do pozytywnie rozumianych dogmatów ewolucji”, cyt. za: M. Rusecki, Fundamentalizm, w: Ency-
klopedia katolicka, Lublin 1989, t. V, s. 763.

2 D. Motak, Nowoczesność i fundamentalizm. Ruchy antymodernistyczne w chrześcijaństwie, Kraków 2002, s. 14 
[dalej: NiF].

3 „Pod pojęciem fundamentalizmu klasycznego (fundamentalizmu w  ścisłym sensie) rozumieć należy po-
nadwyznaniowy ruch w łonie dominujących wyznań protestanckich USA, zorientowany na obronę autorytetu 
i bezbłędności tekstu Biblii, zakwestionowanych przez rozwój nauk przyrodniczych i historycznych oraz przez 
modernistyczną teologię i historyczno-krytyczną egzegezę biblijną”.

4 J. Życiński, Geneza fundamentalizmu chrześcijańskiego, „Ateneum Kapłańskie” 3/1994, s. 468.
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że im coś prostsze i bardziej zrozumiałe dla nienawykłego do myślenia 
teologicznego odbiorcy, tym większe ma szanse na trafienie „pod strzechy”.

Początkowo bazę doktrynalną ruchu fundamentalistycznego stanowiło 
czternaście dogmatów wiary, które w 1895 r. zostały sformułowane 
w pięciopunktowym credo. Po dokonaniu znaczącej zmiany w końcu 
przyjęły one postać „Pięciu punktów fundamentalizmu” (The Five Points 
of Fundamentalism) ogłoszonych w 1910 r., przy czym nazwa ruchu 
upowszechniła się dopiero od roku 1920, kiedy Curtis L. Laws, redaktor 
baptystycznego pisma, użył terminu „fundamentalista” jako „samookreślenia 
tych, którzy pragną ratować zagrożone podstawy chrześcijaństwa, przeciw 
któremu sprzysiągł się ponoć nowoczesny świat”. „Problem autorytetu 
Biblii i natchnienia stanowił jedynie część szerokiego zakresu doktryn, 
którymi zajmowały się The Fundamentals. Mimo to fundamentalizm jako ruch 
skojarzono szczególnie z pewnym poglądem na Biblię”5.

Tak jak całe zjawisko fundamentalizmu można rozpatrywać jako reakcję 
na nowoczesność, tak również w podejściu do interpretacji Biblii widać 
również reakcyjność. Fundamentaliści odrzucają postulaty nowoczesnej 
krytyki biblijnej określanej jako „liberalna” czy „modernistyczna”, ponieważ 
widzą w niej narzędzie, które leży u podstaw kwestionowania fundamentów 
chrześcijaństwa. I jakkolwiek metoda historyczno-krytyczna oprócz zalet 
posiada nie mniej liczne wady, to fundamentaliści w skrajnej reakcji odrzucili 
wszelkie naukowe dociekania próbujące dotrzeć do prawdziwego sensu 
zamierzonego przez autora natchnionego i odczytują Pismo według litery6, 
choć może lepiej byłoby powiedzieć, że nie o samą literalność im chodzi, ale 
o obronę bezbłędności Biblii.

Odrzucając pokusę, której ulega się niemal powszechnie, nie będę 
w niniejszym tekście przykładał do fundamentalistycznej reakcji miary 
psychologicznej czy socjologicznej. Może byłoby to ciekawe, ale nie 

5 M. Corner, Fundamentalizm, w: Słownik hermeneutyki biblijnej, red. R.J. Coggins, J.L. Houlden, Warszawa 2005, 
s. 225 [dalej: F].

6 Tego literalistycznego odczytywania Pisma nie należy mylić z poszukiwaniem sensu dosłownego, którym 
jest „sens oznaczany przez słowa Pisma Świętego i odkrywany przez egzegezę, która opiera się na zasadach po-
prawnej interpretacji” (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 116). W przypadku sensu dosłownego chodzi o „takie 
znaczenie, jakie zostało wyrażone bezpośrednio przez natchnionych autorów ludzkich. Będąc owocem natchnie-
nia, znaczenie to jest również zamierzone przez Boga, głównego Autora” (Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument 
Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich – Rozprawy i Studia Biblijne 4), red. i tłum. R. Rubinkie-
wicz, Warszawa 1999 [dalej: IBwK], II, B; Enchiridion Biblicum. Documenti della Chiesa sulla Sacra Scriptura. Edizione 
bilingue, Bologna 1994, nr 1407 [dalej EB]. By do takiego sensu dotrzeć, trzeba podjąć wysiłek zrozumienia, co 
naprawdę autor zamierzał wyrazić właściwymi jemu i jego epoce środkami.



sięgnęłoby poziomu wiary, która zarówno fundamentalistę, jak i katolickiego 
czytelnika interesuje najbardziej. Chciałbym za Interpretacją Biblii 
w Kościele, dokumentem Papieskiej Komisji Biblijnej, postawić problem 
fundamentalistycznej lektury Pisma w świetle tajemnicy wcielenia. Autorzy 
tego opracowania tak oceniają fundamentalistów biblijnych: „Wzbraniając 
się przed pójściem za badaniami egzegetycznymi, nie zdają sobie sprawy, 
że na skutek godnej pochwały troski o pełną wierność Słowu Bożemu 
w rzeczywistości wstępują na drogę, która ich oddala od dokładnego sensu 
tekstów biblijnych, jak również od pełnej akceptacji konsekwencji wcielenia” 
(IBwK, Zakończenie; EB 1556).

Odniesienie tajemnicy wcielenia do Pisma Świętego sprawia, że problem 
fundamentalizmu biblijnego okazuje się być interesujący dla wszystkich 
chrześcijan, bo w gruncie rzeczy każdy z nas jest zagrożony w mniejszym 
lub większym stopniu pokusą lektury fundamentalistycznej, a nie ulega jej 
o tyle, o ile udaje mu się Biblię czytać w kluczu hermeneutycznym tajemnicy 
wcielenia.

WCIELENIE SŁOWA BOŻEGO A „WCIELENIE” 
SŁÓW BOŻYCH

Powołując się na św. Jana Chryzostoma sławiącego „nachylenie” się Boga ku 
człowiekowi, papież Pius XII w swojej encyklice dotyczącej studiów biblijnych 
zaproponował następującą analogię: „Bo jak współistotne Słowo Boże 
stało się podobne ludziom we wszystkim «prócz grzechu», tak i słowa Boże 
wyrażone ludzkim językiem upodobniły się do słów ludzkich we wszystkim, 
z wyjątkiem błędu”7. Wydaje się, że pod takim stwierdzeniem podpisaliby 
się również biblijni fundamentaliści, albo mówiąc inaczej: Kościół w tych 
słowach stoi jeszcze na pozycjach fundamentalistycznych. Trzeba było 
współczesnych badań nad Biblią, by zrozumieć, że z pewnością nie wolno 
mówić o bezbłędności Biblii w naukach przyrodniczych czy historycznych, 
oraz podjąć głębszą refleksję nad tym, czy rzeczywiście z natchnienia Pisma 
wynika bezbłędność każdej prawdy teologicznej zapisanej w Biblii8?

7 Pius XII, enc. Divino Afflante Spiritu, cyt. za: R. Pietkiewicz, Biblia w dokumentach Kościoła (Aby lepiej słyszeć 
Słowo Pana, II), red. H. Lempa, Wrocław 1997, s. 104.

8 Według J. Ratzingera, szacunek dla natury tekstu pozwala dostrzec, że Pismo nie jest gotowym systemem 
wiary, nie stanowi traktatu teologicznego, ale jest pełnym napięcia świadectwem relacji Boga i człowieka. „Już 
z tego wynika, że nie mogę się mechanicznie posługiwać kryterium inspiracji, a także kryterium bezbłędności. 
Nie można wyciągnąć pojedynczego zdania i powiedzieć: tak, to zdanie znajduje się w wielkim podręczniku Boga, 
zatem musi być prawdziwe po prostu samo w sobie”, cyt. za: Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach. Z kar-
dynałem Josephem Ratzingerem Benedyktem XVI rozmawia Peter Seewald, Kraków 2005, s. 139.
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Zauważmy, że Kościół katolicki w przeciwieństwie do fundamentalistów 
odrzucających „niewygodne” wyniki badań nad Biblią, potrafił wyciągnąć 
z tej lekcji wnioski i tak przeformułować rozumienie natchnienia, by z jednej 
strony nie utracić zaufania do Pisma, a z drugiej nie dystansować się od 
najnowszych odkryć zaprzeczających wcześniejszemu pojmowaniu skutków 
natchnienia. Dlatego Ojcowie Soboru Watykańskiego II, którzy odwołali 
się do tej samej analogii, znamiennie i genialnie (w duchu soborowych 

kompromisów i w Duchu Świętym) ją modyfikują. Z jednej strony dotyczy 
to sformułowania samej analogii: „Boże bowiem słowa wyrażone ludzkimi 
językami upodobniły się do ludzkiej mowy, podobnie jak niegdyś Słowo 
Wiekuistego Ojca, przyjąwszy słabe ludzkie ciało, upodobniło się do ludzi”9. 
Z drugiej strony rzecz idzie o to, że nie można już mówić o absolutnej 
bezbłędności, ale o bezbłędności tej prawdy, jaką Bóg dla naszego zbawienia 
zamierzał powiedzieć: „Skoro więc wszystko to, co autorzy natchnieni, 
czyli hagiografowie, twierdzą, należy uważać za stwierdzone przez Ducha 
Świętego, to z całą mocą należy też wyznać, że księgi Pisma w sposób pewny, 
wiernie i bez błędu uczą prawdy, jaka z woli Boga została zapisana w księgach 
świętych dla naszego zbawienia” (DV 11).

W każdym razie analogia pomiędzy wcieleniem Słowa Bożego 
a „wcieleniem” słów Bożych pozostaje oczywiście utrzymana. Idąc za taką 
paralelą, możemy konsekwentnie przyjąć, że istnieje również analogia 
między herezjami teologicznymi popełnianymi z jednej strony w stosunku 
do Słowa Bożego wcielonego, a z drugiej w odniesieniu do słów Bożych 
wyrażonych ludzką mową. „Błędy dotyczące Jezusa kwestionują bądź Jego 
człowieczeństwo, bądź Bóstwo. Podobnie jest z Pismem Świętym: kwestionuje 
się jego Boskie lub ludzkie autorstwo”10. Właśnie w tym punkcie mylą się 
fundamentaliści, którzy „zapominają” o tajemnicy wcielenia. A przecież 
wydaje się logiczne, że Bóg postępuje konsekwentnie w całej historii 

 9 Sobór Watykański II, Dei Verbum, nr 13 (dalej: DV).
10 R. Pietkiewicz, Gdy otwierasz..., dz. cyt., s. 47-48. Autor przedstawia na s. 48 schemat graficzny, w którym 

zestawia obok siebie błędy chrystologiczne oraz te dotyczące rozumienia natury Biblii.

Fundamentaliści wydają się uważać, że Biblia 
„spadła z nieba”, a przecież nawet Syn Boży 
wziął ciało ludzkie od człowieka.



zbawienia, do której przynależą zarówno słowa, jak i czyny wewnętrznie ze 
sobą połączone (DV 2). Jeśli wcielenie Logosu w ciało polega na połączeniu 
dwu natur – ludzkiej i Boskiej – w jednej Osobie Syna Bożego, w taki sposób, 
że natury te nie zlewają się ze sobą (jedna nie pochłania drugiej), dlaczego 
w takim razie Boża mowa wyrażona przecież ludzkim językiem miałaby 
„wchłonąć” ludzki język, tak że czytelnik Biblii miałby do czynienia głównie 
lub nawet tylko z Boską naturą słowa? Toż to przecież monofizytyzm czy 
może nawet doketyzm11, tyle że dotyczący nie Słowa Bożego, a słów Bożych!

OCENA FUNDAMENTALIZMU BIBLIJNEGO 
W PERSPEKTYWIE WCIELENIA

BIBLIĘ NAPISALI LUDZIE, TAK JAK SYNA BOŻEGO 
URODZIŁA KOBIETA
Fundamentaliści wydają się uważać, że Biblia „spadła z nieba”, a przecież 
nawet Syn Boży wziął ciało ludzkie od człowieka. W swoim traktowaniu 
Pisma Świętego przypominają fundamentaliści muzułmanów przekonanych, 
że Koran został podyktowany bezpośrednio przez Boga. Podobnie więc 
podchodzą do tekstów świętych jak tamci: „uważa się te teksty za 
bezwzględnie święte, za bezpośrednie objawienie się Boga człowiekowi 
i dlatego żaden człowiek czy instytucja nie ma prawa ich oceniać ni 
osądzać”12. A przecież Biblia, jako spisana pod natchnieniem Ducha, ma 
rzeczywiście Boga za autora, powstała jednak we wspólnocie wierzących 
i została spisana przez ludzi właściwym im ludzkim (a nie Boskim) językiem, 
tak że również człowiek jest jej autorem. „Ponieważ zaś w Piśmie Świętym 
Bóg przemówił przez ludzi na sposób ludzki – wyciągają z tego wnioski 
Ojcowie Soborowi – interpretator Pisma Świętego, chcąc poznać to, co Bóg 
zechciał nam przekazać, powinien starannie dociekać, co hagiografowie 
rzeczywiście zamierzali powiedzieć i co przez ich słowa spodobało się Bogu 
ujawnić” (DV 12). Brak uwzględnienia tej podwójnej natury Bosko-ludzkiej 
jest brakiem szacunku względem świętego tekstu, a nawet szerzej: względem 
Bożej ekonomii zbawienia, próbuje bowiem eliminować czynnik ludzki 
niezbędny przecież we współpracy Boga z człowiekiem. Można usłyszeć 
w takim podejściu echo reformacyjnego sola gratia.

11 Monofizytyzm naucza, że „Jezus Chrystus był jedną osobą i miał tylko jedną naturę (Bosko-ludzką)”, a do-
ketyzm „kwestionował człowieczeństwo Syna Bożego”, cyt. za: A.A. Napiórkowski, Herezje, w: Leksykon teologii 
fundamentalnej, red. M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej, Lublin-Kraków 2002, s. 460.

12 J. Carreira das Neves, Racjonalność a fundamentalizm w interpretacji Pisma Świętego, „Communio” 2/1995, 
s. 68.
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JAK SYN BOŻY STAŁ SIĘ ŻYDEM W KONKRETNYM CZASIE, 
TAK BIBLIA JEST UWARUNKOWANA CZASEM I KULTURĄ
Fundamentaliści porzucający naukowe badania Biblii negują realizm 
wcielenia. Podobnie jak wcielenie Słowa Bożego nastąpiło w konkretnym 
czasie i realiach kulturowych, tak również spisane przez konkretnych 
ludzi w konkretnym czasie i środowisku słowa Boże nie mogą być wolne 
od uwarunkowań czasowo-kulturowych. „Jest przeto konieczne, aby 
interpretator szukał tego znaczenia, jakie w określonych okolicznościach 
swego czasu i kultury hagiograf zamierzył wyrazić i rzeczywiście wyraził za 
pomocą stosowanych wówczas gatunków literackich” (DV 12). Świadectwo 
biblijne, a za nim wiara chrześcijańska, opierają się przecież nie na 
symbolach prawd ponadhistorycznych (jak w mitologii), ale na rzeczywistych 
wydarzeniach historycznych. „Słowo stało się ciałem” (J 1,14) oznacza, że 
mamy do czynienia z factum historicum, wkroczeniem Boga w ludzką historię. 
„Jeśli więc historia, fakty, są – przekonuje papież – istotnym składnikiem 
wiary chrześcijańskiej, w konsekwencji musi się ona poddać metodzie 
historycznej – domaga się tego sama wiara”13. Wiara nie boi się naukowej 
krytyki historycznej, więcej nawet – potrzebuje jej, bo dzięki niej jest w stanie 
lepiej zrozumieć to, co naprawdę się wydarzyło.

Na marginesie warto zwrócić uwagę, że sami fundamentaliści ulegają 
wpływom kulturowym – jako dzieci nowoczesności najwięcej cenią sobie 
prawdy możliwe do udowodnienia metodami współczesnymi, tak że często 
w apologii nadprzyrodzonych wydarzeń w Biblii czy w reakcji na podważanie 
wiarygodności Biblii próbują bronić „maksymalnej zgodności relacji biblijnej 
z wydarzeniami historycznymi i rzeczywistością empiryczną” (NiF, s. 107), 
gubiąc po drodze wymiar wiary.

NIE „CIAŁO I KREW” OBJAWIAJĄ SYNA BOŻEGO, NIE LITERA 
WYSTARCZA, BY SŁYSZEĆ MOWĘ BOŻĄ
Odrzucając prawdę o wcieleniu, „fundamentalizm pomija ścisłą relację tego, 
co Boże, z tym, co ludzkie, w stosunkach z Bogiem”14. Dotyczy to zarówno 
rozumienia procesu powstania Pisma Świętego, które tworzyło się na 
długo przedtem zanim zostało spisane w łonie wspólnoty wierzących, jak 
i lektury Biblii, której zrozumienie wymaga uwzględnienia zasad naukowych 

13  J. Ratzinger-Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. 1: Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, tłum. W. Szymona, 
Kraków 2007, s. 8.

14  Benedykt XVI, adh. Verbum Domini, nr 44 (dalej: VD).



(wymiar ludzki tekstu) oraz teologicznych (tekst jako słowa Boże). Ale można 
by papieską ocenę odnieść szerzej niż do samej Biblii: w gruncie rzeczy 
fundamentalizm zdaje się tak właśnie widzieć całokształt relacji człowieka 
z Bogiem, niedowartościowując jego ludzkiego czynnika. Czy źródła takiego 
podejścia nie należałoby szukać aż w czasach reformacji i położonym wtedy 
akcencie na samą łaskę? O tyle jest to ciekawe w przypadku fundamentalizmu 
biblijnego, że łaskę tę zrównano z literą Biblii, która miałaby się jakoby 
„zmieścić” w jej literze. A przecież skoro Jezus wskazał na konieczność łaski 
w rozpoznaniu Jego tożsamości (por. Mt 16,17), to analogicznie mowa Boża 
nie może zmieścić się w „ciele i krwi” tej bądź co bądź książki? Nie, od litery 
potrzeba wznieść się do ducha15.

PISMO NIE TYLE ZAWIERA SŁOWO BOŻE, CO JEST SŁOWEM 
BOGA – JAK JEZUS JEST BOGIEM
Zarówno Ojcowie Kościoła, jak i średniowieczni teologowie, a nawet 
reformatorzy wiedzieli, że „tekst biblijny (by posłużyć się analogią Lutra) 
nie tyle «zawiera» słowo Boże niczym szkatułka, która może mieścić 
drogocenną biżuterię, lecz Pismo – powiada się – jest słowem Bożym” 
(F, s. 226). O tym zapominają fundamentaliści, niepomni na analogię jak 
Jezus Chrystus nie „zawiera” w sobie Boga (jakby po wcieleniu Trójca miała 
stać się Dwójcą), ale jest Bogiem ze względu na to, że natury Boska i ludzka 
łączą się ze sobą w jednej Osobie Syna Bożego16 (dzięki czemu możemy 
mówić o tzw. communicatio idiomatum, „wymianie orzekań”, a więc wolno 
przypisywać człowiekowi Jezusowi atrybuty Syna Bożego, i odwrotnie), tak 
również Pismo jest słowem Bożym, ale nie znaczy to, że prawda Boża „uległa 
bardzo prostej materializacji: jest teraz dostępna bezpośrednio w szacie 
słownej Pisma Świętego”17. Fundamentaliści mają „tendencję wierzyć, 
że ponieważ Bóg jest bytem absolutnym, każde z Jego słów ma wartość 
absolutną, niezależnie od wszelkich uwarunkowań ludzkiego języka”18. Nota 
bene takie podejście ma konsekwencje praktyczne – prowadzi do równego 
traktowania wszystkich orzeczeń biblijnych, co siłą rzeczy jest nie do 
zrealizowania w praktyce.

15 Por. R. Pietkiewicz, Między „literą” a „Duchem”, czyli o poszukiwaniu równowagi w interpretacji Pisma Święte-
go, „Scriptura Sacra” 15/2011, s. 227-239.

16 Por. Wyznanie wiary Soboru Chalcedońskiego, 451 r., w: Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi 
Kościoła, red. I. Bokwa, Poznań 2007, nr 89.

17 M. Bednarz, Urząd Nauczycielski Kościoła odrzuca fundamentalistyczną interpretację Pisma Świętego, w: Począ-
tek świata – Biblia a nauka, red. M. Heller, M. Drożdż, Tarnów 1998, s. 65.

