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Krzysztof Kuczkowski

T RYB PO W TA R ZA NI A
Technik mówi ostatni wiersz. Lila Górska śpiewa
pieśń Feliksa Fourdraina Les petites Communiantes.
Włącz tryb powtarzania. Lila Górska śpiewa
pięćdziesiąt pięć razy z rzędu. Pieśń jest biała
i toczą się przez nią małe kółeczka. Białe kółeczka
dobrze widać na ciemnym. Tutaj wszystko
jest ciemne. Na ciemnym spodku amerykańskie borówki
i fioletowy agrest. Kubek toczy się po stole,
ale nie spada. Spodki lubią się obracać. Jagody
lubią się obracać. Agrest lubi się obracać. Obracają się
zgodnie. Nie wiem, czy to coś znaczy. Prawda nie jest
ruchoma. Świat obraca się wokół prawdy, ale prawdy
znać nie chce. Z samego obracania się nic nie wynika.
Technik mówi ostatni wiersz. Co będzie dalej?
Cisza? Za późno, żeby kłaść się. Za wcześnie, żeby wstać.
Śpiew jest pomiędzy. Poeta, który zaczyna wątpić
w sens pisania wierszy, podaje nową definicję poezji.
Dlaczego nie przestaje pisać? Na ulicy leży chłopiec
w aureoli czarnej krwi. Został świętym, zanim dotarł
na drugą stronę jezdni. Jak się nazywasz?

9
F RO N DA LU X 71 / L ATO 2014

Nie wiem. Skąd jesteś? Nie wiem. Umarli mówią
niewiele. Słowa i rzeczy nie pasują do siebie.
Prawo i władza nie pasują do siebie. Śmierć nie jest
zagadką. Jest śmiercią. Zagadką jest życie.
Włącz tryb powtarzania. Przez sześć miesięcy
uczyłem się robić obrączki ze srebra. Kwasy,
walcarki, okrutne narzędzia z błyszczącej stali.
Nie zostałem jubilerem. Srebrne węże rozpełzły się
po pracowni. (Śpiewaj, Lila, śpiewaj.) Nie było
dla nich palców ani rąk. Wolały srebrzyć się
w ciemnych kątach poddasza, wsuwały się
pod podłogę, toczyły się po schodach,
ginęły w pyle podwórza. Znałem je wszystkie
po imieniu, ale nie chciałem ich wołać po imieniu.
Chciałem, żeby odeszły ode mnie. Odeszły.
Technik mówi ostatni wiersz. Nie wiem czy go znam.
Znam go z cudzych opowieści. Im mniej widzę,
tym więcej rozumiem, ale nie zapamiętuję tego,
co zrozumiałem. Żeby widzieć, nie musisz patrzeć.
Obserwuj obserwującego. Jesteś wystarczająco stary,

10
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żeby być dobrym tropicielem. Trupicielem? Umarli
śledzą umarłych. Umarli podglądają się nawzajem,
kłócą się o lepsze miejsca na cmentarzach, z satysfakcją
czytają nekrologi dawnych przyjaciół, nad trumnami
poetów recytują ich wiersze. Za późno. Poza tym
strasznie śmierdzi im z ust. Używają takich słów,
jak: „hańba”, „nikczemnik”, „człowiek honoru” albo
„odpieprzcie się od generała”. Śmierdzi nie do
wytrzymania. Przysięgają na Boga, który nie jest Bogiem
umarłych, lecz żywych. Wydaje się im, że umarli
umarłych nie słyszą, a jak nie słyszą, to i nie widzą.
Jak się wygląda, kiedy nie patrzy się w lustro?
Obserwuj obserwującego. Włącz tryb powtarzania.
Białe kółeczka dobrze widać na ciemnym. Patrz
i pamiętaj. Przenieś głód do oka. Nie pobłażaj sobie.
Skoro ty widzisz innych, to inni widzą ciebie. (Śpiewaj,
Lila, śpiewaj.) Z kosza kościoła wysypują się
dziewczynki. Mają białe trzewiczki, białe rękawiczki,
białe modlitewniki, białe wianki. Małe dziewczynki idą
pośród umarłych. W lazurowe niebo wzbija się
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ich czysty śpiew, litania do Dzieciątka Jezus i do Maryi.
O Jasna Pani, uśmiechnij się do białej procesji.
A Ty, Jezu, nasz Zbawicielu, spraw, by w drżących
duszyczkach dziewczynek idących do pierwszej
komunii rozkwitły lilie. Kubek toczy się po stole,
ale nie spada. Białe kółeczka dobrze widać
na ciemnym. Technik mówi: „Ostatni wiersz.
Jak Boga kocham, ile można czytać!”. Wyłącza mikrofon.
Usta jeszcze mówią, ale nikt nie słyszy co mówią.
Czytaj z ruchu warg. Włącz tryb powtarzania.
orłoWo, Wrzesień – pa�dzierniK ���� r.