18 Jan Paweł II, Przemówienie na temat interpretacji Biblii w Kościele, w: IBwK, s. 14.
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OJCIEC JEST WIĘKSZY OD WCIELONEGO SYNA, A SŁOWA BOŻE 
SĄ WIĘKSZE OD PISMA ŚWIĘTEGO
Jezus mówi: „Ojciec większy jest ode mnie” (J 14,28), a fundamentalista 
chciałby, żeby słowo ludzkie nie było mniejsze od słów Bożych? W tym 
miejscu warto byłoby wskazać na niezrozumienie przez fundamentalistów 
różnicy między Objawieniem a Pismem Świętym. Według Josepha Ratzingera 
Objawienie to nie zbiór twierdzeń – informacji czy prawd wiary – ale to sam 
Chrystus: „On jest Logosem, Słowem, które obejmuje wszystko, w którym 
Bóg wypowiada samego siebie i które z tego powodu nazywamy Synem 
Bożym (...) Słowo jest zawsze większe niż słowa, które nigdy nie mogą 
Go wyczerpać”19. Słusznie zwracał uwagę również obecny papież na to, 
że działanie poprzedza mowę – rzeczywistość jest uprzednia względem 
świadectwa o tej rzeczywistości: „W jego przekonaniu bardzo ważne jest 
mieć świadomość tego, że poziom rzeczywistości wydarzenia Objawienia jest 
głębszy niż poziom rzeczywistości wydarzenia jego proklamacji, czyli dążenia 
do zinterpretowania działania Boga w ludzkim języku”20. Objawienie się 
Boga jest przecież czymś większym niż świadectwo tego Objawienia, którym 
jest Pismo Święte. Zasada ta znalazła zresztą swoje miejsce w soborowej 
konstytucji (por. DV 2).

JEZUS NIE JEST ZROZUMIAŁY „SAM PRZEZ SIĘ”, PODOBNIE 
BIBLIA NIE JEST ZROZUMIAŁA „SAMA PRZEZ SIĘ”
Sam Jezus nie był zrozumiały „sam przez się”, dopiero wspólnota, która 
zgromadziła się wokół Niego, potrafiła w Duchu Świętym odkryć Jego 
tożsamość i przekazać swoją wiarę następcom. Fundamentaliści wierzą, 
że „Pismo św. jest samo w sobie tak jasne, że każdy człowiek dobrej 
woli z łatwością i bez niebezpieczeństwa błędów sam i bez pomocy je 
zrozumie. Dlatego też nie miałoby być potrzebne światło w postaci Tradycji 
Kościoła i Magisterium papieży i biskupów”21. Skutkiem hermeneutycznej 
próżni oraz naiwnego i niebiblijnego (por. 2P 3,16) podejścia, że „Pismo 
tłumaczy się samo”, jest oczywiście interpretacyjna anarchia. Próbuje się 
sprzecznym interpretacjom zapobiec na trzy sposoby: (i) przez znalezienie 
wspólnego mianownika przynajmniej w oparciu albo o teksty najprostsze, 

19 J. Ratzinger, Widzieć Chrystusa. Postać Chrystusa w świetle opowieści o kuszeniu. Refleksja o trwałym sensie 
Wielkiego Jubileuszu roku 2000, w: J. Ratzinger, W drodze do Jezusa Chrystusa, tłum. J. Merecki, Kraków 2004, s. 88.

20 T. Rowland, Wiara Ratzingera. Teologia Benedykta XVI, tłum. A. Gomola, Kraków 2010, s. 90.
21 A. Siemieniewski, Na skale czy na piasku? Katolicy a Biblia, Wrocław 2000, s. 23.



niewymagające większej refleksji, 
albo (ii) o teksty arbitralnie 
uproszczone, na przykład 
do wymiaru historycznego 
rozumianego według dzisiejszego 
kryterium historyczności (znów 
fundamentalizm jawi się jako znak 
czasów); (iii) przez odwołanie się 
do pozabiblijnych autorytetów 

w rodzaju charyzmatycznych przywódców (casus telekaznodziejów 
protestanckich), którzy w ten sposób pełnią niejako rolę reformacyjnych 
wyznań wiary, bowiem nawet reformacja ze swoją zasadą sola Scriptura nie 
była tak naiwna, żeby sądzić, iż bez takowych można się obejść. W jakimś 
sensie to odwołanie się do autorytetu innego niż samo Pismo potwierdza 
konieczność autorytatywnego interpretatora Pisma Świętego, jakim chce być 
na mocy woli Pana Kościół.

SŁOWO BOŻE SPOTYKA SIĘ W KOŚCIELE, I SŁOWA BOŻE 
SŁYSZY SIĘ W KOŚCIELE
Można by zadać zresztą pytanie natury ogólniejszej: czy jest możliwa relacja 
z Jezusem bez pośrednictwa Kościoła, który jest Jego Ciałem i w którym On 
rzeczywiście jest dostępny (np. w sakramentach)? Bo to właśnie Kościołowi, 
a nie pojedynczym wiernym, złożona została obietnica Tego, który stopniowo 
będzie prowadził do całej prawdy (por. J 16,13). Analogicznie: czy można 
usłyszeć żywe Słowo Boga poza Jego Kościołem, w którym ono powstało 
i w którym jest ono żywe, a nie stanowi jedynie zapisu sprzed dwóch tysięcy 
lat, który można rozważać i aplikować sobie chyba jedynie jako prawo do 
spełnienia?

Pewien polski pisarz w jednym z wywiadów dzielił się swoim 
doświadczeniem depresji, którą opisał słowami: „ona jest nicości królową, 
wszystko leciutko zmiata”22. Podobnie fundamentalizm ze swoim „a gdzie 
to jest napisane w Biblii” prędzej czy później „zmiata” wszelki rozwój już 
nie tylko doktryny, ale i głębszej refleksji biblijnej, która nie wynika wprost 
z litery Pisma (przy czym fundamentalizm pomija „literę” wyżej zacytowanej 
obietnicy). Nie liczy się fundamentalizm także z jakimkolwiek życiem 
wewnętrznym, które rzuca przecież światło na literę Pisma (a może więcej: 

22 Rozmowy ze Stanisławem Czyczem, w: Stanisław Czycz mistrz cierpienia, zebrał i opracował Krzysztof Lisow-
ski, Kraków 1997, s. 22.

Katolicką odpowiedzią 
na tajemnicę wcielenia 
będzie postulowana 
przez Benedykta XVI 
„hermeneutyka wiary”.
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dociera przez to do rzeczywistego objawienia, przechodząc od litery do 
ducha?); jeśli w ogóle można mówić o życiu wewnętrznym fundamentalisty, 
to na pewno nie żywy Bóg jest na miejscu pierwszym, ale Pismo (czy bez Boga 
żywe?).

Fundamentalizm jest podobny do depresji, tej królowej nicości, która 
cały Kościół zrównuje z ziemią, tak że nie pozostaje „kamień na kamieniu”, 
a jedynie fundament, którym ponoć mają być nie apostołowie i ich następcy, 
ale ślepe trzymanie się socjologicznie i teologicznie pierwszego etapu rozwoju 
pierwotnego Kościoła. Fundamentalizm to swego rodzaju barbarzyństwo, tyle 
że „pobożnie” motywowane – chodzi o „kanonizowanie przeszłości” bazujące 
na przekonaniu, że „w każdym początku, zwłaszcza społeczności, jest raj, 
boskość i szczęście”23.

ŻYCIE Z JEZUSEM BYŁO RYZYKOWNĄ PRZYGODĄ, A ŻYCIE 
WEDŁUG PISMA MA BYĆ OBLICZALNE?
Fundamentaliści są spadkobiercami ruchów przebudzeniowych, w których 
zasadniczą wagę przywiązywano do doświadczenia „ponownych narodzin” 
i nowego życia z Panem, które one zapoczątkowywały. Ciekawe, że tamta 
wiara w „ryzykownego”, bo żywego Boga, została zamieniona przez 
fundamentalistów na „ugłaskaną” Biblię i „ulizanego” (czytaj: martwego) 
Boga, bo wszelkie religijne doświadczenie zostało podporządkowane literze 
Pisma. Oczywiście na poziomie doktryny fundamentalistycznej wciąż 
Chrystus pełni rolę osobistego zbawiciela, ale wydaje się, że w praktycznej 
pobożności większą rolę gra Pismo „jako dostępna weryfikacji empirycznej 
«najwyższa pojmowalna rzeczywistość sakralna». Tę formę pobożności 
teolodzy niefundamentalistyczni nazywają nawet «bibliolatrią» lub «biblijnym 
pozytywizmem»” (NiF, s. 101-102). Fundamentalizm w tej perspektywie 
zakrawa na bałwochwalstwo. Wystarczy przypomnieć sobie taktykę kuszenia 
Jezusa zastosowaną przez diabła na pustyni, żeby uświadomić sobie 
podobieństwo między diabelską interpretacją Pisma a fundamentalistyczną 
egzegezą Biblii, którą w takim razie można by chyba też nazwać demoniczną. 
W każdym razie następujące oskarżenie Jezusa można skierować na pewno do 
fundamentalistów: „Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest 
życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. A przecież nie chcecie 
przyjść do Mnie, aby mieć życie” (J 5,39-40).

23 Oba cytaty za: Cz. Bartnik, Istota współczesnego fundamentalizmu, „Ateneum Kapłańskie” 3/1994, s. 425.



O PRZYJĘCIE TAJEMNICY WCIELENIA
Z perspektywy teologicznej, od której wyszliśmy, jawi się fundamentalizm 
jako nieprzyjęcie tajemnicy wcielenia, skutkiem czego akcentuje on 
jedynie wymiar Boski Pisma Świętego i to tak dalece, że wymiar ludzki 
niejako „rozpuszcza” się w tamtym. Mamy więc do czynienia z błędem 
teologicznym (albo inaczej – herezją), swoistym „monofizytyzmem”, czy 
nawet „doketyzmem”. Idąc dalej tropem analogii pomiędzy wcieleniem 
się Boga w ciało a Boskiej mowy w ludzki język, można by odnieść do 
fundamentalizmu słowa autora natchnionego:

„Po tym poznajecie Ducha Bożego:  
każdy duch,  
który uznaje,  
że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga.  
Każdy zaś duch,  
który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga;  
i to jest duch Antychrysta,  
który – jak słyszeliście – nadchodzi 
i już teraz przebywa na świecie” (1J 4,2-3).

W przeciwieństwie do fundamentalizmu właściwa postawa polegałaby 
na uznaniu Bosko-ludzkiego charakteru Pisma Świętego. Dlatego katolicką 
odpowiedzią na tajemnicę wcielenia będzie postulowana przez Benedykta XVI 
„hermeneutyka wiary” (por. VD 34-41), która wskazuje na konieczność 
stosowania zarówno naukowych, jak i teologicznych zasad interpretacji 
tekstów. Nie ma mowy o odrzuceniu naukowego narzędzia, można je jedynie 
ulepszyć, dlatego Benedykt XVI wzywa metodę historyczno-krytyczną do 
dokonania nowego metodologicznego kroku i uznania się za dyscyplinę 
teologiczną, bez rezygnacji z charakteru historycznego24. Czy takie 
oczyszczenie metody ułatwiłoby fundamentalizmowi wyjście z „hermeneutyki 
lęku”? Odpowiedzmy znów językiem wiary: to zależy od tego, jaki duch 
stoi za fundamentalizmem. Z kolei nie wolno egzegezy Pisma odrywać 
od Kościoła: „tylko zakotwiczenie w wierze Kościoła ochrania historyczną 
powagę tekstu i umożliwia dosłowność niebędącą fundamentalizmem. Bo 
brak żywego podmiotu prowadzi albo do absolutyzowania litery, albo do jej 
zanikania w nieokreśloności”25. Ale w tym miejscu dotykamy kolejnej odsłony 

24 Por. J. Ratzinger-Benedykt XVI, Jezus z  Nazaretu. Część II. Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania, 
Kielce 2011, s. 6.

25 J. Ratzinger, Prawda w teologii, tłum. M. Mijalska, Kraków 2001, s. 75.
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tajemnicy wcielenia: rozumienia Kościoła jako rzeczywistości Bosko-ludzkiej, 
a więc posiadającej również „ciało”, a nie będącej tylko wspólnotą duchową, 
jak chcieliby protestanci.

Jeśli fundamentalizm może stanowić pewnego rodzaju soczewkę 
skupiającą błędne podejście do Pisma grożące mniej lub bardziej nie tylko 
fundamentalistom, ale i wszystkim chrześcijanom, to przyjęcie tajemnicy 
wcielenia stanowi rozwiązanie dla problemów z podejściem do Pisma 
Świętego jako księgi Boskiego i ludzkiego autorstwa, które powinno być 
interpretowane w Kościele. █



Największy sekret ludzkości - Jezus Chrystus
Autor Autorski

Tadeusz M. Płużański

ZABIĆ 
MARSZAŁKA



Jednym z głównych zadań 
komunistycznej agentury było 
zlikwidowanie Józefa Piłsudskiego. 
Przeprowadzenie zamachu było dość 
proste – wiedzieli o tym sowieccy agenci. 
Marszałek mieszkał w willi w Sulejówku 
i nie był dobrze chroniony. Akcję podjęli 
ludzie Łoganowskiego przy pomocy 
warszawskich komunistów, w tym 
Ignacego Sosnowskiego. Milusin miał 
być zaatakowany w nocy. Rzecz jasna 
Rosja nie zamierzała przyznać się do 
morderstwa – komunistyczna bojówka 
miała być ucharakteryzowana na 
studentów nacjonalistów.



Już w Dwudziestoleciu międzywojennym wrogowie Polski chcieli 
zlikwidować najwyższe władze RP. Kto planował zamachy? Przede 
wszystkim komuniści. To oni, przynajmniej dwukrotnie, zamierzali 
zamordować marszałka Józefa Piłsudskiego.

W II RP działały dwie agentury wywiadu sowieckiego: wywiad polityczny 
oraz wywiad wojskowy o wdzięcznej nazwie Razwiedupr (Główny Zarząd 
Wywiadowczy Sztabu Generalnego Armii Czerwonej). Największą aktywność 
sowieccy szpiedzy przejawiali podczas wojny polsko-bolszewickiej. To 
wówczas udało im się zwerbować kilku oficerów naszego wywiadu, których 
wcześniej warszawska centrala wysłała z misjami szpiegowskimi do Rosji. 
Sowieci zdobywali najtajniejsze informacje, w tym te, które były najbardziej 
cenne podczas wojny, np. o organizacji Wojska Polskiego na froncie 
wschodnim.

ZAGROŻENIE DLA POLSKI
Pozyskani w czasie wojny 1920 r. agenci zagrażali Polsce przez następne 
kilkanaście lat. Działali na kilku odcinkach – najbardziej oczywistym było 
polskie pogranicze wschodnie, poddawane ciągłej infiltracji połączonej 
z atakami terrorystycznymi. Według wciąż niepełnych danych w okresie od 
kwietnia 1921 do końca 1924 r. Sowieci przeprowadzili 260 takich ataków. 
Z tego właśnie powodu władze II RP powołały Korpus Ochrony Pogranicza, 
rozbity dopiero 17 września 1939 r. podczas „wkroczenia”, czyli agresji ZSRR.

Prócz penetrowania i rozbijania polskich posterunków i instytucji 
przygranicznych komuniści przygotowywali akcje wewnątrz naszego 
kraju. Polegały one przede wszystkim na nasileniu strajków i demonstracji 
ulicznych, a z czasem na zwiększeniu aktów terroru. Powód był 
prosty i oczywisty: wywołanie zamętu, a w konsekwencji rozpad II RP 
i zainstalowanie weń – na drodze rewolucji – ustroju komunistycznego. 
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Zadanie to nie należało do zbyt trudnych – Polska dopiero podnosiła się 
z zaborów i wojny. Po drugie, w pierwszych latach niepodległości szalał 
kryzys gospodarczy i bez większego problemu można było podsycać 
i wykorzystywać niezadowolenie tzw. mas pracujących.

Hasło do wzmocnienia agitacji komunistycznej i działalności 
dywersyjnej dał Władimir Milutin, wysoki przedstawiciel Międzynarodówki 
Komunistycznej (Kominternu), który przybył do Warszawy wiosną 1923 r. 
Owe wrogie Polsce zamiary miał realizować pierwszy kierownik sowieckiej 
rezydentury wywiadowczej w Polsce, którym został Mieczysław Łoganowski. 
Ten polski komunista należał do zawiązanego w czasie wojny 1920 r. ośrodka 
sowieckiej agentury – Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski. Gdy 
Armia Czerwona dochodziła do Białegostoku, zagarnął on Pałac Branickich, 
przemianowany na Pałac Pracy i umieścił tam Białostocki Komitet Wojskowo-
Rewolucyjny, zwany przez komunistów rządem białostockim, który w imieniu 
chłopów i robotników miał przejąć władzę na „wyzwalanych” terenach.

PIŁSUDSKIEGO URATOWAŁ DZIERŻYŃSKI
Łoganowski był człowiekiem Dzierżyńskiego – podobnie jak on okrutnik, 
cieszył się bezgranicznym zaufaniem twórcy Czeki. Zanim zainstalował 
się w Warszawie, bo tu mieściło się centrum dowodzenia sowieckiej siatki 
agenturalnej, pracował jako rezydent czerwonego wywiadu w Wiedniu. 
Prawą ręką Łoganowskiego został inny polski komunista – Kazimierz Kobecki. 
Miał opinię świetnego organizatora, który posiadał w stolicy Polski dziesiątki 
informatorów w wielu środowiskach. Siatkę szpiegowską pomagał budować 
Łoganowskiemu również Stefan Uzdański-Jeleński, oficjalnie oficer Sztabu 
Generalnego Armii Czerwonej, a w praktyce Rozwiedupra.

Jednym z głównych zadań komunistycznej agentury było zlikwidowanie 
Józefa Piłsudskiego. Przeprowadzenie zamachu było dość proste – wiedzieli 
o tym sowieccy agenci. Marszałek mieszkał w willi w Sulejówku i nie 
był dobrze chroniony. Akcję podjęli ludzie Łoganowskiego przy pomocy 
warszawskich komunistów, w tym Ignacego Sosnowskiego (o nim niżej). 
Milusin miał być zaatakowany w nocy.

Rzecz jasna Rosja nie zamierzała przyznać się do morderstwa 
– komunistyczna bojówka miała być ucharakteryzowana na studentów 
nacjonalistów. Jakie cele, prócz najważniejszego – pozbycia się przywódcy 
polskiego państwa – chcieli osiągnąć Sowieci? Otóż słusznie spodziewali 



się wybuchu zamieszek, a nawet wojny domowej. 
Inspirowana przez agenturę lewica niechybnie 

wystąpiłaby przeciw endecji, co nakręciłoby spiralę 
przemocy. Do akcji odwetowej przystąpiliby zwolennicy 

zgładzonego Marszałka. Przypomnijmy, że niedawno zabity 
został pierwszy prezydent II RP – Gabriel Narutowicz 

i sytuacja społeczno-polityczna była mocno kryzysowa. 
Korzystając z tych nastrojów, komuniści zamierzali wzniecić upragnioną 
rewolucję.

Plan Łoganowskiego gorąco popierał jeden ze zdrajców z Tymczasowego 
Komitetu Rewolucyjnego Polski – Józef Unszlicht. Nie został jednak 
zrealizowany, gdyż zdecydowanie sprzeciwiła się mu... centrala w Moskwie 
w osobie Feliksa Dzierżyńskiego, przełożonego Łoganowskiego. Krwawy Feluś 
uznał, że w walce z pańską Polską wystarczą agitacja i dywersja.

W ROCZNICĘ KONSTYTUCJI 3 MAJA
Mieczysław Łoganowski jednak nie poddawał się i wkrótce wpadł na 
następny pomysł. Przygotował potężny ładunek wybuchowy, który miał 
być odpalony w centrum Warszawy. Termin ustalono na 3 maja 1923 r. 
– kolejną rocznicę uchwalenia pierwszej nowoczesnej konstytucji nowożytnej 
Europy. W obchodach polskiego święta narodowego nie mogło zabraknąć 
najważniejszej osoby... Józefa Piłsudskiego. Eksplozja bomby była przewidziana 
w momencie, gdy marszałek Polski, razem z zaproszonym gościem 
– marszałkiem Francji Ferdinandem Fochem, odsłaniał pomnik ks. Józefa 
Poniatowskiego na placu przed Pałacem Saskim. Wybuch miał zabić również 
dowódców Wojska Polskiego – naszą generalicję, oraz najwyższych dostojników 
państwowych. Ofiarami padliby ponadto zagraniczni notable i warszawiacy 
(święto 3 Maja przyciągało po odzyskaniu niepodległości tłumy ludzi).

Tym razem Moskwa zaakceptowała plan. Zaakceptowała, by za pięć 
dwunasta go odwołać. W ostatniej chwili terrorystyczny zamach został 
zastopowany przez wysokiego rangą urzędnika sowieckiego, który ponoć 
przestraszył się konsekwencji. Nie ulega jednak wątpliwości, że akcję musiał 
wstrzymać ktoś na Kremlu – Dzierżyński, a może nawet Stalin. W efekcie 
Łoganowski został zmuszony do przygotowywania drobniejszych akcji, co 
nie znaczy, że mniej szkodliwych dla państwa polskiego. Teraz nie chodziło 
już o wyeliminowanie konkretnych osób, czyli głównie Józefa Piłsudskiego, 
ale ataki na strategiczne cele publiczne – siedziby urzędów państwowych, 
administracji centralnej, partii politycznych, wojskowych komend uzupełnień, 
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obiekty kolejowe, redakcje gazet. Bomby miały wybuchać też m.in. 
w odwiedzanych przez śmietankę II RP restauracjach.

Akcje przeprowadzały oczywiście komunistyczne bojówki. W pierwszej 
połowie 1923 r. zaatakowały one np. lokal Bratniej Pomocy na Uniwersytecie 
Warszawskim, redakcje stołecznych dzienników: „Rzeczpospolitej” i „Gazety 
Warszawskiej”, oraz siedziby wojskowych komend uzupełnień w Białymstoku 
i Częstochowie. Zamachami kierowali dwaj oficerowie WP, którzy przeszli na 
stronę komunistów – porucznicy Henryk Bagiński i Antoni Wieczorkiewicz.

ZWERBOWANIA „NA ALKOHOLIZM”
Do kolejnej wielkiej akcji doszło kilka miesięcy później – 13 października 

1923 r. o godz. 9.00 potężny wybuch wstrząsnął Cytadelą Warszawską. 
Zniszczeniu uległy wszystkie obiekty w tym byłym carskim kompleksie 
(najbardziej – ponury X Pawilon), a także wiele budynków obok. Podmuch był 
tak silny, że naruszył nawet obie wieże kościoła św. Floriana na przeciwległej 
Pradze. Zginęło 29 osób, a 90 zostało ciężko rannych. Rząd, którym kierował 
wówczas Wincenty Witos, nie miał wątpliwości, że za zamachem stoją 
komuniści. Aresztowania objęły kilkaset osób (w samej tylko Warszawie 
ponad 200), m.in. znanych nam już Bagińskiego i Wieczorkiewicza (to oni 
podłożyli bombę w piwnicy Cytadeli, w której był skład amunicji – stąd 
ogromna siła eksplozji), a także głównych pomocników Łoganowskiego: 
Kazimierza Kobeckiego i Stefana Uzdańskiego-Jeleńskiego (Łoganowski został 
wcześniej odwołany do Moskwy). Polacy uznali ich za persona non grata 
i wydalili z kraju.

Siatka sowieckich szpiegów została rozbita, ale po odtworzeniu działała 
aż do rozpoczęcia wojny. Jej trzonem byli nadal oficerowie WP, np. mjr Piotr 
Demkowski, pracownik Oddziału IV Sztabu Głównego. Przynajmniej dwóch 
z nich – ppłk Ludwik Lepiarz (służył jeszcze w I Brygadzie Legionów, 
czterokrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Virtuti Militari) 
i rtm. Władysław Borakowski (oficer wywiadu w Samodzielnym Referacie 
„Rosja Sowiecka”) – zostało zwerbowanych „na alkoholizm” (sowieccy 
szpiedzy tak chętnie i często pożyczali im ogromne sumy na używki, że 
w końcu rzeczeni oficerowie uzależnili się od tych pożyczek i przystali 
na współpracę). Obaj alkoholicy zostali następnie przez polskie służby 
aresztowani i straceni. Ważną rolę w komunistycznej rezydenturze odgrywały 
też kobiety. Wspomnijmy jeszcze, że cennym agentem sowieckiego wywiadu 



był Michał Żymierski (właściwie Łyżwiński) – wydalony z polskiej armii 
degenerat i łapówkarz, późniejszy „ludowy” generał, a nawet marszałek, 
a także przewerbowani przez komunistów polscy wywiadowcy – Alfred 
Jaroszewicz i Włodzimierz Lechowicz, skazani po latach w stalinowskiej 
Polsce.

SIŁA ARGUMENTÓW PARTII LENINA
Jak już wspomnieliśmy, w akcji na willę Piłsudskiego miał wziąć udział 

komunistyczny bojówkarz Ignacy Sosnowski. Tak pisał o nim w 1937 r. 
(do szefa NKWD Jeżowa) funkcjonariusz Czeki Artur Christianowicz 
Frauczi (Artuzow), który zwerbował Sosnowskiego (Sosnowski naprawdę 
nazywał się Dobrzyński): „Sprawa Sosnowskiego była niemałą zasługą 
WCzK. Dostałem za nią order [Czerwonego Sztandaru – TMP]. Wiem, że 
Dzierżyński radził się w tej sprawie Lenina... W 1920 r., w czasach wojny, 
schwytałem Sosnowskiego, który był głównym rezydentem polskiego 
sztabu na terytorium radzieckim. Cokolwiek miałoby się stać, powinienem 
był uzyskać jego przyznanie się i wydanie większej sieci polskich oficerów 
i pozostałych szpiegów. Podczas aresztowań ci młodzi polscy patrioci 
popełniali samobójstwo i nie dawali się wziąć żywcem (tak zginął jeden 
pomocnik Sosnowskiego. Wyśledziliśmy go jeszcze przed pojmaniem 
Sosnowskiego). Sosnowski był pierwszym, którego tow. Karin przy 
aresztowaniu nieoczekiwanie schwycił za rękę i nie dał mu możliwości 
strzelać. Od momentu zeznań nad Sosnowskim zawisła groźba sądu 
polskiego wojennego wywiadu, działającego w warunkach wojny 1920 r. 
Uzyskałem zeznania. Przy czym pomogły nie groźby (one nie skutkowały), 
a siła argumentów partii Lenina. Dzierżyński polecił obiecać Sosnowskiemu, 

że ideowi piłsudczycy spośród jego ludzi nie zostaną rozstrzelani, 
lecz zostaną wypuszczeni do Polski po daniu słowa 

honoru, że nie będą więcej zajmować 
się szpiegostwem przeciwko nam. Pod 

tym warunkiem Sosnowski udzielił 
zeznań. Odwołaliśmy się do jego 

rewolucyjnego romantyzmu i zdjęliśmy 
polską siatkę. (...) Kilku polskich oficerów 

po politycznej obróbce wypuszczono 
do Polski”. Dobrzyński-Sosnowski tak 

po latach wspominał swój werbunek: 
„Więcej przesłuchań nie było, zaczęli mnie 



243 
wychowywać, zawieźli na Kreml do Marchlewskiego. Na Kreml zawiózł mnie 
samochodem sam Artuzow... Marchlewski zrobił na mnie dobre wrażenie... 
rozmawialiśmy o Polsce, o Piłsudskim. W tym momencie uznałem go za 
komunistę. Marchlewski wyjaśnił mi (...) z komunistycznego punktu widzenia 
różnicę między PPSowcami i bolszewikami...”

Artuzow pisał dalej: „W 1920 roku to była sprawa polityczna. Odezwę 
Sosnowskiego do polskiej młodzieży rozrzucały nasze samoloty nad 
miejscami, gdzie stacjonowały polskie wojska. Za ujawnienie planu polskich 
dywersantów – dotyczącego przeszkodzenia planowi ewakuacji sztabu 
Tuchaczewskiego z Mińska, Sosnowskiemu przyznano order Czerwonego 
Sztandaru. W czasie wojny 1920 r. Sosnowski wyrządził szkodę Piłsudskiemu. 
Dzierżyński polecił dalej korzystać z pracy Sosnowskiego (nie w sprawach 
polskich) i dać posadę w aparacie...”. I tak Ignacy Dobrzyński (oczywiście 
jako sowiecki funkcjonariusz Sosnowski) został komisarzem bezpieczeństwa 
III rangi i pierwszym zastępcą naczelnika ukraińskiego NKWD. W listopadzie 
1936 r. Sowieci aresztowali go i bezpodstawnie oskarżyli o zdradę na rzecz 
Polski. Rewolucja znów zjadła własnego syna. █



Paweł Skibiński

Czy można zamykać oczy na męczeństwo, 
czyli dlaczego JACQUES MARITAIN  
popierał republikę podczas hiszpańskiej 
wojny domowej 



245 

Czy można zamykać oczy na męczeństwo, 
czyli dlaczego JACQUES MARITAIN  
popierał republikę podczas hiszpańskiej 
wojny domowej 

Tekst jest fragmentem przygotowywanej przez 
autora książki poświęconej stosunkom między 

państwem i Kościołem w Hiszpanii w I połowie 
XX wieku.

2 sierpnia 1936 r. w tekście opublikowanym 
na łamach czasopisma „Sept” Maritain 
polemizował z tezą zwolenników powstania 
o moralnym „prawie do buntu” przeciw 
prawowitej nawet władzy, w wypadku łamania 
przez nią podstawowych praw Boskich 
i naturalnych.  
   Bunt, zdaniem Maritaina, przynosi znacznie 
więcej nieszczęść niż te, przeciw którym jest 
skierowany.   

   



Wybuch powstania narodowego w Hiszpanii i następująca po nim wojna 
domowa, a także rozpętanie się, na niespotykaną w Europie Zachodniej skalę, 
prześladowań religijnych skierowanych przeciwko Kościołowi katolickiemu 
zwróciło uwagę wszystkich liczących się środowisk katolickich na świecie 
i zmusiło je do zajęcia stanowiska wobec tych wydarzeń. Większość katolików 
zjednoczyła się w potępieniu religijnych represji, jakie miały miejsce po 
stronie republikańskiej, jednak nie oznaczało to wcale równie jednomyślnego 
poparcia dla Hiszpanii narodowej.

Szczególnie dwuznaczne stanowisko zajęli francuscy intelektualiści 
katoliccy na czele z François Mauriakiem1, Jacques’em Maritainem2 
i Georges’em Bernanosem3. Organami prasowymi tego środowiska były 
m.in. tygodnik „Sept” oraz dzienniki „Le Figaro”, „La Croix” i „L’Aube”4.

PIERWSZE WYSTĄPIENIA FRANCUSKIEJ LEWICY 
KATOLICKIEJ 
Po raz pierwszy w sprawie wojny domowej w Hiszpanii Bernanos i Maritain 
zabrali głos, krytycznie odnosząc się do strony powstańczej i powołując się na 
tzw. mord w Badajoz, czyli rzekome masowe rozstrzeliwania przeciwników 

1 François Mauriac (1885-1970) – francuski pisarz katolicki, laureat literackiej Nagrody Nobla w 1952 r. Od 1933 
był członkiem Akademii Francuskiej. Wiele lat pisał felietony na łamach „Le Figaro”. Autor biografii de Gaulle’a.

2 Jacques Maritain (1882-1973) – francuski filozof katolicki, teolog i myśliciel polityczny, wnuk Julesa Favre’a, zna-
nego liberalnego polityka francuskiego. Wychowany w duchu protestanckim. W 1906 r. wraz z żoną Raisą Maritain 
dokonał konwersji na katolicyzm. Był wykładowcą Instytutu Katolickiego w Paryżu, a także visiting professor na Uni-
wersytecie Columbia i Princetown. W latach 1945-1948 ambasador Francji przy Stolicy Apostolskiej. Po śmierci żony 
w 1960 r. wstąpił do wspólnoty Małych Braci Jezusa. Główny przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego i jeden 
z najważniejszych świeckich ekspertów Soboru Watykańskiego II. Do Maritaina na gruncie polskim nawiązywali m.in. 
Stefan Swieżawski i ks. Władysław Korniłowicz. Główne prace to Człowiek i państwo, Humanizm integralny. 

3 Georges Bernanos (1888-1948) – francuski pisarz katolicki, z  przekonania monarchista. Walczył podczas 
I wojny światowej. W 1926 r. zadebiutował powieścią Pod słońcem szatana. Od 1934 r. mieszkał na Majorce, gdzie 
był świadkiem zajęcia wyspy przez siły narodowe. Przebywał następnie w Ameryce Południowej. Jego główne 
dzieła to: Pamiętniki wiejskiego proboszcza (1936) i Dialogi karmelitanek (1948).

4 Na temat postaw francuskich intelektualistów wobec wojny domowej w Hiszpanii por.: J.M. Garcia Escude-
ro, Historia politica de las do Españas, t. III, Madrid 1975, s. 1456-1457; G. Hermet, Los católicos enla España franqu-
ista, t. II, Crónica de una dictadura, Madrid 1986, s. 50-55.
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politycznych przez oddziały narodowe po zajęciu miasta Badajoz 
w Estermadurze5. 25 lipca i 18 sierpnia 1936 r. w podobnym tonie na łamach 
dziennika „Le Figaro” wypowiadał się Mauriac.

6 września 1936 r. na łamach katolickiej gazety „L’Aube” stanowisko swych 
francuskich kolegów wsparł don Luigi Sturzo, twórca i lider Włoskiej Partii 
Ludowej (PPI) – włoskiej chadecji, która zmuszona została przez faszystów 
do zaprzestania działalności. Sam Sturzo pod koniec lat 30. wyemigrował. 
Włoski duchowny nawiązał w tytule do słynnego hasła twórcy Action 
Française Charles’a Maurrasa. Jego tekst nosił bowiem tytuł: Politique d’abord? 
Non! Moral d’abord! [fr. Po pierwsze polityka? Nie! Po pierwsze moralność!]. 
Sturzo w kontekście hiszpańskiej wojny domowej potępiał represje 
prowadzone przez nacjonalistów, choć nie przyszło mu do głowy zestawić ich 
z antykościelnym terrorem „czerwonych”. 

W dniu, w którym w Hiszpanii narodowej obejmował władzę gen. Franco, 
1 października 1936 r., na łamach miesięcznika „L’Esprit” głos w sprawach 
wojny domowej w Hiszpanii zabrał Emmanuel Mounier. Jego krytyczny 
wobec powstania tekst Espagne signe de contradiction [fr. Hiszpania – znak 
sprzeciwu] w znacznej mierze powtarzał kalki propagandy republikańskiej, 
np. podtrzymywał tezy o udziale duchowieństwa w powstaniu.

Dziennik katolicki „La Croix” z 16 września 1936 r. twierdził – w artykule 
odredakcyjnym – że nie można porównywać komunizmu i nazizmu 
i przypisywać temu pierwszemu zbrodniczego charakteru. Autor tekstu 
powoływał się w tej materii na autorytet Piusa XI i jego przemówienie do 
Hiszpanów, choć, jak wiemy, jego treść była znacząco rozbieżna z tym, co 
sugerował francuski autor.

W lutym 1937 r. wspomniani już intelektualiści francuscy opublikowali 
manifest antyfrankistowski. Podpisali go m.in. Maritain, Mounier, Marc 
Sangnier6, ale – co ciekawe – nie Mouriac. Chcąc odebrać frankistom prawo 
do uznawania wojny za religijną, wzywali: „Niech pod terminem świętej 

5 Ks. G. Redondo, Historia de la Iglesia en España 1931-1939, t. 2, La Guerra Civil (1936-1939), Madrid 1993, s. 79-83. 
Sprawa po latach okazała się obiektem propagandowych manipulacji strony republikańskiej (P. Moa, Mity wojny 
domowej. Hiszpania 1936-39, s. 297-314 oraz F. Pilo, M. Dominguez, F. de la Iglesia, La matanza de Badajoz ante los 
muros de la propaganda, Madrid 2010).

6 Marc Sangnier (1873-1950) – francuski polityk katolicki. Stał na czele ruchu Le Sillon (1894-1910), który dążył 
do uzgodnienia katolicyzmu z Republiką. Został potępiony przez Piusa X i podporządkował się decyzji papieskiej, 
rozwiązując swój ruch. Następnie kierował założoną przez siebie Ligą Młodej Republiki. Założył dziennik „La 
Democratie”. Podczas okupacji działał w ruchu oporu, po wyzwoleniu został deputowanym z ramienia chrześci-
jańsko-demokratycznego MRP. 



wojny nie skrywa się wojna na wyniszczenie!”7. Inną publiczną inicjatywą 
tego środowiska było założenie organizacji pod nazwą Francuski Komitet 
na Rzecz Pokoju Cywilnego i Religijnego w Hiszpanii pod przewodnictwem 
mons. Eugene’a Beaupin, związanego ze środowiskiem dawnego lewicowego 
ruchu katolickiego Sillon. W jego komitecie obecni byli także Marcel, Mounier, 
Mauriac i Maritain. Odpowiedniki tego komitetu powstały także w Wielkiej 
Brytanii i Szwajcarii, a wśród osób zaangażowanych w ich działalność znalazł 
się także don Luigi Sturzo.

Poważny wpływ na ugruntowanie opinii liberalnych katolików francuskich 
na temat wojny domowej w Hiszpanii i ich stosunku do frankizmu miała 
kwestia bombardowania Guerniki przez niemiecki Legion Condor i lotników 
włoskich. Wiadomości na temat wydarzeń w tym mieście baskijskim zostały 
przekazane francuskiej opinii publicznej przez bezpośredniego świadka, 
ks. Alberto Onaindíę, który opublikował swą relację na łamach „L’Aube”, 
a następnie w miesięczniku „L’Esprit” w styczniu 1937 r., w ramach dossier 
Guernica ou la technique du mensonge [Guernica lub technika kłamstwa], 
która to relacja później była wielokrotnie przedrukowywana8. W związku 
ze sprawą Guerniki Mauriac, Gabriel Marcel9, Maritain i Mournier 8 maja 
1937 r. podpisali manifest Pour le peuple basque [fr. Dla ludu baskijskiego] 
opublikowany na łamach „La Croix”, w którym wyrażali swój protest 
przeciwko zbombardowaniu Guerniki. 

MARITAIN ZWALCZA „PRAWO DO BUNTU” 
I BRONI NACJONALISTÓW BASKIJSKICH
2 sierpnia 1936 r. w tekście opublikowanym na łamach czasopisma „Sept” 
Maritain polemizował z tezą zwolenników powstania o moralnym „prawie 
do buntu” przeciw prawowitej nawet władzy, w wypadku łamania przez nią 
podstawowych praw Boskich i naturalnych. Bunt bowiem, zdaniem Maritaina, 
przynosi znacznie więcej nieszczęść niż te, przeciw którym jest skierowany. 
W przypadku Hiszpanii brzmiało to jednak niezwykle dwuznacznie 

7 Euzko Deya, 7 lutego 1937, cyt. za: G. Hermet, Los católicos enla España franquista., t. II, Crónica de una dicta-
dura, Madrid 1986, s. 53.

8 Por. L. Marco Sola, El factor cristiano. Católicos y sacerdotes antifranquistas en los medios republicanos, El Ar-
gonauta Espańol , nr 7, 2010, za http://argonauta.imageson.org/document140.html [konsultowane: 07.01.2013].

Na temat manipulacji propagandowych ze strony ks. Onaindii, a następnie wykorzystania Guerniki i całko-
witego zakłamania tych wydarzeń przez propagandę Kominternu por. P. Skibiński, Wielki montaż propagandowy, 
„Kombatant” 3(231)/2010, s. 20-22. Polemika z wersją ks. Onaindii: J. Salas Larrazabal, „El bombardeo de Guernica”, 
w: „La guerra civil espanola (sesenta anos despues)”, red. M.A. Baquer, Madrid 1999, s. 125 i nast.

9 Gabriel Marcel (1889-1973) – francuski filozof i dramatopisarz, jeden z twórców chrześcijańskiego egzysten-
cjalizmu. W 1929 r. chrzest katolicki. 
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– Maritain proponował całkowitą bierność wobec prześladowań religijnych 
i usprawiedliwiał każdą zbrodnię legalnej władzy.