Jakub Lubelski

WYKŁAD PROF.
LITERACKIEGO
O BYCIU KROWĄ
Dzień dobry Państwu. Szalenie przepraszam, to że się
spóźniłem, nie oznacza, że zamiast pędzić stałem jak
krowa i gapiłem się bezmyślnie w numer rejestracyjny
samochodu stojącego przede mną w korku.

„Obserwuj stado, które pasąc się przeciąga, przed tobą:
nie wie ono, co to wczoraj, co dzisiaj, wyprawia skoki, żre,
spoczywa, trawi, skacze znowu, i tak od rana do nocy i dzień
po dniu, krótko przywiązane swą przyjemnością i przykrością,
mianowicie do kołka chwili i dlatego ani stęsknione
ani przesycone. Widzieć to człowiekowi ciężko, gdyż
człowieczeństwem swem chełpi się on przed, zwierzęciem,
a jednak patrzy na jego szczęście z zazdrością. – bo czego chce,
to żyć podobnie zwierzęciu, ani w tęsknocie ani w boleści,
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Ja do Państwa po prostu duchowo pędziłem! Od razu przechodzę
do rzeczy. Jeśli z początku nie zechcecie mi uwierzyć, że związki
literatury z krowami, znacznie wykraczają poza pseudonim nadany przez Józefa Czechowicza Czesławowi Miłoszowi, z czasem
będziecie musieli poważnie zweryfikować swoje stanowisko. Wasz
ośli upór w tej sprawie, pozwoli podążać będzie za stadem wypasających się krów, które dzięki literaturze, mogą sprawić, że wasze
życie nabierze sensu i znaczenia.
Ostatnio było trochę o Miłoszu, dziś wyjdziemy od Witolda
Gombrowicza. Wiele jest takich momentów w prozie autora Kosmosu, w którym doznaje on jakiegoś rodzaju duchowego olśnienia. Często jest to związane z naturą, dziś zatrzymamy się na
moment przy krowach. Czy ów mlekodajny zwierz nie wydaje się
wam, podobnie jak ludom wschodu pełnym metafizyki?
Gombrowicz pisze tak: „Gdy mijam stado krów, zwracają ku
mnie łby i nie spuszczają ze mnie oka póki nie przejdę. (...) Te
spojrzenia wydają mi się widzące. Trawy i zioła! Drzewa i pola!
Zielona naturo świata! (...) Potem wyspy zlały się tworząc zatokę mistycznego lazuru, tak przeczystego iż prawie uwierzyłem
w Boga – a potem nad samym horyzontem nastąpiło zagęszczenie
ciemne i wypełzające – i pośród brunatnych wybrzuszeń rozpanoszonych na nieboskłonie pozostał tylko jeden punkt świetlisty,
bijące serce blasku. Hosanna!” (W. Gombrowicz, Dziennik, Kraków
2007, t. I, s. 368)
Z niejaką pomocą w zrozumieniu gombrowiczowskiej sytuacji
przychodzi nam Nietzsche, który w swych Niewczesnych rozważaniach opisuje stado krów:
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a przecie chce tego daremnie, gdyż nie chce być jak zwierze.”
(Nietzsche, Niewczesne rozważania, s. 100)

Zastanówmy się zatem, co dokładnie pociągającego jest w byciu przywiązanym do „kołka chwili”, czy tu chodzi o wytchnienie? Czy współczesny człowiek tak jest udręczony? Z drugiej
strony, czytajmy dalej – dlaczegóż człowieka tak odpycha bycie
zwierzęciem:
„Człowiek pyta. Czasem: czemu nie mówisz mi o swem
szczęściu i tylko patrzysz na mnie? Zwierzę chce też
odpowiedzieć i rzec: pochodzi, to stąd, że zawsze zaraz
zapominam, com chciało powiedzieć – lecz zapomniało też już
o swej odpowiedzi i milczało: tak że człowiek dziwił się temu.”
(Nietzsche, Niewczesne rozważania, s. 100)