Maritain w czerwcu napisał być może najważniejszy ze swych tekstów na 
temat sytuacji hiszpańskiej – wstęp do książki Alfredo Mendizabala napisanej 
w języku francuskim, która nosiła tytuł Aux origines d’une tragedie [fr. Korzenie 
tragedii] (Paris [1937]). Znany filozof protestował w swej przedmowie 
przeciwko użyciu przez nacjonalistów na określenie swych działań 
terminu „święta wojna”, twierdząc, że jest to sprzeczne z rzeczywistością 
współczesnego zsekularyzowanego świata. Ale w znacznej mierze, jak pisze 
Garcia Escudero, argumenty Maritaina były to sofizmaty, które abstrahowały 
od realnej rzeczywistości prześladowanego hiszpańskiego Kościoła. Nic więc 
dziwnego, że stanowisko Maritaina spotkało się z wieloma polemikami ze 
strony hiszpańskojęzycznych katolików.

Niemal równocześnie z Maritainem także Mauriac napisał jednoznacznie 
prorepublikański wstęp do książki katalońskiego działacza katolickiego 
Victora Montserrata (właściwie ks. Josepa Marii Tarrango, założyciela 
chrześcijańskich związków zawodowych w Katalonii). Książka nosiła tytuł 
Le drame d’un peuple incompris [fr. Dramat niezrozumianego ludu] (Paris 1937). 
Victor Monserrat był znany jako autor kroniki hiszpańskiej w liberalno- 
-katolickim „La Croix”, która była jedną z najbardziej opiniotwórczych 
publikacji we Francji podczas wojny domowej i szerzyła postawy przychylne 
republice i wrogie frankistom.

W 1937 r. powstała także Międzynarodowa Liga Przyjaciół Basków 
z udziałem kard. Jeana Verdiera PSS, arcybiskupa Paryża od 1929 r., który 
mimo udziału w lidze jednak poparł list zbiorowy episkopatu hiszpańskiego 
z lipca 1937 r. Lidze przewodniczył mons. Clement Joseph Mathieu, biskup 
Dax w latach 1931-1963, a w jej szeregach działali m.in. znani z innych 
probaskijskich inicjatyw „czterej panowie M”: Marcel, Maritain, Mounier 
i Mauriac, a więc czołówka liberalnych katolików francuskich. 

Zadając sobie pytanie, dlaczego akurat kwestia baskijska zajmowała tak 
bardzo intelektualistów francuskich o sympatiach chrześcijańsko- 
-demokratycznych – Maritaina czy Mauriaka (a dodajmy do tego także 
postaci spoza Francji w rodzaju ks. Sturzo), zacytujmy opinię Javiera Tusella 
i Genovevy García Queipo de Llano: „Centrolewicowi katolicy, centryści 
i chrześcijańscy demokraci, którzy mieli stosunkowo mało powodów, by 
opowiedzieć się po którejkolwiek ze stron [wojny domowej], identyfikowali 



się z nacjonalistami baskijskimi, których postawę utożsamiali z własną, 
która poza tym że chrześcijańska była także demokratyczna w sferze 
politycznej i reformatorska społecznie”10. Tusell, badacz znany ze swoich 
sympatii chadeckich, wydaje się doskonale rozumieć postawę wybitnych 
intelektualistów francuskich tego środowiska, jednak można zauważyć 
zasadniczą dysproporcję, jaka towarzyszyła formułowanej przez nich ocenie 
obu stron konfliktu oraz całkowite zaślepienie na fakt instrumentalnego 
wykorzystywania opinii autorytetów katolickiej lewicy przez komunistów. 

Wydaje się, że względy bieżącej polityki, czyli polemika lewicy katolickiej 
z konserwatywno-nacjonalistycznymi kręgami katolickimi we Francji 
– z których postawą nie bez racji Maritain i Mauriac utożsamiali poglądy 
frankistów – przeważały u jej przedstawicieli nad solidarnością z tragedią 
prześladowanego w Hiszpanii Kościoła i refleksją nad fatalnymi skutkami 
sojuszu nacjonalistów baskijskich z komunistami. Krytykowane przez 
Maritaina i jego zwolenników hasło „Po pierwsze polityka!” znajdowało 
całkowite odzwierciedlenie w ich postawie, choć politycznie odmiennej niż 
postawa Action Française11. 

Mounier w liście do Jacques’a Chevaliera z 26 maja 1937 r. pisał, że 
postawa całego tego środowiska francuskich intelektualistów sprowadza się 
do zasady „ani z Walencją, ani z Salamanką”, to jest do neutralności wobec 
hiszpańskiego konfliktu12. Jednak faktyczne skutki takiej postawy tej części 
francuskich intelektualistów katolickich ewidentnie sprzyjały jednej stronie 
konfliktu – to jest republikanom, a dezawuowały stronę narodową. 

Nieco z innych powodów niż Maritain i Mauriac narodowców krytykował 
Georges Bernanos, autor znakomitych powieści inspirowanych katolicyzmem: 
Pamiętników wiejskiego proboszcza (1936), Pod słońcem szatana (1926) i dramatu 
Dialogów karmelitanek (1948). Wybitnego francuskiego pisarza, dawnego 
współpracownika Action Française, wojna domowa zastała na Majorce, 
gdzie mieszkał od ponad roku. Bernanos zajął stanowisko krytyczne wobec 
powstania, ponieważ widział na własne oczy represje powstańcze na Majorce. 
Przerażony okropieństwami wojny domowej odbierał narodowcom prawo do 
mówienia o świętej wojnie. Pisał: „Możecie opowiadać, że Mikado jest dobrym 

10 J. Tussel, G. García Queipo de Llano, El Catolicismo Mundial y la Guerra de España, Madrid 1993, s. 95-96. 
11 W  tym kontekście podobnym brakiem wrażliwości Maritain i Mauriac wykazali się w sprawie powsta-

nia warszawskiego w 1944 r. Por. dramatyczny list otwarty Józefa Czapskiego (J. Czapski, List otwarty do Jacqu-
es’a Maritaina i François Mauriaca, w: K.M. Ujazdowski, Czapski wobec obojętności Mauriaca i Maritaina, „Arcana” 
106-107/2012, s. 47-57). Czapski przypisywał im chęć zmontowania sojuszu katolicko-marksistowskiego niezależ-
nie od zbrodniczości stalinowskiego komunizmu – z czym zgadza się w pełni Ujazdowski.

12 Por. uwagi Ks. G. Redondo, Historia de la Iglesia en España 1931-1939, t. 2, La Guerra Civil (1936-1939), Madrid 
1993, s. 279.
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katolikiem, że Włochy zawsze były rycerzem bez skazy – gesta Dei – a nawet 
że gen. Queipo de Llano jest typem formatu Bayarda13 i Godfryda de Bouillon14. 
To wasza sprawa. Ale nie mówcie o krucjacie!”15. Bernanos nie angażował się 
jednak w poparcie sprawy republikańskiej.

REAKCJA NA STANOWISKO LEWICY KATOLICKIEJ
Jednak nie wszyscy francuscy intelektualiści katoliccy podzielali zdanie 
Maritaina i Mauriaka. Z polemiką ze stanowiskiem lewicy katolickiej wystąpił 
m.in. wybitny poeta Paul Claudel16, który 10 maja 1937 r. opublikował 
napisany przez siebie wstęp-poemat do książki La persécution religieuse en 
Espagne (1937) pt. Aux martyrs espagnols [fr. Do męczenników hiszpańskich], 
w którym opiewał męczeństwo katolików hiszpańskich w strefie 
republikańskiej. Oczywiście stanowisko katolików francuskich także nie 
było jednorodne. Po opublikowaniu w kwietniu 1937 r. przez hiszpańskiego 
dominikanina o. Ignacia Gonzáleza Menéndeza-Reigadę OP na łamach 
„Ciencia Tomista”, czasopisma dominikanów hiszpańskich, artykułu La guerra 
nacional española ante el Moral y el Derecho, trzech francuskich dominikanów: 
o. Marie-Joseph Lagrange OP – słynny biblista, założyciel Szkoły Biblistycznej 
w Jerozolimie oraz „Revue Biblique”, o. M.A. Janvier OP, o. M.V. Bernadot OP, 
wyraziło swoją solidarność z Hiszpanią narodową17. Oczywiście głosy Claudela 
czy o. Lagrange’a nie powstrzymały Mouriaka i Maritaina, którzy wiosną 
1937 r. wzmocnili jeszcze swe stanowisko prorepublikańskie i oskarżali 
narodowców o faszyzm i inklinacje totalitarne.

Stanowisko Maritaina i innych wybitnych francuskich intelektualistów nie 
było rozumiane także przez hierarchów Kościoła hiszpańskiego. 7 kwietnia 
1937 r. została wysłana do Rzymu informacja Gomy dla kard. Pacellego, 
w której prymas Hiszpanii jasno wskazuje, że stanowisko liberalnych 
katolików francuskich wobec wojny domowej jest błędne. Zdaniem 

13 Pierre du Terrail seigneur de Bayard (1473-1524) – francuski dowódca podczas wojen włoskich z Hiszpanią. 
Do legendy armii francuskiej przeszła obrona przezeń mostu na rzece Garigliano – walczył sam przeciwko dwu-
stu Hiszpanom, podczas osłony odwrotu rozbitej armii francuskiej.

14 Godfryd de Bouillon (ok. 1058-1100) – jeden z przywódców pierwszej krucjaty i pierwszy władca Królestwa 
Jerozolimskiego w latach 1099-1100. Jedna z symbolicznych postaci szlachetnych krzyżowców.

15 G. Bernanos, Les grands cimetieres sous la lune, Paris 1938.
16 Paul Claudel (1868-1955) – francuski poeta i dramaturg, był dyplomatą – pełnił funkcję ambasadora w Ja-

ponii (1922-28), USA (1928-1933) i  Belgii (1933-1936). W  1906  r. przeżył gwałtowne nawrócenie. Był jednym 
z najwybitniejszych francuskich symbolistów. Znany był z katolicyzmu i prawicowości. 

17 Ks. G. Redondo, Historia de la Iglesia en España 1931-1939, t. 2, La Guerra Civil (1936-1939), Madrid 1993, s. 354 
i nast. 



kard. Gomy Franco wygra wojnę, a mimo ich doskonałych relacji osobistych, 
dotychczasowa zimna postawa Watykanu może jedynie przyczynić się do 
stopniowej ewolucji Hiszpanii frankistowskiej w stronę faszyzmu18.

Także wśród francuskich duchownych zdania musiały być bardzo 
podzielone. Z rzymskiej siedziby zakonu dominikańskiego do Francji dotarła 
decyzja o zamknięciu przez dominikanów czasopisma „Sept” – jednej 
z głównych tub środowiska katolików liberalnych, pod pretekstem problemów 
ekonomicznych, ale także z powodu „zatrucia” doktrynalnego, o którym pisali 
ojcowie dominikanie, m.in. związanego z oceną wojny hiszpańskiej19.

Stosunek do wojny domowej toczącej się za Pirenejami poróżnił także 
Jacques’a Maritaina z jego wieloletnim przyjacielem o. Reginaldem Garrigou- 
-Lagrangem OP – jednym z najwybitniejszych teologów i filozofów katolickich 
swoich czasów, profesorem Angelicum i konsultorem Świętego Oficjum20, 
który podobnie jak wyżej wspomniani dominikanie zajmował stanowisko 
jednoznacznie krytyczne wobec republikanów.

Na postawę liberalnych katolików francuskich rzuca także cień kontekst 
ich współpracy z komunistami. W październiku 1937 r. Maurice Thorez, 
lider Komunistycznej Partii Francji, w imieniu KPF zaproponował podjęcie 
współpracy między komunistami i katolikami. W odpowiedzi kard. Verdier 
w swym orędziu bożonarodzeniowym wygłoszonym 23 grudnia, 
powołując się na Piusa XI, odrzucił możliwość współpracy z komunistami 
zarówno ze względów zasadniczych (sprzeczność między materializmem 
a duchowością), jak i ze względu na praktykę polityczną komunistów, 
którzy współodpowiadali za męczeństwo Kościoła w Hiszpanii21. Nie wydaje 
się jednak, by nawet tak dobitne stanowisko jednego z najważniejszych 
francuskich hierarchów przyczyniło się do politycznej reorientacji Maritaina, 
Mourniera i ich zwolenników. █

18 Informe del card, Goma al card. Pacelli acerca del reconocimiento diplomático del Gobierno de Francopor parte de 
la Santa Sede, 7 kwietnia 1937, Archivo Gomá, doc. 5-42, s. 62-66.

19 Ks. G. Redondo, Historia de la Iglesia en España 1931-1939, t. 2, La Guerra Civil (1936-1939), Madrid 1993, 
s. 362-363.

20 Ks. G. Redondo, Historia de la Iglesia en España 1931-1939, t. 2, La Guerra Civil (1936-1939), Madrid 1993, 
s. 363-365. Por. zapis pod datą 24 września 1937 nt. spotkania małżeństwa Maritainów z o. Garrigou-Lagrangem 
OP (Carnet du notes, Paris 1965, 24.09.1937).

21 Ks. G. Redondo, Historia de la Iglesia en España 1931-1939, t. 2, La Guerra Civil (1936-1939), Madrid 1993, 
s. 364-365.
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Doskonałym przykładem postaci, która 
uświadamia, jak może wyglądać 
koniec świata, jest 
cesarz Julian, zwany 
później Apostatą 
(czyli Odstępcą). Jest 
on uważany za postać, 
w życiu której uobecniły się 
pewne zdarzenia, będące 
zapowiedzią tych, które 
mają się uobecnić 
w życiu przyszłego 
Antychrysta przed 
końcem świata. 

Jakub Szymański

Julian Apostata  
– widmo 
Antychrysta
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Czasami, aby uświadomić sobie, jak może wyglądać przyszłość, 
trzeba zwrócić się ku przeszłości. W naszych czasach wielu ludzi 
zastanawia się, jak będą wyglądały czasy ostateczne i koniec świata. Wnioski 
można wyciągnąć poprzez zapoznanie się ze zdarzeniami z historii, które 
uznawane są od wieków za zapowiedź, czy przygotowanie do końca czasów. 
Doskonałym przykładem postaci i wydarzeń, która uświadamia, jak może 
wyglądać koniec świata, jest cesarz Julian, zwany później Apostatą (czyli 
Odstępcą). Jest on uważany za postać, w której życiu uobecniły się wydarzenia 
będące zapowiedzią pojawienia się przed końcem świata Antychrysta. 

WIDMO
Młody Julian jeszcze w dzieciństwie był uczony przez chrześcijanina Eubola. 
Gdy jednak później udał się do Nikomedii, zaczął pobierać nauki u filozofów 

pogańskich – Libaniusza i Maksimusa (który za cesarza 
Walentyniana został skazany za paranie się czarami). 
I to właśnie pod wpływem tych dwóch ostatnich młody 
Julian zmienił swoje zapatrywania religijne, porzucając 

chrześcijaństwo i starając się potajemnie naśladować 
pogańskie obrzędy (co do 
postaci Antychrysta to 

również jest przewidywane, 
iż będzie on miał od młodości 

różnych nauczycieli niegodziwości 
– jak bowiem mówi Adso z Montier-

en-Der: „Antychryst będzie miał magów, 
czarowników, wróżbiarzy i zaklinaczy, którzy 
go za inspiracją diabła wychowają i wyuczą 

we wszelkiej nieprawości, fałszywości 
i bezecnej sztuce”; zaś św. Hildegarda 

z Bingen dodaje: „Będzie bowiem 
wychowywany w ukrytych i różnych 

miejscach, aby nie został poznany 
przez ludzi, i zostanie wtajemniczony 

we wszelkie diabelskie sztuczki, 
i będzie trzymany w ukryciu aż do 

pełnych dni swego wieku, aby tak 



długo nie ujawnił perwersji, które będą w nim, aż się nie rozpozna pełnym 
i obfitującym we wszelkie niegodziwości”). 

Swoje pogańskie skłonności Julian Apostata ukrywał jednak i udawał 
chrześcijanina, bowiem zrodziło się w nim pożądanie władzy, a ówcześni 
cesarze wywodzący się z pnia Konstantyna Wielkiego skłaniali się raczej ku 
chrześcijaństwu. Dlatego przy swoich gościach czytał nawet chrześcijańskie 
książki (podczas gdy potajemnie studiował filozofię pogańską). Gdy jednak 
doszedł do władzy i pokazał, kim naprawdę jest, wyraźnie drwił z zasad, 
z którymi dzięki wcześniejszej lekturze dobrze się zapoznał. Ta gra pozorów 
była jednak tak silna, że w Nikomedii ustanowiono go nawet lektorem 
podczas chrześcijańskich zgromadzeń liturgicznych w kościele. 

KU WŁADZY
Julian został ustanowiony współrządcą cesarstwa w 355 r. przez 
Konstantyna II, który wysłał go przeciw barbarzyńcom do Galii. Jednak już 
po paru zwycięskich bitwach (np. pod Strasburgiem) obwołany przez wojsko 
cezarem, przygotowywał się do wojny o władzę ze swoim dobroczyńcą 
Konstantynem II, który wkrótce zmarł. Julian doszedł do pełni rządów 
w Imperium niemal „bezboleśnie” (ciekawe jest zaś to, co o złym władcy 
końca czasów mówi Księga Proroka Daniela: „nadejdzie potajemnie i przez 
intrygi opanuje królestwo” – Dn 11,21). 

FAŁSZ RELIGIJNY
Wówczas już otwarcie Apostata zaczął przyznawać się do swoich poglądów 
religijnych. Zmierzając w kierunku Konstantynopola, by objąć władzę, 
uczynił się kapłanem pogańskim. Wstępował też do starych świątyń 
pogańskich i składał ofiary bożkom, to samo kazał czynić swojemu 
otoczeniu. Potajemnie zaś wraz z najbliższymi wywoływał bożki antyczne 
(tj. złe duchy podszywające się pod te mityczne postacie), które podobno raz 
mu się nawet objawiły, co wprawiło go w takie przerażenie, że odruchowo 
się przeżegnał, powodując ich natychmiastowe zniknięcie. Julian zaczął 
się wtedy zastanawiać, czy krzyż (jako znak zbawienia) faktycznie nie ma 
wielkiej mocy, ale teurgiczni magowie orzekli, że duchy cofnęły się nie 
ze strachu, a raczej dlatego, że ów znak krzyża napełniał je wstrętem. 
Takie fałszywe i niezgodne z prawdą „wytłumaczenie” (demony uciekły 
z obawy przed znakiem krzyża) dla „uspokojenia” swego sumienia przyjął 
Julian, oddalając się jeszcze bardziej od chrześcijaństwa. Po przybyciu do 
Konstantynopola i obwołaniu się imperatorem, rozkazał pootwierać na 
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nowo świątynie pogańskie i rozpocząć kult bożków. Aby rozbić jedność 
wiary chrześcijańskiej, nakazał sprowadzić z wygnania heretyków 
odpadłych od Kościoła katolickiego. Przywrócił też do łask dawnych 
pogańskich nauczycieli filozofii. 

PRZEŚLADOWANIA RELIGIJNE
Sam pisał książki przeciw chrześcijanom i na wszelkie sposoby uprzykrzał 
im życie, choć nie wprowadził otwartych – tak jak kiedyś – prześladowań 
(być może w nowej sytuacji politycznej, tzn. po tylu latach od edyktu 
mediolańskiego z 313 r., nie było to możliwe, a może planował rozpocząć 
otwarte prześladowania religijne po powrocie ze swej udanej, jak myślał, 
wyprawy wojennej do Persji); zdarzały się jednak prześladowania ukryte, 
a także wykonywano potajemnie cesarskie wyroki śmierci na chrześcijanach. 

Znaczące jest jednak, że podczas przywróconego przez Apostatę 
pogańskiego zwyczaju składania ofiar ze zwierząt i wróżenia z ich 
wnętrzności, pogańscy kapłani często widzieli tam znak krzyża otoczony 
wieńcem zwycięstwa. Julian wytłumaczył jednak sobie, że ma to oznaczać 
ujarzmienie przez niego chrześcijaństwa. Ponadto ignorował chrześcijan jak 
tylko mógł. I tak np. gdy Persowie zagrozili wojną i delegacja miasta Nisibis 
(o którym będzie jeszcze mowa) – które zamieszkiwali głównie chrześcijanie 
– przybyła do cesarza z prośbą o pomoc, ten stwierdził, że nie kiwnie palcem, 
dopóki oni nie przejdą na pogaństwo. Innym zaś miastom też rozkazał 
powracać do ich starych pogańskich nazw. Lud chrześcijański z kolei został 
przez niego pozbawiony praw. Rabował także pieniądze Kościoła katolickiego, 
jego ozdoby, szaty i święte paramenta. Niszczył już istniejące miejsca kultu. 
Kazał też desakralizować przedmioty przeznaczone do świętych obrządków. 
Następnie sprzedawał je na publicznych aukcjach. Dochód z ich sprzedaży 
zasilał państwową kasę. 

Siebie rozkazał przedstawiać wraz z podobiznami bożków takich jak 
Jowisz, Merkury, czy Mars, aby pod pozorem czci państwowej także w ten 
sposób nakłaniać ludzi do kultu pogańskiego. Każdy, kto się do niego zbliżał 
podczas uroczystości państwowych, musiał najpierw składać ofiarę z kadzidła 
tym bóstwom, gdyż rozkazał pogańskim zwyczajem ustawiać zawsze przy 
takich okazjach ołtarz kadzenia. (Prorok Daniel mówi na temat władcy końca 
czasów: „Nie będzie czcił bogów swoich przodków... zamiast tego będzie czcił 
boga twierdz, boga, którego nie znali jego przodkowie” – Dn 11,37-38). 



Apostata nazywał też chrześcijan synami Galilejczyków (tj. biednych żydów 
z Galilei), co świadczyło o jego pogardzie i dwuznacznym stosunku również 
do żydów. Zabraniał chrześcijanom studiowania poezji, retoryki i filozofii. 
Twierdził, że wyszkoleni w tych antycznych sztukach chrześcijanie zwracają 
się przeciw temu, skąd te nauki pobrali – czyli przeciw tradycji starożytnego, 
pogańskiego Rzymu. Rozkazał także usuwać chrześcijan z wojska. 

Takie dopusty przekładały się i na traktowanie społeczne, bowiem chrześcijanie 
byli wtedy bardzo – z powodu tych wszystkich jego niesprawiedliwych „praw” 
– uciskani przez pogan. Gdy zaś kierowali swoje skargi do cesarza, ten – znając 
przecież zasady religii chrześcijańskiej – złośliwie im odpowiadał: „To jest przecież 
przykazaniem waszego Boga, abyście cierpliwie znosili zło”. 

SPRAWA ZE ŚWIĄTYNIĄ JEROZOLIMSKĄ
W czasie wyprawy w 363 r. Julian przechodził także przez Palestynę. Zamierzył 
tam podburzyć żydów przeciwko chrześcijanom oraz zakpić z chrześcijańskich 
przepowiedni. Na spotkaniu z radą żydowską zapytał, dlaczego nie składają 
oni żadnych ofiar. Żydzi mu odpowiedzieli, że mieli to w zwyczaju robić, ale 
w jednym miejscu – tj. w świątyni jerozolimskiej – która teraz jest zburzona (co 
jak wiadomo nastąpiło w 70 r., podczas oblężenia prowadzonego przez cesarza 
Tytusa). I wtedy Apostata postanowił odbudować świątynię i przywrócić w niej 
kult. Miał on być włączony w całość polityki religijnej, która miała być jakąś 
formą synkretyzmu. Apostata chciał w ten sposób także zakpić z chrześcijan, 
których przepowiednie znał, a które mówiły, że najpierw na miejscu świątyni 
jerozolimskiej nie zostanie kamień na kamieniu oraz następnie, że kiedy już 
dojdzie kiedyś do odbudowy świątyni żydowskiej, wówczas zbliży się koniec 
świata. Chcąc wykazać fałsz tych przepowiedni, postanowił odbudować żydom 
ich świątynię. Im sam pomysł się spodobał, nie wiedzieli bowiem, że zostali 
wówczas włączeni w pokrętne plany cesarza. 

Po zniszczeniu ich państwa przez cesarstwo rzymskie, traktowali oni ową 
propozycję jako szansę na przywrócenie choć częściowej autonomii. Ustalenia 
przekazali więc do diaspory na cały ówcześnie znany świat. I od wszystkich 
żydów zaczęły płynąć datki na odbudowę. A i sam cesarz przeznaczył na ten 
cel znaczne środki państwowe. Po jakimś czasie przygotowano fundamenty 
oraz materiały budowlane. Wówczas zerwały się gwałtowne burze i huragany, 
które zniszczyły owe zasoby. Następnie przyszło trzęsienie ziemi i wybuchające 
gejzery lawy. Zniszczone zostały domki pracowników, a cały teren stał się 
niezdatny do budowy. Historia ta nie jest wymysłem, potwierdza ją nawet 
pogański historyk z tamtych czasów, zafascynowany postacią Apostaty, 
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tj. Ammianus Marcelinus, który na początku 23 księgi swoich Historii tak 
pisze o przedsięwzięciu Juliana: „Ambitnie zamyślił pewnego razu względem 
świątyni jerozolimskiej – która została zdobyta po wielu morderczych walkach 
oblężenia, prowadzonego przez Wespazjana a następnie Tytusa – niemałymi 
nakładami (ją) odnowić... (ale) obawiając się kul ognistych blisko fundamentów 
często uderzających wybuchami i czyniących miejsce niedostępnym przez 
spalenie niektórych robotników, i w ten sposób odepchnięty postanowieniem 
pierwotnego żywiołu, zaprzestał rozpoczętej rzeczy”. 

Inny pogański przyjaciel Juliana i znany retor z Antiochii, Libaniusz, widzi 
nawet w tych zdarzeniach zapowiedź przyszłej klęski Apostaty. W Mowie 
pierwszej wspomina: „Rzeczywiście klęska zdawała się być zapowiedziana 
przez pewne trzęsienia ziemi w Palestynie, które poburzyły niektóre miasta, 
a uszkodziły inne” [warto też przytoczyć jeszcze inną historyjkę, która 
podobno wydarzyła się w tamtym czasie owemu Libaniuszowi – otóż gdy 
raz chciał on zakpić ze swojego znajomego, chrześcijańskiego nauczyciela, 
zapytał go: A co teraz porabia syn cieśli (tzn. Jezus Chrystus)? Na co otrzymał 
szybką odpowiedź: Robi trumnę dla twojego bohatera (tj. dla Apostaty)]. 
Odnosząc się do tej nieudanej próby odbudowy świątyni, opowiadano 
także, iż miał się pojawić w jej trakcie na niebie jaśniejący znak krzyża, 
a na ubraniach pracujących tam żydów jakby znaki czarnych wypalonych 
krzyży. Wszystkie wspomniane zdarzenia spowodowały zaprzestanie tego 
przedsięwzięcia. A Apostacie nie udało się zakpić z chrześcijańskich proroctw. 

NIEUDANA WYPRAWA I ŚMIERĆ
Wyprawa Juliana na Persję oprócz obrony granic miała także inny ciekawy 
aspekt. Julian wierzył bowiem, że posiada duszę Aleksandra Wielkiego, lub że jest 
drugim Aleksandrem w innym ciele – i że zdoła podbić cały świat. (Do podobnego 
podboju świata będzie dążył również Antychryst). Plany legły w gruzach bardzo 
szybko, gdyż podczas oblężenia stolicy państwa perskiego Ktezyfonu Julian 
otrzymał rozległą ranę w bok, zadaną oszczepem, co spowodowało jego śmierć. 
Umierając, miał podobno wznieść rękę do nieba i powiedzieć: „Galilejczyku, 
zwyciężyłeś”. Apostata zmarł w 363 r., w wieku 31 lat, po ponad siedmiu latach 
swoich rządów cesarskich, z czego pierwsze trzy współrządził z Konstantynem II. 
Dla niektórych to także ma być zapowiedź rządów Antychrysta, który ma 
panować przez siedem lat, i przez pierwsze trzy i pół roku udawać dobrego 
człowieka, a w kolejnych latach okazać całą swoją tyranię. █



Arkady Saulski

PAŁAC 
LALKARZA

Skonałaś w męce, beze mnie. A potem 
wstrzyknęli coś, na zwiotczenie, przed 
sekcją. Otworzyli, rozcięli. Wyciągnęli 
z Ciebie jedno po drugim. A potem wzięli 
nić. I zaszyli, zostawiając na Twym ciele  
                             rozcięcie pociągnięte  
                                   surową dratwą. 

Podobno.
Podobno to ta pierwsza miłość jest najważniejsza. Nie wiem, nie wierzę. 

Dla mnie to Ty byłaś moją największą miłością. Moją pasją. Moim amuletem. 
Moim życiem.

A teraz Ciebie nie ma.
Marcelka.
Czy pamiętasz, jak kiedyś na siebie patrzyliśmy? Tylko patrzyliśmy 

przecież, nic, nigdy... 



PAŁAC 
LALKARZA

Podobno.
Podobno jesteś teraz szczęśliwa. Niosą Cię obłoki i płyniesz – taka piękna, 

taka delikatna. Zawsze byłaś taka delikatna. Jesteś teraz szczęśliwa?
Bo ja nie jestem. Nie będę.
Już nigdy.

Głodny.
Był głodny. Żołądek zdawał się przyssawać do innych organów, pochłaniać 

je, Chryste – kebab, albo chociaż kanapkę.
Gówno tam – jedziemy. 
Miasto jest puste i martwe. O tej godzinie powinno żyć. Ludzie powinni 

błąkać się po ulicach, snuć pośród monumentów budowli. Roześmiane 
dziewczęta w butikach, hardzi faceci walący browara w knajpie. A co ty 
myślałeś, Stef – deszcz leje, cholera, wszyscy się pochowali. Leje się żal 
z nieba. Zimna ciecz atakuje samochód kropla za kroplą. 

Ciężko się prowadzi – jakby to wodne bombardowanie mogło zaraz zmieść 
Merca z ulicy. Stef szarpie kierownicę, skręca raz i drugi. Do pałacu.

Potem czuł jakby prowadził łódź. Ulica wypełniła się wodą do tego stopnia, 
jakby miała zaraz zamienić się w kanał. Spływa strumień, rwąca rzeka, a on 
pod górę. Za dużo wody, by odprowadziła ją kanalizacja, miasto zalane. 
Pieprzona Wenecja północy. Silnik wydobywa z siebie łkanie, ale nie ma zmiłuj 
– nie teraz. Po to cię kupiłem, byś mnie woził, gdzie sobie życzę. A teraz mnie 
zawieź do pałacu.

Choćbyśmy mieli tu oboje zdechnąć z zimna, choćbyś zaczął krztusić się 
i choćbyśmy się zesrali z wysiłku. Masz mnie doprowadzić na miejsce. 

Koło weszło w niewidoczną pod potokiem dziurę. Jedną, drugą.
Trzask był taki, że Stefa ogłuszyło, kierownica wyleciała z rąk. Maska Merca 

opadła w potok. Silnik zgasł. Merc umarł. 



Mężczyzna szarpnął za drzwi, wysiadł. Szklane bombardowanie spadło na 
niego zimną, nieprzyjemną falą. Momentalnie – marynarka, koszula, portki, 
krawat – wszystko, wszystko mokre. W butach chlupie. Pewnie że chlupie 
– stoję, kurwa, w kanale!

Merc musiał wlecieć w jedną dziurę i zaraz w drugą – podwozie się z nami 
pożegnało. Auto stało nierówno – maska opadała dość mocno, opona ginęła 
w głębinie wody. Zaraz zresztą potok dojdzie też do silnika, zaleje tłoki, 
akumulator. Wygrałaś, matko naturo – że też cię, dziwko, nie doceniałem! 

Rozejrzał się. Ciemność, deszcz. 
Ale chyba był już blisko. Biały chłopiec bardzo wyraźnie powiedział mu, 

jak dojechać. Tak, to ta dzielnica – zbudowana na ogromnym wzgórzu, 
jeszcze przed wojną. Wtedy to budowali się tu notable i śmietanka – domy 
mieli tu ambasadorowie, bardziej szanowani kupcy, palestra. Jak człowiek 
był niedobrze ubrany, to policja konna mogła kazać mu sobie stąd pójść, 
a jak próbował żebrać, to dostawał pałą przez łeb i już nie błagał o grosz. 
Teraz to wyglądało inaczej – domki i pałacyki zniknęły, zaś z miasta uciekły 
tu najpaskudniejsze budowle, jakby szukając azylu, schronienia. Szare lub 
brązowe, przyciężka architektura czasu wujaszka Stalina, kwadratowe 
bunkry, w których gnieździli się ludzie. Stłoczone niemal jeden na drugim, 
wtulone w siebie, a pomiędzy ich ciałami labirynt korytarzy i dróg. 

Zapiął marynarkę, palce ślizgały się po guziku. Poszedł.
Myślisz, Stef, że to jest tego warte? Że to ma sens? Wierzysz w to?
Wierzę. No przecież bym nie lazł w deszczu i nie szukał, gdybym był 

wariatem. A jeśli jesteś wariatem?
Teraz to już dla mnie nie ma znaczenia.
Budynki płakały. Gdy deszcz spływał po ścianach, zdawał się ściągać 

brud z okien, tak jakby płakała kobieta. Makijaż lał się jej po policzkach, 
a ona szlocha i szlocha. Płakały te okna, patrząc na Stefa – jak błąka się 
w alejkach, po trawnikach. Pośród placów zabaw bez dzieci i ławek bez 
przesiadujących. 

Biały chłopiec był koło zjeżdżalni. Deszcz go nie dotykał i Stef odetchnął 
z ulgą.

— Jesteś!
— Jestem – odparł chłopiec.
Był taki radosny i roześmiany, że Stef też wyszczerzył zęby. Biała 

twarzyczka patrzyła weń dwoma ognikami oczu. Białej koszulki nie lizały 
zimne krople, białe spodenki i nóżki – suche. Buciki ginęły gdzieś w trawie.

— Pójdziemy? – zapytał chłopiec.
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— Tak – odparł Stef radośnie. – Tak, chodźmy! 
Podbiegł i ujął dziecko za rękę. Znów to poczuł – zimna dłoń, która 

ogrzewa się, im dłużej ją dotyka. Z chłopca płynęła taka radosna energia. 
Jakby cały świat się cieszył wraz z nim. 

Chyba tak się czuje ojciec, gdy trzyma swoje pierwsze dziecko. Skała 
dryfuje w martwej, zimnej próżni, na tej skale mali ludzie zadają sobie 
nieszczęście, mordy i gwałt. Jeden drugiemu zdziera skórę z pleców, krwawy 
ochłap odchodzi od mięsa z mlaśnięciem, wyrywają włosy, drapią oczy 
i twarz. A potem mężczyzna trzyma swoje pierwsze dziecko – ten największy 
dar, jaki może dać mu kobieta. Trzyma je, patrzy i ta skała, to nieszczęście, 
ten mord, gwałt i ta krew – to wszystko nie ma już znaczenia, bo liczy się to 
ciepło, to szczęście, zamknięte w dłoniach. 

Doszli.
— Pałac! – rzekł malec.
Jeden z wielu kwadratów – szarobrązowy, z płaczącymi oknami. Cztery 

piętra i okna. wiele okien, ile? Stef nie mógł się doliczyć. Stare ramy, 
łuszczy się biała farba – to widział przy parterze, a za oknami, za szybami 
– ciemność. Nic. 

Podeszli do wejścia – dużych drzwi pod betonową wiatą. Z nich nie 
schodziła farba – jej brąz przylegał do drewna silnie. 

— Wejdź, wejdź, wejdź! – cieszył się chłopiec. 
Stef popchnął drzwi. Nawet nie przyszło mu do głowy zapukać, sięgnąć 

palcem do domofonu.
Po prostu pchnął drzwi i wszedł.

Ciemno. Czerń. 
Najczarniejsza czerń, jaką można zobaczyć. Czerń śmierci. 
Klaruje się kształt. Ułudny, ledwie tylko wyróżniający się na tle 

nieprzeniknionego mroku. Zarysowuje teraz wyraźniej, dryfuje w tej czerni. 
Nabiera formy – krąg. Jego krawędzie, niczym obręcz stykają się z innym 
kręgiem, a ten z kolejnym i jeszcze kolejnym. Od nich odchodzą kolejne, 
niedokończone kręgi, jak pazury – zakończone ostro. Razem tworzą idealnie 
symetryczną formę, dryfujący w śmiertelnej nocy fraktal. 

Z daleka widać, że kształt jest jednym z wielu identycznych. Wszystkie 
one dryfują niepołączone w pustce i bezkresie. Każdy identyczny, taki sam 
jak nieskończona liczba sióstr i braci. Tworzą płaszczyznę w poziomie czerni 



przestrzeni. Dalej powstają w stół i fotel. Nie – krzesło. Formują ścianę. 
Obraz. Twarz.

Stef był w pomieszczeniu o nieskończonym rozmiarze. Widział tylko jedną 
ze ścian. Drewniana podłoga, lśniąca zdrowym brązem drewna, lekko tylko 
brudna. Stół, okrągły, z drzewa i krzesło. Ściana za stołem odchodziła na boki 
i zanurzała się w mrok.

Stał mężczyzna.
— Witam serdecznie – powiedział do Stefa.
Stef przyjrzał mu się nieufnie. Biała koszula, na niej czarna kamizelka. 

Spodnie też czarne. Na stopach eleganckie, lśniące mrokiem mokasyny. Twarz 
– starszy pan, siwe, krótkie włosy. Lekki zarost, chyba ostry. Okulary nasunięte 
nisko na nos. Za nimi przenikliwe oczy. Patrzą na Stefa.

— Czy usiądzie Pan?
— Pan jest lalkarzem? – zapytał Stef, czując teraz, że w cieple 

pomieszczenia drży z zimna.
— Tak, jestem. Czy usiądzie Pan?
Zdawało się, że to ostatnie pytanie wypowiedział identycznie jak 

poprzednio – co do zgłoski, co do drgnięcia głosu.
Stef podszedł powoli do krzesła. Odsunął je. Usiadł.
— Dziękuję – rzekł lalkarz. – Czemu Pan tu jest?
Chwila ciszy.
— Marcelka – odparł wreszcie gość lalkarza.
— Tak?
— Chcę ją odzyskać.
Lalkarz podszedł bliżej, stanął po drugiej stronie stołu.
— Ona nie żyje – rzekł.
Stef skrzywił usta. Chciał załkać, ale już dość beczenia. Po to tu jest, by już 

się nie mazać.
Bądź mężczyzną, kurwa! Rolujesz klientów jak starozakonni gojów 

w Talmudzie. Potrafiłeś łgać kobietom jak mało kto, waliłeś im takie historyjki, 
że sam się sobie dziwiłeś, jak te głupie pindy mogły w nie wierzyć. Ale teraz 
Marcelka umarła, a tobie się zachciało beczeć jak dziecku nad połamaną 
zabawką. Bo co? Bo to jedyna, której nigdy nie dotknąłeś? Bo to ona była 
dla ciebie tym, czego zawsze potrzebowałeś, a od czego zawsze uciekałeś. 
W ramiona kolejnej łatwowiernej pindy. Chwila drgaw i wytchnienie.

Marcelka umarła. No i co? Przecież niedługo wróci.
— Bądź facetem. Chociaż raz.
— Nie żyje – odparł Stef hardo – dlatego jestem tutaj. By ją odzyskać.
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— Biały chłopiec powiedział ci, że ja to zrobię? 
— Tak. Gdzie on teraz jest?
— Szuka innych. On zawsze szuka.
— Pomożesz mi?
Lalkarz patrzył na niego długo. Bardzo długo.
— Wróci. Czy zjesz ze mną jabłko?
Stef pokręcił głową.
— Nie, dziękuję. Co mam zrobić? Ile...
— To nic nie kosztuje. Musisz to wiedzieć. To nic nie kosztuje. 
— Więc...
— Wystarczy, że chcesz. Czy zjesz ze mną jabłko?
Co on ma z tym jabłkiem?!
— Nie chcę jabłka! Co mam zrobić, żeby ona wróciła? 
— Będziesz szedł, a moje lalki tobie pomogą. Odzyskasz ją, gdy uwierzysz 

i znów wrócisz. Każdy z nich poprosi Cię, byś dla niego uczynił dar. Ale to nic 
nie kosztuje. Oni wiedzą, poprowadzą. Boisz się?

— Nie.
Faktycznie się nie bał.
— Jaka ona jest?
Boże, jaka ona jest? Marcelko – jesteś piękna. Delikatna, pociągła twarz, 

ciemne oczy. Byłaś mojego wzrostu, prawda? Mojego wzrostu. Włosy, takie do 
ramion. Gdy wiał wiatr unosiły się jak kojący płomień.

Miałaś taką delikatną skórę. Raz czy dwa razy dałem Ci całusa, pamiętasz? 
W podziękowaniu za pomoc w projekcie i potem na Wigilię, przy składaniu 
życzeń. Gdy się rozstawaliśmy, oglądałaś się za mną. Zawsze sobie mówiłem 
– jak się obejrzy, to znaczy, że jestem dla niej ważny. Ty byłaś dla mnie ważna. 
Ja zawsze patrzyłem, jak odchodziłaś. Nawet wtedy. Ostatni raz.

Już chciał otworzyć usta i to wszystko opowiedzieć, gdy lalkarz zapytał:
— Czy zjesz ze mną jabłko?
Chryste, jestem głodny! Zupełnie zapomniałem.
— Tak. 
Jabłko leżało na stole. Było tam wcześniej? Nie zauważył? Nie – nie było 

go, musiało się pojawić. Może lalkarz je położył, gdy on rozmyślał o swojej 
utraconej Marcelce. 

Nie wyglądało apetycznie. Skórka była porowata. Granatowa. Wyglądało 
wręcz niezdrowo. 



Lalkarz wyciągnął zza kamizelki purpurowe zawiniątko. Położył na stole 
obok owocu. Dłońmi odwinął materiał. Błysnęło srebro noża. Ostrze było 
idealnie wyprofilowane, bardziej jak szpikulec niż nóż. 

— Nie możesz się bać – powiedział lalkarz, unosząc powoli sztuciec – nie 
możesz.

— Nie boję się. I nie będę.
Przyłożył ostrze do skórki, nacisnął, zaczął kroić, dokładnie na środku.
W otaczających ich ciemnościach nastąpiło poruszenie, jakby setki 

kształtów nagle przebiegało w mroku. Stef obejrzał się zaniepokojony. 
Lalkarz kroił jabłko. Nóż dotknął blatu, owoc przepołowiono. Część nie 
trzymana przez lalkarza opadła na stół. Środek był zdrowy, jasny. Pestki 
tworzyły jakiś wzór, ale Stef – czy to z głodu, czy przez mrok – nie mógł go 
zidentyfikować. 

Lalkarz wziął swoją połowę, uniósł do ust. Wargi rozszerzyły się 
nienaturalnie i mężczyzna połknął połówkę owocu. W całości. Nie przeżuwał 
– po prostu ona zniknęła w jego ciele.

Stef wziął swoją część. Powąchał – normalny zapach, jak jabłko. Odgryzł. 
Smak był dziwny. Jakby – żywy. Kęs wywołał dziwne odczucie w ustach 
– jakby rozpadł się na setki kawałków, drażniących język i podniebienie. 
Kawałki poruszały się, jak owady. Ostre nóżki szarpały, kłuły język.

Stef chciał się zakrztusić, wypluć. Spadł z krzesła. Zniknął. Zamarł 
w ciemnościach.

Gdy odzyskał przytomność, czuł zimno przy dłoniach. Dotykał podłogi, 
drewna. Leżał na płask. 

Otworzył oczy. Nad sobą miał sufit – zacieki tworzyły wzór na farbie. Było 
tu światło, choć nie było lamp. Delikatna poświata. Ściany miały niezdrową 
barwę wypłowiałego granatu. 

Wstał. 
Nie pamiętał, co się z nim działo po posiłku z lalkarzem, ale czuł, że już nie 

jest głodny. Właściwie to nawet przybrał trochę na wadze. Pod suchą już koszulą 
rysował się niewyraźny brzuszek. A zawsze miałem taką kondycję, kurwa!

Nieważne. O ile lalkarz go nie okłamał, to teraz musiał tylko próbować 
poszukać Marcelki. Ona chyba gdzieś tu jest. Leży w korytarzu. 

Popatrzył wokół – korytarz miał w ścianach jakieś drzwi, rozwidlenia. 
W kilku miejscach ziały dziury pomiędzy deskami w podłodze. A w tych 
dziurach – mrok. 

Ruszył gdzieś naprzód. 
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Korytarz ciągnął się i ciągnął. Było lekko zimno, miejscami powietrze 
poruszało się szybciej, jakby popychał je delikatny wiatr. To pewnie przez 
te dziury w podłodze. Marcelka, jesteś tu gdzieś? Przyszedłem! Wiem, że 
czekałaś, ale jestem tu! Wyciągnę Cię z zimnej ziemi. Widzisz – widzisz, że 
koniec końców udowodniłem Ci, jak mi na Tobie zależy. Jestem tutaj, nawet 
nie wiem gdzie. Jestem w tej norze, w ciemnościach i bladym świetle tu i tam. 
Przybyłem po Ciebie. Jesteś za drzwiami? Za tymi?

Stanął przed dużymi, drewnianymi drzwiami. Zza nich dochodził jakiś 
chrobot. Szuranie.

Pchnął je.
Duży pokój. Jedno okno, zamurowane. Brązowa podłoga, sufit, ściany. Przy 

oknie zwisa firana. Ciężka, szaro-czarna. Dalej łóżko, a właściwie jego ramy 
– żelazne i zimne, wystają sprężyny. 

Coś się porusza w ciemności. Stef popatrzył. 
Z mroku wyszedł kształt. Człowieczek ulepiony z gliny, w koszulce 

i spodenkach z bawełny. Sięgał Stefowi do pasa. Poruszał się koślawo. Był 
lalką – jedną z lalek lalkarza. Popatrzył na Stefa i choć nie miał oczu, to chyba 
patrzył z nadzieją. Wyciągnął dłoń, wskazał paluszkiem. Wpierw na Stefa, 
a potem na jedną z dziur w podłodze. Przechylił głowę. 

Muszę robić, o co mnie poproszą.
Stef pokiwał głową z radością, uśmiechnął się. Podszedł do dziury 

w podłodze, zajrzał. Nic tylko mrok.
Sięgnął dłonią, zanurzył ją w ciemnościach. Namacał coś. Ostre krawędzie, 

jakieś sznury. Pudełko. 
Popatrzył na lalkę. Uśmiechnął się. Już, już zaraz wyciągnę. Jestem bardziej 

niż szczęśliwy, że mogę ci pomóc. Popatrz, zaraz dostaniesz to, czego chcesz. 
Stef tu jest – zawsze do usług.

Wyciągnął pudełko. Drewniane, koślawe i lekkie. Przeciągnięte kilkakrotnie 
sznurem, już pękającym, słabym. Mieściło mu się w dłoni, choć gdy podał je 
lalce, gliniany człowiek ledwo trzymał je w rękach.

Położył na podłodze, zerwał sznur. Otworzył. Stef zajrzał wraz z nim. 
W pudełku nie było niczego.

Gliniany człowiek jednak patrzył do środka. Zamarł w tej pozycji, wyłączył 
się. Stef ukłonił się służalczo, wyszedł.

Tu jej nie ma. 
Jest gdzie indziej.



Ruszył dalej korytarzem. Skręcił dwukrotnie. 
Zatrzymywał się przy drzwiach i nasłuchiwał. Cisza. Próbował otwierać, 

ale twardo stały. Zamknięte. 
W końcu dojrzał w oddali zagłębienie w ścianie, zasłonięte brązową firaną. 
Podbiegł.
Odsunął firanę – coś się za nią poruszało. Za firaną była szyba. Brudna 

od czegoś brązowego jak materiał, który zasłaniał ją wcześniej. Popukał 
w szybę.

Marcelka, to Ty?
Zaczął mazać szybę, ścierać brud. Rękawy marynarki kiepską go brały, ale 

skóra dłoni – to już lepiej.
Tarł i tarł. Najpierw uważnie, potem coraz szybciej, widząc, że im 

bardziej zamaszyste ruchy wykonuje, tym lepiej schodzi brud. W końcu 
oczyścił szybę, popatrzył. Za nią, przykuta do ściany znajdowała się kolejna 
lalka. Ręce miała wyciągnięte szeroko na boki, nogi blisko siebie, jakby 
zawieszono ją na kształt litery T, jakby ją ukrzyżowano. Była niedokończona 
– materiał, glinę i skórę zlepiono na niej chaotycznie, głowa kołysała się na 
boki, także niedokształcona. Jedno oko, czarny węgielek, patrzyło na Stefa. 
Tak przyjaźnie. 

Stef uniósł dłonie – były teraz całe brązowe, lepkie od brudu, jak oblepione 
gliną. Uniósł rękawy i choć nie tarł nadgarstkami, to brud sięgał mu niemal do 
łokci. Strzepnął raz i drugi – brąz nie puszczał.

Ukrzyżowana lalka nie poruszała się. Głowa zamarła, patrząc w bok. 

Poszedł tam, gdzie patrzyła lalka. Słyszał w głębi korytarza jakieś odgłosy, 
jakby maszyny pracowały. 

Jedne z drzwi były uchylone – za nimi coś błyskało, jak światło 
przenikające przez wirniki wentylacji.

Wszedł.
Przy ścianach krzątała się lalka najbardziej dotąd podobna do człowieka. 

Wielkości Stefa – niebieski grubasek, nagi z zalepionymi powiekami. Kucał 
i zamierał na chwilę, a potem raczkował od kąta do kąta. Nie było tu żadnych 
mebli, okien, nic. Tylko ściany poruszały się, błyskało światło. Stef wytężył 
wzrok. Ruch na ścianach to były gwoździe. Grube i rdzewiejące. Falowały 
jakby ktoś na przemian wbijał je i wyciągał za ścianą. Dlatego pokój tak 
falował – jak igły jeża w ruchu.

Stef popatrzył na lalkę. Grubasek wyciągnął język, pokazał na ścianę i na 
swoje usta. Potem znów na ścianę i na usta Stefa.
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I choć by w to nigdy nie uwierzył, choć nie sądził, że jest do tego zdolny 
– Stef sięgnął do ściany i ujął w dłoń gwóźdź. Wyszarpnął i podał grubasowi. 
Ten wsadził go do buzi. Połknął natychmiast.

Wskazał na ścianę i na usta Stefa.
Mężczyzna sięgnął do ściany. Wyszarpnął kolejny gwóźdź. Zbliżył do 

twarzy. Przełknął ślinę i zamknął oczy. Włożył żelazo do ust.
Gdy połykał, nie było to nieprzyjemne uczucie. Gwóźdź przeszedł  

przez przełyk, Stef poczuł łagodne „plum” w żołądku, jakby połknął 
kluseczkę.

A potem ból.
O Chryste, o kurwa, jak to boli!
Żelazo wyszło z żołądka, przebiło go i ruszyło ku powierzchni ciała. 

Przebiło mięśnie i skórę, wychodząc ostrą końcówką na zewnątrz.
Stef z jękiem rozpiął koszulę i zobaczył, jak z jego ciała wystaje rdzawy 

kawał żelaza. Ale to nie był koniec. Kolejne kawałki, jakby gwóźdź rozmnożył 
się w żołądku, ruszyły wzdłuż kręgosłupa, do góry jego ciała.

Poczuł dwa tępe ukłucia pod czaszką.
Namacał. Dwa gwoździe wyszły z boku jego głowy, nad uchem.
Zawył.
Chryste! Dlaczego?! Przecież ja chcę... ja chcę tylko...
Ją odzyskać.
Namacał gwoździe w czaszce, dwie tępe końcówki wystające z głowy. 

Wyczołgał się z pokoju, choć już nie bolało. Łkał. 
Zawsze taki jesteś. Zawsze taki byłeś. Jak coś komuś załatwić, co 

Cię nic kosztuje – Stef jest miły, pomoże, uśmiechnie się. Ale gdy trzeba 
trochę wysiłku, gdy trzeba się zdecydować, zrobić, a potem jeszcze znieść 
odpowiedzialność – wtedy Stef płacze, mazgai się. Miga się chorobą, 
zajęciami. Beczy.

Co, kurwa, z Ciebie za facet, Stef?
Co z Ciebie za facet?
Wstał.
Muszę, muszę ją odzyskać. Bo jak tego nie naprawię, to już nie ma po co... 

nie ma po co...
Coś wyłoniło się z ciemności. Dwa kształty. Jeden dość duży, drugi mniejszy, za 

nim. Stef cofnął się do ściany, rozszerzyły mu się oczy, patrzył. Dwie lalki – jedna 



pochylona, złamana w pasie. Do pleców przyczepiono jej coś jak strzykawkę 
– wielki aparat pełen blachy, pokręteł. Szklany zbiorniczek, zakończony z przodu 
igłą, coś w nim chlupało. Za lalką stała druga – w brązowym kitlu, dłońmi 
trzymała tył strzykawki, operowała nią, jak pilot za sterami jumbo jeta. Na głowie 
miała żelazną płytkę – zakrywała jedno oko, drugie, na ruchliwej, blaszanej 
szypułce poruszało się, obserwując wszystko wokół.

Podchodzili do Stefa. Mężczyzna załkał. Igła strzykawki mknęła ku jego 
piersi.

O Chryste, Marcelka – czy Ty też tak musiałaś cierpieć? Tak się bałaś? Gdy 
Cię kłuli i cięli, gdy Cię badali, jeden raz za drugim?

Ratowali życie, choć w tym bólu wolałabyś umrzeć. 
Przepraszam, Marcelka, przepraszam!
Boże, jak ja cierpię!
Igła weszła w jego pierś, zabulgotał brązowy płyn. 
Lalka z okiem na szypułce pokręciła korbką, Stef wył, a płyn wlewał się 

w jego ciało, wypełniał je. 
Gdy rozlał się po nim cały, strzykawkę wyszarpnięto, a Stef padł na 

podłogę. Czuł się pełen. Bulgotało w nim. Był napełniony.

Wstał, trzęsąc się. Teraz nosił zarost. Marynarka i koszula były wilgotne od 
potu. Przytył jeszcze bardziej – miał grube nogi, wyraźny brzuch, napełnione 
policzki. Dyszał. Wstał i ruszył dalej.

Przepraszam Cię, przepraszam.
Nie powinienem.
W korytarzu przed nim stała lalka. Trzymała coś. Pudełko, które wcześniej 

podał glinianemu człowieczkowi. Teraz otwarte, coś się poruszało w środku 
– napięta nić. Grube, brązowe szydło. 

Podszedł do lalki. Zamiast głowy miała coś na kształt sitka – z dużych 
otworów wychodziły kolejne nitki, ruszały się, jak poruszane przez kogoś, 
kto zszywa materiał. To napinały się, to rozluźniały znowu. Jak na cerowanej 
skarpecie. 

Lalka zbliżyła pudełko do Stefa. 
Wiedział, że musi zrobić jeszcze to. Jeszcze tylko to.
Tak bardzo Cię przepraszam. Nigdy nie przestanę przepraszać, wiesz? Bo 

wiem, jak cierpiałaś i że byłaś w tym sama. 
Wiem, wiem że Cię opuściłem. Potrzebowałaś mnie. Tak bardzo. A ja 

uciekłem od Ciebie, jak uciekałem zawsze. Od mojej miłości. A teraz Ciebie nie 
ma, odeszłaś, a ja muszę to znieść, by odzyskać Cię z powrotem. Odszedłem. 
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Kiedy Ty najbardziej mnie potrzebowałaś.
Włożył dłonie do pudełka. 
Nitka ożyła, wbiła się w glinę na skórze, weszła zygzakiem. Pomiędzy 

mięśniami i kością. 
Oplotła dłonie i ruszyła w górę, do ramion, do tułowia.
Nie wiedzieli co ci jest i ja też nie wiedziałem.
Byłaś chora i leczyli Cię. Tak myśleli, choć naprawdę zadawali Ci cierpień. 

Zabiegi, zastrzyki, inwazyjne operacje. Zajrzeli do środka, do Ciebie. Nic nie 
znaleźli. A Ty nadal konasz. Nadal w agonii.

Uciekłem, bo chciałbym z Tobą zostać, ale nie tak. Nie wtedy. Nie 
umiałem przecież, nie chciałem. Życie było za dobre. Za dobre. Po co? Te 
białe kitle. Smród naftaliny. Środków dezynfekujących. Innych chorych, już 
rozkładających się w środku. Jak Ty.

Potem umarłaś.
Nici przebiły ramiona, zeszły na pierś. Połączyły się schodząc po ukosie 

w dół, tworząc siny Y.
Zeszły do pępka, ominęły gwóźdź. Zamarły.
To tak Cię zaszyli, gdy umarłaś?
Skonałaś w męce, beze mnie. A potem wstrzyknęli coś, na zwiotczenie, 

przed sekcją. Otworzyli, rozcięli. Wyciągnęli z Ciebie jedno po drugim. 
A potem wzięli nić. I zaszyli, zostawiając na Twym ciele rozcięcie pociągnięte 
surową dratwą. Siny Y.

Powiedzieli mi potem, co Cię zabrało.
Nie słuchałem ich.
Wiedziałem, co tak naprawdę Cię odebrało światu i mnie.
Mój brak.
Glina już stwardniała, przybrała formę. Nić zawiązała materiał. Gwoździe 

przybiły twardsze części. Lalka jest gotowa. Marynareczka i koszula, ubranko. 
Leży w dłoni lalkarza, a on pociąga ostatni ścieg. I gotowe. Jesteś tu z nami. Jesteś.

Nie można odzyskać czegoś, czego nigdy się nie miało. Nie można chcieć 
tego, przed czym się uciekło. Być z kimś, z kim się nie było. 

Tak to już jest. Zawsze było. I będzie. 
Tak to już jest.
Jak mogłeś tego nie wiedzieć? █

(7 kwietnia 2011)



Kochanie, od Polski  
nie da się uciec

Adrian Sinkowski

Dorota Masłowska, Kochanie, zabiłam nasze koty, Noir sur Blanc, Warszawa 2012. 

Uwolnienie od „polskich duchów”, odcięcie od 
podmiotowości, nawet jeśli może się ona niektórym 
wydać kolcami z opium, udowodniło, że ludzie bez 
właściwości stają się jak zwalista masa, od której 
można się najwyżej odbić. Im bardziej żyją w kulcie 
indywiduum, im bardziej kategoria narodu pojawia 
się w charakterze tandetnego gadżetu, tym masa ta 
rozrasta się i gęstnieje. 



Masłowska to pisarka, z którą trzeba się liczyć, nawet jeśli ktoś 
liczyć się z nią nie chce. O nowej powieści Masłowskiej, jak o samej 
autorce, powiedziano niemal wszystko – że to książka słaba (Leszek Bugajski), 
banalna (Dariusz Nowacki), że nadepnęła lewicy na odcisk (Olga Święcicka), 
a autorka sprzedała się (Kinga Dunin) i jest „córką Rydzyka” (internauci). 
Trudno oprzeć się wrażeniu, że szum, jaki pojawił się wokół powieści, 
udowodnił z pełną mocą, że mieliśmy do czynienia z wydarzeniem na rynku 
wydawniczym, zjawiskiem bez precedensu, wręcz fenomenem. Powinno to 
cieszyć – w końcu ile takich fenomenów zdarza się w ciągu roku? Powinno 
i martwić, bo ile dowiedzieliśmy się o świecie, który opisała Masłowska?

Bohaterki Kochanie, zabiłam nasze koty na pierwszy rzut oka mają 
nierówno pod sufitem, są otępiałe, zagubione, życie przecieka im przez 
palce. Mówiąc wprost, Farah i Joanne nie mają dla siebie miłości. Wymagają 
od innych zainteresowania i oddania, podczas gdy same, od czasu do czasu 
dręczone wyrzutami sumienia, nie potrafią się nimi dzielić. Życie budują na 
paradoksie: z oferty fast foodu wybierają tłuste skrzydełka, ale popijają je 
świeżo wyciskanym sokiem z owoców. Gardzą miastem, o którym Masłowska 
pisze, że jest mieszaniną śmieci, świeżo pieczonych muffinów, najdroższych 
perfum, ludzkiej kaki i żelastwa z bebechów metra, a mimo to przyjmują 
z uśmiechem, gdy kloszardzi pogwizdując na nie, wbijają wzrok w kobiece 
kształty. Pracują poniżej oczekiwań i nie widzą nic złego w tym, że szef, który 
nadużywa alkoholu, w mało subtelny sposób domaga się, aby go pocieszać.

Masłowska raczej nie lubi postaci, które stwarza, lecz nie jest wobec 
nich całkowicie krytyczna. Może się wydać, że pragnie, aby Farah i Joanne 
znalazły to, czego szukają. Obie natomiast, choć na inny sposób, szukają 
czegoś, co wypełni pustkę, której doświadczają – szczególnie gdy Joanne 
znajduje partnera i ich drogi się rozchodzą. Życie, jakie prowadzą bez 
większego namysłu, pełne jest bełkotu na temat szczęścia, które można 
osiągnąć, rozpuszczając w myślach toksyczne uczucia. Albo: bełkotu na temat 



wygranych, które przychodzą w mailach (w rodzaju: wystarczy odpowiedzieć 
na pytanie, jak masz na imię). Joga, kawa na mieście, IMAX, żel do rąk przeciw 
bakteriom – wpadają w rytuał, któremu nie sposób się oprzeć. Nawet jeśli coś 
im podpowiada, że wszystko dokoła nie jest do końca prawdziwe, czują, że 
inaczej się nie da.

Łatwo zamieść te problemy pod dywan – owszem, ludzie bywają zagubieni 
z własnej winy i głupoty. To banał, jakich wiele. To jednak pierwsza strona 
medalu, trudno w rzeczy samej nie zgodzić się z twierdzeniem, że pustka, 
która oplata od wewnątrz Farah i Joanne, mówi coś o ludziach, których 
ten problem nie dotyczy. Czy bowiem Joanne, która odcina się od dawnego 
życia, mogła zapobiec temu, że Farah próbuje samookaleczenia, nawet jeśli 
kończy się ono żałosną próbą? To ciekawe pytanie wydaje się niestety puste, 
gdyż postaci, które trwonią czas na lekturze poradników i magazynów 
lifestylowych, to nie są postaci z krwi i kości. Nie można powiedzieć, że 
opresyjny system, w którym istnieją, tłamsi to, kim są. Jest dokładnie 
odwrotnie. Farah i Joanne to manekiny za szybą, które cieszą się, gdy ktoś je 
ubierze, nawet jeśli strój nie do końca im odpowiada. To udomowione koty, 
często kapryśne i narcystyczne, którym wydaje się, że chodzą własnymi 
drogami, podczas gdy są w istocie zależne od ręki tego, kto je dokarmia.

Farah ma sen, w którym czyta miłosne wyznanie zapisane na świstku 
papieru. Czyta je łapczywie, nie mogąc złapać oddechu, aż w końcu odkrywa, 
że osoba, dla której list powstał, to Joanne. Zawód jest ogromny. Mężczyzna, 
który spisał te parę zdań, chcąc mieć pewność, że Joanne nie odrzuci jego 
zalotów, próbuje się upewnić, czy list podobał się Fah. Czytając Kochanie, 
zabiłam nasze koty, można mieć wrażenie, że Masłowska podsuwa nam 
powieść, a następnie przygląda się z ukrycia, jaka będzie reakcja czytelnika. 
Powieść bohaterki największego odkrycia w polskiej literaturze ostatniej 
dekady jest bowiem literackim gagiem – to nie powieść, lecz misterna 
układanka. Autorka wtrąca kąśliwą uwagę na temat Farah i Joanne, która 
dotyczy tak samo jej książki: „ilekroć zdawało się już, że tematy się skończyły, 
i że nie ma już nic, co można by dodać, a wręcz znalazłoby się wiele, co bez 
szkody można by ująć, to zawsze jeszcze coś którejś się przypominało”. 
Pastisz? Pewnie tak. Ale znajdą się pastisze wyższej próby. 

Masłowska w wywiadzie dla „Lampy” podkreśliła, że konwencja, którą 
wybrała, pisząc Kochanie, zabiłam nasze koty, miała uwolnić powieść od świata 
religii czy upolitycznienia. Akcja książki rozgrywa się za oceanem, a świat, 
który powstał, to byt stworzony z odłamków, nierzadko skrajnie od siebie 
oddalonych, innej rzeczywistości z pogranicza snu i snucia się bez celu. Co 
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istotne, uwolnienie od „polskich duchów”, odcięcie od podmiotowości, nawet 
jeśli może się ona niektórym wydać kolcami z opium, udowodniło, że ludzie 
bez właściwości stają się jak zwalista masa, od której można się najwyżej 
odbić. Im bardziej żyją w kulcie indywiduum, im bardziej kategoria narodu 
pojawia się w charakterze tandetnego gadżetu, tym masa ta rozrasta się 
i gęstnieje. 

Masłowska nie widzi sensu w wypieraniu bólu ani winy. Pisarka we 
wspomnianym wywiadzie stwierdza na łamach „Lampy”, że nie lubi być 
zakładnikiem rzeczy. Pewnie tak samo nie lubi być zakładnikiem Polski, 
religii, Kościoła, polityki, tyle że w końcu zdaje sobie sprawę, że nie da się od 
nich uciec: „żyję w tym kraju i on z całą swoją historią codziennie przetacza 
się przez mój mózg” – wyzna na łamach „Rzeczpospolitej”. Ucieczka do 
innego świata nie jest zatem ucieczką z biletem w jedną stronę w ręku, jak 
chciało wielu piszących o nowej powieści Masłowskiej. Być może nie jest to 
w ogóle ucieczka, ale sen, taki sam jak wizja Fah, po której przychodzi trudne 
i bolesne, a jednocześnie nieuniknione otrzeźwienie. Jednym słowem, życie. █



Uwięzienie w sobie 
Grzegorczyka

Urszula Malewicka

Jan Grzegorczyk, Jezusa z Judenfeldu, Zysk i S-ka, Warszawa 2012. 

Brakuje w twórczości Grzegorczyka nocy zmysłów, 
docierania do Boga, które nie byłoby mówieniem 
o Nim, tylko mówieniem z Nim. Tak naprawdę nie 
dotykamy sacrum. Pisarz rezygnuje z próby wyrażania 
niewyrażalnego. Z pewnością wymagałoby to 
większej metaforyzacji i upoetycznienia tekstu, ale 
nadałoby też większą wartość artystyczną powieści. 
Nie zmienia to jednak faktu, że jest to książka wielu 
pytań. Książka poprawna, lepsza niż poprzednie, ale 
niestety niepodejmująca duchowego ryzyka. 



Wydawca Jezusa z Judenfeldu zaznacza na okładce, że „nikt przed 
Grzegorczykiem nie wpadł na pomysł opowieści o problemach 
polskiego księdza”1. To nie jest prawda. Powieści o kapłanach 
pojawiły się już w okresie międzywojennym w nurcie „literatury 
katolickiej”. Myślę tu o książce Jerzego Andrzejewskiego pt. Ład serca (1938), 
czy o powieściach Władysława Jana Grabskiego pt. W cieniu kolegiaty (1939) 
i Konfesjonał (1948). Z literatury nowszej natomiast można wymienić książkę 
Kazimierza Brauna Dzień świadectwa (1999). Grzegorczyk zatem na pewno 
nie był prekursorem wyboru kapłańskiego tematu. Pisząc swoją trylogię: 
Adieu (2003), Trufle (2004) i Cudze pole (2007), zapewne znał polską tradycję 
i francuskie wzory, szczególnie twórczość Georges’a Bernanosa. Nie można 
odmówić mu jednak tego, że wspomniany temat wyrwał z niszy czytelniczej 
i swoim stylem narracji podbił serca czytelników. Potwierdzeniem jego 
sukcesu jest nakład wydawniczy jego trylogii oraz odrodzenie się tematu 
w literaturze, która w roku 2010 wzbogaciła się o książkę Piotra Kobzy Polskie 
rekolekcje oraz pierwszą część dylogii Macieja Grabskiego o księdzu Rafale. 

Grzegorczyk jest zręcznym pisarzem. Potrafi sprawić, że czytelnik nie 
może oderwać się od jego książki i z tęsknotą czeka na więcej. Pierwsze 
trzy części Przypadków księdza Grosera może zawieść jednak tych, którzy 
oczekują literackiego „obnażenia duszy”. Tak naprawdę czytelnik pozostaje 
na poziomie analizy socjologicznej czy psychologicznej życia bohatera, 
a nawet te nie zawsze są wystarczające. Trudno na przykład uznać za 
wiarygodne i wystarczająco umotywowane wewnętrznie odejście księdza 
Cybuli z kapłaństwa. Najpierw zaangażowany duszpasterz, potem zesłany 
na prowincję wiejski proboszcz intelektualista, nagle zaskakuje czytelnika 
decyzją o porzuceniu sutanny. Zaskoczenie na tyle duże, że nie dostrzega się 
już ciągłości w kreacji bohatera. W powieściowych rozważaniach nie ma opisu 
zmagań duszy, jakubowej walki z Bogiem, rozpoznawania siebie w kontekście 

1  J. Grzegorczyk, Jezus z Judenfeldu, Poznań 2012.



Boga. Są relacje międzyludzkie, historie życiowe i zmaganie się człowieka 
z samym sobą, raczej niewykraczające poza psychologię. Ktoś powie, że 
celem powieści było ukazanie człowieczeństwa kapłana, deprecjonowanego 
przez media czy gloryfikowanego przez lud. Wydaje się jednak, że to pójście 
na pewną łatwiznę. Pisarz w pierwszych trzech tomach nie pokusił się 
o literackie przedstawienie przeżyć duchowych, a stworzone dialogi z Bogiem 
są w istocie monologami z pozorną inwokacją do Boga. Modlitwa staje się 
bardziej rozmową z samym sobą niż wejściem w tajemnicę Transcendencji. 
Próżno szukać we wspomnianych częściach odważnego odsłonięcia tego co 
najintymniejsze w duszy, a co nie kończyłoby się na najbardziej skrywanych 
wstydliwie grzechach. 

Pod koniec 2012 r. do rąk czytelniczych trafiła czwarta część Przypadków 
księdza Grosera pt. Jezus z Judenfeldu. Długo autor kazał na nią czekać. 
Czwarta powieść Jana Grzegorczyka o losach księdza Grosera jest podróżą 
w jego przeszłość. W drodze do Rzymu, ksiądz Groser ulega wypadkowi, 
który unieruchamia go w górskiej miejscowości Judenfeld. Luźne skojarzenie 
z Czarodziejską górą Thomasa Manna, które pada na kratach powieści, 
pozwala oczekiwać diagnozy społecznej judenfeldzkiego świata. Okazuje 
się, że jest to świat, w którym ludzie tkwią uwikłani w sytuacje, czyniące 
ich nieszczęśliwymi. Dochodzi jednak do aktów odwagi, polegających 
na porzuceniu dotychczasowego życia. Tak się dzieje z człowiekiem 
ujawniającym swe żydowskie pochodzenie, czy z pastorem Klausem. 
Duchowny ten decyduje się na rozwód i związek z czarnoskórą kobietą, 
która jest z nim w ciąży. Książka ośmiela do rozpoznania swej wolności 
i poszukiwania szczęścia, a potem do odwagi walki o nie. Rzeczniczką 
tego jest Agnieszka, żona pastora Konopiuka, dla której ten porzucił 
sutannę i po różnych perypetiach został protestanckim duchownym. Jest 
ona też postacią, którą charakteryzuje fascynacja Albertem Schweitzerem. 
Ciekawie, że Grzegorczyk przywołuje człowieka, który stanowi antytezę 
dla konformistycznego, zachowawczego funkcjonowania, zapewniającego 
bezpieczeństwo za cenę stagnacji i rezygnacji z marzeń. Ten pastor, muzyk, 
filozof i teolog zapisuje się w wieku 30 lat na medycynę, aby potem jako 
lekarz wyruszyć do Afryki. Ten Boży szaleniec, jak zauważa ks. Janusz 
St. Pasierb, zwrócił się ku człowiekowi w czasach, w których totalitaryzm 
jednostkę zdegradował2. Trudna historia wieku XX stanowi również jeden 
z głównych wątków powieści, w której nazistowska przeszłość ojców staje 

2  J.S. Pasierb, Albert Schweitzer, w: Tegoż, Miasto na górze, Warszawa 2000, s. 57.



Ratowanie samobójców, uprowadzenia, zagrożenia terrorystyczne, pogoń za bandytami, 
wykrywanie zabójstw, a z drugiej strony korupcja, współpraca ze światem przestępczym, 
degeneracja moralna, alkoholizm, eskapady do agencji towarzyskich. Wszystko w klimacie 
„odnowionej, demokratycznej III Rzeczypospolitej”, która wciąż przypomina PRL. Tematy, 
które szary obywatel zna tylko z filmów takich jak „Drogówka”, „Pitbull” czy „Psy” stano-
wią kanwę tej książki. Najsłynniejszy polski negocjator policyjny, który pracował przy blisko 
50 porwaniach dla okupu, zdradza kulisy pracy w polskiej policji od początku lat 90. Ujawnio-
ne w tej książce prawdziwe historie były kanwą scenariusza – ostatecznie niezrealizowanego 
– serialu kryminalnego „Bernard X” w reżyserii Patryka Vegi (twórcy kultowego „Pitbulla”). 
Teraz pierwszy raz wychodzą na światło dzienne. W tej opowieści wujek Halski po Was nie 
przyjedzie, a żadna drogówka nie złapie.
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się wyzwaniem dla ich dzieci. Pytania o dobro, usprawiedliwienie i granice 
błądzenia są ciągle aktualne.

Dotychczas na kartach powieści o księdzu Groserze znaleźć można było 
głównie inspiracje katolickie. Najczęściej były to nawiązania do takich postaci 
jak Roman Brandstaetter, Henri J. M. Nouwen, Jean Vanier, św. Faustyna. 
W najnowszej pozycji znajdziemy również dorobek myśli protestanckiej. Tak 
naprawdę nie dochodzi jednak do prawdziwej konfrontacji myśli katolickiej 
i protestanckiej. Owszem, powieść to nie wykład, jednak wykreowany 
ekumenizm pomiędzy pastorem Konopiukiem a księdzem Groserem niektórym 
może wydać się miejscami niewyjaśniony i zbyt pośpieszny, jeżeli miałby być 
uznany za dojrzały.

Powieść Jezus z Judenfeldu można uznać za dalszy ciąg szukania prawdy 
o człowieku. Niestety, nadal jest to bardziej zbieranie relacji, aniżeli 
wejście w głąb duszy. To też jest dobre, ale nadal pozostajemy na poziomie 
psychologii, czy etyki. Podobnie jak we wcześniejszych częściach, również i tu 
brakuje Boga. Maritain twierdzi, że błędem Lutra było to, iż „centrum życia 
religijnego umieszcza nie w Bogu, lecz w człowieku”3. Trudno nie odnieść 
tego do powieści i nie zauważyć jej granic kończących się na człowieku. 
Grzegorczyk zapomniał o czymś bardzo ważnym w życiu człowieka, który 
naprawdę chce żyć dla Chrystusa. Nie zdecydował się sięgnąć do mistyki 
chrześcijańskiej. Jest on pisarzem, w którym wydaje się drzemać potencjał 
pisarski mogący unieść temat. Wypróbował już pewną formę powieści, 
która odniosła sukces. Teraz jest czas pogłębienia tematu, wprowadzenia 
sacrum i podjęcia tematu relacji z Bogiem. Można zarzucić autorowi brak 
podjęcia tego ryzyka, bez którego opisana rzeczywistość jest tak bardzo 
niepełna. Oczekiwanie mistyki jest tym bardziej usprawiedliwione, im 
bardziej zapoznajemy się z wypowiedziami autora książek o jego ambicji 
ukazania ideału kapłana. Jeżeli Groser jest wzorem księdza, to nie może 
on być po prostu dobrym człowiekiem. Winien odznaczać się szczególną, 
osobową relacją z Chrystusem, winien być choć „trochę” mistyczny, co 
trudno w książkach dostrzec. Niezależnie od części tetralogii, niezależnie od 
jego wieku, obraz jego duszy wydaje się taki sam. Właściwie nawet trudno 
wskazać na ewolucję duchową prócz kilku olśnień i chwil zrozumienia. Choć 
natrafić można w Jezusie z Judenfeldu na słowa Schweitzera, który przestrzega 
przed wdzieraniem się gwałtem do duszy i zdzierania z niej osłon4, nie 
traktowałabym tego jako wskazania dla pisarza. Brakuje w twórczości 

3  J. Maritain, Luter, czyli triumf egotyzmu, w: Tegoż, Trzej reformatorzy. Luter, Kartezjusz, Rousseau, przeł. ks. K. 
Michalski, Warszawa – Ząbki 2005, s. 40.

4  J. Grzegorczyk, dz. cyt., s. 91.
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Grzegorczyka nocy zmysłów, docierania do Boga, które nie byłoby mówieniem 
o Nim, tylko mówieniem z Nim. Tak naprawdę nie dotykamy sacrum. Pisarz 
rezygnuje z próby wyrażania niewyrażalnego. Z pewnością wymagałoby to 
większej metaforyzacji i upoetycznienia tekstu, ale nadałoby też większą 
wartość artystyczną powieści. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to 
książka wielu pytań. Książka poprawna, lepsza niż poprzednie, ale niestety 
niepodejmująca duchowego ryzyka. █



Małgorzata Wołczyk

Diablica  
z Orihueli

Wieczorem, już w katedrze w Alicante, 
uczestniczę we Mszy św. sprawowanej 
w obecności kilkudziesięciu starszych kobiet 
i zaledwie dwóch staruszków. Rolę ministranta 
sprawuje energiczna starsza pani, ubrana 
zresztą dość luźno w biały T-shirt i spodenki 



(za kolano). Kobiety zbierają na tacę, kobiety 
sprawują funkcję lektorów. Zwolniono je 
natomiast ze śpiewów, bo wszystkie pieśni 
odtwarzane są z płyty. Mimo końcówki 
września, upał daje się we znaki, może 
więc energiczne korzystanie z wachlarzy 
uniemożliwia znośny śpiew. Przez otwarte 
drzwi dobiegają odgłosy ulicy i muzyka 
z okolicznych barów. Niewykluczone, że ich 
stałymi klientami są mężowie i partnerzy 
wiernych parafianek katedry, którzy grą 
w karty i domino opędzają nudę oczekiwania 
na powrót swych „dewotek”. Potomkowie 
Adama zdają się być mniej odporni na pokusy 
niewiary, o czym jeszcze dobitniej przekonałam 
się w Walencji. 



Do Orihueli, hiszpańskiego miasteczka, w którym na podobieństwo 
wież kontrolnych nieba strzegą wieże dwudziestu dwóch 
zabytkowych kościołów, należało wybrać się niezwłocznie. Zwłaszcza 
gdy stacjonuje się w nieodległym Alicante, w którym woń olejków do opalania 
przekracza dozwolone normy i grozi trwałym otępieniem i tak już sflaczałych 
od upału władz umysłowych i poznawczych. Po cóż miastu zatopionemu 
wśród palm i skalistych wzgórz taka obfitość dzwonnic? Może chcieli mieć 
lepszy zasięg w kontaktach z Panem Bogiem? 

Mam słabość do hiszpańskich kościołów, bo zdają się wyrastać wprost 
z ziemi, jakby od momentu stworzenia były naturalną częścią krajobrazu. 
Kamień z katedry ma barwę tutejszej ziemi lub pobliskiego kamieniołomu 
i najczęściej zmienia się w złoto, jeśli tylko znajdzie się na drodze rozpalonych 
promieni słonecznych. Nasze neobarokowe kościoły z nierzadko pstrokatymi 
fasadami muszą być z kolei nie lada egzotyką dla przyjeżdżających tu 
Hiszpanów. Wielka szkoda, że wymiana kulturalna nie może czasem dotyczyć 
również dóbr kultury nieco jakby mniej ruchomych. Szczerze więc przyznaję: 
do Hiszpanii wiedzie mnie zawsze jeden z grzechów głównych – zazdrość. 
Tęga zazdrość o ich stan posiadania w dziedzinie sztuki, a już zwłaszcza 
architektury sakralnej. 

Mój apetyt na poznanie miasta podsycił artykuł w lokalnej prasie, że 
za parę dni biskupstwo w diecezji oriolańskiej obejmie nowo mianowany 
biskup i jak każdy poprzednik czyniący zadość wielowiekowej tradycji – 
wjedzie do bram miasta na grzbiecie białej mulicy. Trudno poradzić sobie 
z niedowierzaniem – ksiądz biskup na grzbiecie zwierza, którego łatwo 
pomylić z osłem? O takim wydarzeniu nie śniło się dziś ani filozofom, ani 
nawet radykalnym zwolennikom Kościoła ubogiego. Oczywiście właściwy 
wymiar tego wydarzenia pozostaje symboliczny, nawiązuje do wjazdu 
Chrystusa do Jerozolimy z ostatnią i najtrudniejszą misją do wypełnienia. 



285 

Diablica  z Orihueli

W dawnej, katolickiej Hiszpanii zwyczaj publicznego i tak spektakularnego 
obejmowania nowej siedziby biskupiej był powszechny, dziś tradycję tę 
zachowują jedynie dwa miasta: Orihuela i Siguenza.

Niestety, bogaty ceremoniał obejmowania siedziby biskupstwa będzie 
musiał obejść się bez entuzjastki z Polski, choć przyznaję – dałabym wiele, 
żeby zobaczyć, czy po przewidzianych protokołem z 1566 r. trudach drogi 
na grzbiecie muła, ksiądz biskup zachowa nadal niezmącenie pobożne 
i uśmiechnięte oblicze. Całość bogatej oprawy pomaga przygotować ratusz, 
pomimo gwałtownych sporów z kanonikami o prawo własności do słynnej 
rzeźby zwanej „Diablicą”, o której opowiem nieco dalej. Czytając szczegóły 
planowanej uroczystości, można odnotować kolejne ukłucie zazdrości. Oto 
biskup wita się z mieszkańcami („palpacyjnie” a nie z pomocą telebimu), 
przybywa „konno” (a nie w czarnej limuzynie), przed objęciem siedziby 
puka trzykrotnie do bramy miasta (niejako z prośbą o pozwolenie na 
apostolską misję), na kolejnych przystankach modli się, intonuje pieśni, wita 
z przedstawicielami władz, bractw, proboszczami, księżmi, u jednych posila 
się tradycyjną potrawą z ryżu, u innych czeka go przyrządzona według 
najdawniejszej receptury oranżada. Na poszczególnych odcinkach trasy 
towarzyszą mu mieszkańcy, ciekawi, jak też zachowa się ich nowy Pasterz. 
Uwaga całego miasta skupia się na przybyszu, a jego pierwsze kazanie 
dochodzi nawet do uszu tych, którzy odwykli już słuchać Ewangelii. 

Przybywam do Orihueli na kilka dni przed tryumfalnym wjazdem biskupa, 
mając nadzieję, że poddawana właśnie testom na ujeżdżanie młoda mulica 
Pepita (sprowadzona specjalnie z Cordoby) nie poniesie biskupa w siną dal 
nieobjętą protokołem ceremoniału. Hiszpańskie kościoły nie poddają się 
łatwo wścibskim oczom przybyszów z zewnątrz. Po wielekroć naciskałam 
nadaremnie klamkę starych drzwi w nadziei, że usłyszę charakterystyczny, 
ociężały dźwięk zwalnianego rygla i znajdę się przynajmniej w mroku 
przedsionka. Zdawać by się mogło, że Pan Bóg śpi w Hiszpanii od wczesnych 
godzin przedpołudnia aż po wieczór i nie wypada go nachodzić. Powodem, 
dla którego drzwi kościołów pozostają tak często zaryglowane, jest nie tylko 
specyficzny hiszpański styl życia wymuszony klimatem (przed upałem należy 
się chronić, uciekając z miejsca pracy), ale też obawa, aby chronić dzieła sztuki 
przed lepkimi rękami złodziejaszków. Niemal wszystko w tych świątyniach 
jest obiektem o wartości muzealnej, z wyjątkiem świec i wazonów 
z kwiatami. Pozostaje więc cieszyć oko szaleństwami fasad, które choć wykute 



w kamieniu jawią się niczym klejnot spod ręki jubilera. Tym 
zresztą charakteryzuje się styl w hiszpańskiej architekturze – 

plateresco, który spiętrzeniem i zagęszczeniem ornamentów zdaje 
się mrugać do patrzącego, że rzeźbienie w kamieniu jest równie 

proste jak tkanie koronek. 
Na ratunek zawiedzionym podróżnikom, całującym kolejno klamki 

większości kościołów, wychodzi jednak Muzeum Diecezjalne z arcybogatą 
kolekcją sztuki sakralnej. Płacę parę euro, a przy okazji porządkuję 
geograficzną wiedzę młodocianego biletera, który na wieść, że jestem 
z Warszawy, wyszperał z pamięci kraj pod nazwą „Polonia-Ucraina”. 
Głowę dawał, że żyjemy ze sobą na wzór Hiszpanii i Katalonii, więc po 
moim wyjaśnieniu posępniejemy oboje. Mnie nuży już bezbrzeżnie ciągłe 
wyjaśnianie, że Polska, Rosja i Ukraina to są odrębne państwa i narody, on 
zaś markotnieje, bo znienacka namieszałam mu w głowie. Na pociechę od 
razu wita mnie rzeźba Virgen de Gracia (Matki Bożej Łaskawej). Na pociechę 
– to za mało powiedziane. Na konwulsję śmiechu paraliżowanego strachem, 
że choćby Jezusek był tak brzydki jak ten tutaj, to śmiać się przecież nie 
wypada. Jak jednak nie konać przed obliczem pulchnego, paskudnego 
Jezuska, którego rzeźbiła ręka genialnego w swej bezradności nieudacznika? 
Ten dość dużych rozmiarów polichromowany posąg z początku renesansu 
jest jednym z dowodów rzeczowych na poczucie humoru Pana Boga. 
W zawierusze dziejów mógł przecież przepaść, spalić się, zniszczeć jak 
wiele innych posągów nadgryzionych zębem czasu, a jednak w cudowny 
sposób rzeźba przetrwała całe wieki, żeby nas teraz, choć pewnie to nazbyt 
ryzykowna teza – śmieszyć i przestraszać. Jezusek skulony niczym małpka, 
z wielkimi uszami osadzonymi podejrzanie wysoko, z szyją wylewających się 
fałdów, podwójnym podbródkiem, wzdętymi policzkami, czarnymi ząbkami 
wychylonymi z warg pociągniętych ostrą karminową szminką, a przy 
tym wszystkim – popatrujący gdzieś w dal dwoma zezowatymi oczkami 
zwieńczonymi krechą cienkich brwi. Katastrofy dopełnia ruda czupryna 
przylegająca płasko do głowy niczym przyciasna czapeczka. Gdy się jednak 
dobrze zastanowić, można odetchnąć z ulgą – szczęściem jest oglądać tryumf 
boskiego miłosierdzia wobec portrecisty tak okrutnego...

Dość szybko i z odrobiną grozy przekonuję się, że jestem zupełnie sama 
w muzeum pełnym różnej maści „edukacyjnych” dzieł, mających za skromny 
cel traumatyzować grzeszników i wzywać do marszu ku radykalnej świętości. 
Niestety, nawet Jezuski ze swą uniesioną w geście błogosławieństwa rączką 
nie pomagają ochłonąć i odpocząć od piekielnych wizji, o zachwycie czy 
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adoracji już nie wspominając. Obrazy, które kiedyś miały za zadanie krzewić 
moralność, wiarę w Boga, nauczać prawd wiary i opowiadać o świętych 
męczennikach, dziś wiszą smętnie w ciemnych muzealnych wnętrzach, gdzie 
snop światła wpada tylko za impulsem uruchomionej fotokomórki. Każde 
moje nieśmiałe wychylenie za próg kolejnej sali wznieca lawinę światła 
i muzyki. Owszem muzyka nienachalna, organowa, może nawet w porywach 
i piękna, ale dopada uszu tak niespodziewanie jak suspens u Hitchcocka. 
Złowróżbnie skrzypi też podłoga, z obrazów leje się krew męczenników, 
czaszki łypią pustymi oczodołami, labirynt sal zaczyna przyprawiać 
o trzepotanie serca, instynkt odziedziczony po przodkach zaczyna emitować 
sygnały – kul się – uciekaj – kryj się ...

Obrazy wyjęte z kontekstu świątyni, wydłubane z bocznych ołtarzy, 
nagromadzone i spiętrzone w ciemnych salach muzeum, nie dają ani uniesień 
religijnych, ani estetycznej przyjemności. Kiedyś służyły poznaniu Boga 
i krzewieniu wiary, dziś zarabiają na potrzeby biskupstwa i miasta. Dawniej 
służyły niepiśmiennym ludziom za komentarz do Ewangelii, dziś czytelne 
są zaledwie dla garstki koneserów, którzy opanowali słownik symboli 
religijnych i umiejętność odkodowywania zaklętych pod pędzlem czy dłutem 
znaczeń. Płótna niegdyś czczone, dziś przebywają na smętnym wygnaniu 
w klimatyzowanych, mrocznych salach pustego muzeum.

Mam ochotę czmychnąć od tych arcydzieł z powrotem pod palmę 
w Alicante. Więcej o dobrym Bogu i genialnym Stwórcy podpowiada mi 
prawdziwie rajski widok z plaży San Juan niż przytłaczające wizerunki 
torturowanych świętych w odrestaurowanym Pałacu Episkopalnym Orihueli. 
W porę przypominam sobie jednak, że właściwie przyszłam tu zamienić 
słowo ze św. Tomaszem z Akwinu – a któż lepiej mógłby go odmalować 
niż wybitny portrecista Diego Velazquez. Stoję więc samotnie przed 
największym skarbem kolekcji, a być może nawet najdroższym arcydziełem 
w promieniu dwustu kilometrów. Płótno jest imponujących rozmiarów 
(200 na 240 cm) a tytuł: Kuszenie św. Tomasza nie pozostawia wątpliwości, co 
jest jego tematem. Filozof na naszych oczach omdlewa w ramionach jednego 
z aniołów, podczas gdy drugi wysłannik niebios szykuje mu białą wstęgę 
czystości na znak zwycięstwa jego cnoty. W głębi, w otwartych drzwiach, 
widać jeszcze uciekającą kobietę, która tuż przed zniknięciem rzuca ostatnie, 
przelotne spojrzenie pełne strachu i zdziwienia. Tematem obrazu jest więc 
chwalebne zwycięstwo świętego nad pokusą skorzystania z wdzięków 



podesłanej przez złego kurtyzany. Ręka mistrza udanie odmalowała całą scenę 
(a podobno Velazquez nie trudził się robieniem szkiców), choć nadmierna 
egzaltacja i nabudowany dramatyzm sytuacji powodują, że niełatwo 
patrzeć na to płótno bez lekkiego skrzywienia czy chichotu. Nieprzesadnie 
urodziwa elegantka, zresztą odziana od stóp do głów powaliła z nóg mędrca, 
któremu w sukurs bieży zastęp aniołów (ściśle mówiąc – dwuosobowy). 
Czy była to naprawdę nadludzkich wysiłków walka z pokuszeniem, skoro 
jednym z leitmotivów nauczania św. Tomasza z Akwinu były rozliczne 
wzmianki o litość budzących imbecilitas natury kobiecej? Czy naprawdę 
heroizmem wielkiej próby jest odmówić komuś, kogo przyjęło się uważać 
za istotę z gruntu zbrukaną, odpowiedzialną za sprowadzenie na ziemię 
grzechu, nieszczęść i śmierci? Oj maczał palce nasz Święty, jeśli nie wprost 
w mizoginizmie kazań, powstających również na motywach jego pism, to 
z pewnością miał swój udział w marginalizacji roli kobiety w późniejszych 
naukach Kościoła. Strach przed kobietą i płynące stąd najbardziej absurdalne 
zarzuty nie były jego wymysłem, ale zgodzić się trzeba, że w swoich pismach 
większość zastanych po Arystotelesie i Świętym Augustynie tez – solennie 
podtrzymał lub kreatywnie rozwijał (jak te o krwi menstruacyjnej). Tak 
wiem, Kościół zawdzięcza wiele św. Tomaszowi, co nie zmienia faktu, że my 
kobiety jakby nieco mniej. Kolejny filozof uszczknął nam trochę z naszego 
człowieczeństwa i godności, nie przeczuwając chyba nawet, że lekką ręką 
wymierza nam raz po raz niezasłużony policzek.

Oczywiście nawet Święty jest „produktem” czasu i epoki, w jakiej żyje, 
więc obrażać się na autora Summy teologicznej nie ma sensu. Tym bardziej 
że prawdziwy rarytas jeśli chodzi o upiornie dosadne skojarzenie kobiety 
z szatanem zwykł prezentować się właśnie w tym muzeum pod nazwą „paso 
de la Cruz de los Labradores”. Słynne paso, czyli platforma niesiona podczas 
wielkanocnych procesji, wyrzeźbione zostało w 1695 r. przez Nicolasa de 
Bussy’ego na zamówienie bractwa chłopów. I choć przedstawia tryumf 
Krzyża, znaku zbawienia świata, który góruje ponad ziemią i niebem, to swą 
popularną nazwę „Diablica” zawdzięcza właśnie niezwykle sugestywnie 

Rolę ministranta sprawuje energiczna 
starsza pani, ubrana zresztą dość 
luźno w biały T-shirt i spodenki za 
kolano.
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wyrzeźbionemu demonowi, przygniecionemu przez odkupioną z grzechu 
kulę ziemską. Uskrzydlony diabeł, polegujący w pozycji półsiedzącej, jest 
tak odrażający i nietypowy zarazem, że zawładnął zarówno nazwą rzeźby, 
jak i uwagą patrzących. Oto łysiejąca głowa, z której wystają dwa rogi, 
twarz wykrzywiona w niepokojącym grymasie z lubieżnie uniesionym 
językiem, ciało niemłode choć jeszcze dość muskularne, a przy tym kobiece 
piersi aż nadto widoczne (choć dodać należy, że biust z gatunku mocno 
obwisłych). W jednej z dłoni niedbale uniesionej ku górze tkwi jabłko, 
owoc z drzewa poznania. Lucyfer – mówią o nim przewodniki hiszpańskie, 
diablica – poprawiają mieszkańcy Orihueli. Mimo iż ascetyczny krzyż 
wznosi się niezwyciężenie ponad kulę ziemską, mimo że pulchne aniołki, 
które go otaczają, wdzięcznie przysiadły na chmurach, trzymając w rękach 
atrybuty męki pańskiej, to diablica wyrzeźbiona z tak hiperrealistycznym 
zacięciem (widać nawet żyłki na silnych dłoniach) przyćmiła nawet swego 
„kompana” w porażce, czyli szkielet śmierci. Oboje polegują u stóp świata, 
zmiażdżeni mocą Krzyża, ale tylko jedno z nich budzi odrazę pomieszaną 
z zaciekawieniem. Oryginalny temat i kompozycja tego zespołu rzeźbiarskiego 
sprawiły, że zyskał rangę dobra narodowego (BIC), o szczególnych walorach 
turystycznych. Jest jedynym paso w całej Hiszpanii, w którym występuje 
diabeł i to w tak dosadnej formie. Nie dziwi więc zapał, z jakim samorząd 
usiłuje wejść w posiadanie obiektu sakralnego. Z powodu nasilającego się 
sporu pomiędzy przedstawicielami Kościoła a radnymi stworzono nawet 
komisję dwustronną, choć wydaje się sprawą oczywistą, iż rzeźba stworzona 
na zlecenie katedralnego bractwa pod wezwaniem Najświętszego Sakramentu 
jest bezdyskusyjną własnością biskupstwa, o czym świadczą zresztą 
zachowane dokumenty z XVII w. Zdaniem radnych (oraz lokalnych polityków) 
sławna La Diablesa zasługuje na eksponowanie w bardziej neutralnej, 
miejskiej przestrzeni, tym bardziej że poddawana jest właśnie kosztownym 
zabiegom renowacji za sumę 23 tys. euro, z czego połowę zapłaci kasa miejska 
Orihueli, drugą zaś pokryją władze wspólnoty autonomicznej Walencji. 
Strona świecka jest przy tym na tyle zdeterminowana, że odrzuca propozycje 
dalszych pojednawczych rozmów, zmierzając do rozstrzygnięć przez sądem.

Zadziwiający upór władz można tłumaczyć faktem, iż paso dłuta 
Nicolasa de Bussy’ego stanowi największą atrakcję dla zjeżdżających 
tu tłumnie na Semana Santa turystów. Hiszpania słynie z barwnych, 
teatralnych obchodów Wielkiego Tygodnia, mimo że katolicy topnieją tu 



w oczach niemal z roku na rok. Wedle danych z 8 listopada 2012 roku1: 70,1 
procent Hiszpanów definiuje siebie jako katolików, z czego aż 59,8 „prawie 
nigdy” nie uczęszcza na nabożeństwa w kościele (nie licząc uroczystości 
rodzinnych typu śluby, komunie i pogrzeby). Jest więc to religijność nieco 
fasadowa, a przyznawanie się do katolicyzmu może mieć więcej wspólnego 
z niechęcią do innych wyznań niż z autentyczną postawą wiary. Semana 
Santa jest jednak wyjątkowym tygodniem dla wszystkich Hiszpanów i to 
niezależnie od wyznania. Jakkolwiek to Sewilla dzierży palmę pierwszeństwa 
w najbardziej spektakularnych obchodach Wielkiego Tygodnia, wynikających 
z wielowiekowej tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie, niemniej 
jednak Orihuela również ma swoje powody do dumy. Radni znów zatroszczyli 
się o to, by wydarzenie Semana Santa wydobyć z obszaru pamiątki po 
dawnej religijności i podnieść do rangi Interes Turistico Internacional, dzięki 
czemu w 2011 r. zyskało dochodowy status „imprezy o dużych walorach 
turystycznych”. Fenomen Diablicy sprawia, iż najsłynniejsze paso jako jedyne 
w całej Hiszpanii ma zakaz wstępu za próg katedry. Niesione w procesji 
Wielkiej Soboty odgrywa swą umoralniającą (i magnetyczną) rolę, ale 
podczas gdy wszystkie inne platformy wkraczają tryumfalnie do kościoła 
na wieczorne nabożeństwo, rzeźba de Bussy’ego musi swoje odczekać już 
poza jego murami. Za sprawą wyuzdanej Diablicy także krzyż i aniołki 
odbywają karę na wygnaniu. Po skończonej mszy, paso znów dołączy do 
procesji, aby po jej zakończeniu spocząć na powrót w muzealnych salach. 
Paradoks owej kary jest tym ciekawszy, jeśli dodać, że autor rzeźby Nicolas 
de Bussy był nie tylko jednym z najlepszych hiszpańskich rzeźbiarzy epoki 
baroku, ale też człowiekiem o niezwykle głębokim życiu religijnym. Dość 
późno odkryto, w związku z przypadkowym rozbiciem jednej z jego rzeźb, że 
autor miał zwyczaj ukrywania w swych dziełach zwitków papieru z żarliwą, 
improwizowaną modlitwą o światło i pomoc w poznaniu miłości Boga, 
połączoną z błaganiem o przebaczenie grzechów. W 54. roku życia, tuż po tym 
jak został wdowcem, porzucił swój fach i przywdział habit zakonu kartuzów. 
Nie mogąc odnaleźć się w tak surowej regule, wstąpił rok później do zakonu 
Mercedarianów, którego głównym celem było uwalnianie chrześcijańskich 
niewolników z rąk muzułmanów. Zmarł jeszcze podczas nowicjatu w tym 
samym roku w Walencji. 

Wieczorem, już w katedrze w Alicante, uczestniczę we Mszy 
św. sprawowanej w obecności kilkudziesięciu starszych kobiet i zaledwie 

1 Ankieta na temat religijności przeprowadzona przez CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), cytowana 
za katolickim portalem „ACI prensa” 
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dwóch staruszków. Rolę ministranta sprawuje energiczna starsza pani, 
ubrana zresztą dość luźno w biały T-shirt i spodenki (za kolano). Kobiety 
zbierają na tacę, kobiety sprawują funkcję lektorów. Zwolniono je natomiast 
ze śpiewów, bo wszystkie pieśni odtwarzane są z płyty. Mimo końcówki 
września, upał daje się we znaki, może więc energiczne korzystanie 
z wachlarzy uniemożliwia znośny śpiew. Przez otwarte drzwi dobiegają 
odgłosy ulicy i muzyka z okolicznych barów. Niewykluczone, że ich stałymi 
klientami są mężowie i partnerzy wiernych parafianek katedry, którzy grą 
w karty i domino opędzają nudę oczekiwania na powrót swych „dewotek”. 
Potomkowie Adama zdają się być mniej odporni na pokusy niewiary, o czym 
jeszcze dobitniej przekonałam się w Walencji. Oto w piątkowy wieczór 
odbywał się ślub pary tamtejszych VIP-ów, w dodatku wynajęto w tym celu 
i zamknięto na czas ceremonii Kaplicę ze Świętym Graalem. Widać było jak 
tuż przed drzwiami katedry eleganccy mężczyźni odrywali się pospiesznie od 
swych pięknych partnerek i w niemałej liczbie około 50 chłopa (we frakach 
i garniturach) poszli zasiąść do najbliższego baru tapas, żeby bezpiecznie 
przeczekać ceremonię poza murami średniowiecznej świątyni. Wyglądało 
to tyleż śmiesznie co przerażająco. Inna rzecz, że patrząc na taki exodus 
mężczyzn, przychodziła ochota zawezwać na świadków wszystkich naszych 
Ojców Kościoła. Jeśli św. Tomasz z Akwinu, ale także Tertulian, św. Ambroży 
i św. Augustyn spoglądają czasem na ziemię, to tylko patrzeć, jak ześlą 
erratę. █