Człowiek dziwi się milczeniu zwierzęcia, podejrzewa jego głupotę, dziwi się jej? Czy też może jej nie dowierza i tym bardziej,
zastanawia się nad jego egzystencją? W innej swej książce, Nietzsche pisze, by uprawiać czytanie jako sztukę, konieczne jest to,
czego się dziś zapomniało, „trzeba być prawie krową, a w każdym
razie nie »człowiekiem współczesnym«: konieczne jest p r z e ż u w a n i e . . .” – pisze w Z genealogii moralności, (s. 11–12). Nie stawia
tu chyba Nietzsche krowy jako wzorcowego czytelnika, ale znów
powraca on do zwierzęcia i jego przymiotu. Wiemy, że nie o to
idzie by być jak zwierzę, ale by nie być jak „człowiek współczesny”.
Co to znaczy?
Nietzscheański Zaratustra, podczas swej wędrówki natknął się
na dobrowolnego żebraka, człowieka, który usiłował radykalnie
zmienić swoje życie. Zaratustra podczas wędrówki poczuł nagle
ciepło na duchu »Cóż to się dzieje ze mną? – pytał samego siebie,
coś ciepłego i żywego orzeźwia mnie nagle, snadź w pobliżu jest
coś takiego. Mniej samotny czuję się nagle; nieświadomi towarzysze i bracia snują się wokół mnie, ciepłe ich tchnienie już mą duszę
zatrąca«. Gdy jednak, szukając oczyma tych ukoicieli samotności,
oglądał się naokół: patrzy, – krów zbita gromada stoi na pagórku; ich to bliskość i woń ogrzały mu serce. Krowy te zdawały się
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bacznie przysłuchiwać przemawiającemu do nich człowiekowi i nie
zwracały uwagi na Zaratustrę.”
Kojący wpływ krów, dosłownie rozumiane ciepło wielkiego ciała, pozwala Nietzschemu rozwinąć metaforę kojącego ciepła, które
rozgrzewa ducha. Państwo znacie reklamę czekolady Milka? Znacie to, jak fioletowa Milka nadmuchuje pompką chodniki niczym
materac, ludzie stąpając po nadmuchanych bąbelkach zaczynają
się do siebie ciepło odnosić i przytulać? Nie od dziś wiadomo, że
każdy poważny dział marketingu czyta Nietzschego. Wróćmy do
opowieści.
Zaratustra ujrzał człowieka, którego w zdumieniu zapytał co
tu robi, ten mu odpowiedział: „szukam szczęścia na ziemi. K’woli
temu chciałbym się od tych krów niejednego nauczyć. Wiedzże, iż
pół dnia przemawiam już do nich, i teraz właśnie miały mnie one
pouczyć. I pocóżeś im przeszkodził? Jeśli nie nawrócimy się i nie
staniemy, jako krowy, nie wnijdziemy do królestwa niebieskiego.
Winniśmy nauczyć się od nich jednego: mianowicie przeżuwania.
I zaprawdę, gdyby człowiek cały świat posiadł, a przeżuwania się nie
nauczył: na cóż zda mu się to wszystko! Utrapienia swego nie pozbędzie się on – wielkiego utrapienia: a zwie się ono dziś w s t r ę t e m .”
Ponownie wraca nam tu przeżuwanie, które jest kluczem
do królestwa niebieskiego, a przeszkodą jest wstręt. Czym jest
wstręt? „Lubieżna chciwość, żółciowa zawiść, zgryźliwa mściwość,
pycha plebejuszowska.” Wszystko to uniemożliwia poniżonym
sięgnięcia po wywyższenie. „Królestwo niebieskie jest wszakże
pośród krów. (...) one wynalazły przeżuwanie i wylegiwanie się
w słońcu. Powstrzymują się one również od wszelkich ciężkich
myśli, które rozdymają serce.«” (Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra,
s. 331–336)
Krowy u Nietzschego są więc symbolem harmonii i spokoju.
Nie rozwinął jednak Filozof nigdzie indziej, tej metafory w sensie
estetycznym. Pytanie, czy my tu w ogóle potrzebujemy wsparcia
filozofa? Może z pomocą najlepiej przyjdzie nam znów literatura.
Zaczęliśmy od Gombrowicza, zakończmy na znanym i cenionym
pisarzu współczesnym. Zaskakujące jak niesłychanie koresponduje tu z naszym tematem fragment z powieści Widnokrąg Wiesława
Myśliwskiego:

Potrafisz poznać, kiedy krowy są najedzone?
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Drodzy, nie ma dla was suchego serka ani kija wiązowego. Dla
każdego mleczny baton z zadaniem domowym, poćwiczcie przeżuwanie i zastanówcie się, czy potrafilibyście tak przeżuwać teksty,
które czytamy. Zastanówcie się co to znaczy przeżuwać tak, by
osiągnąć królestwo niebieskie. Zastanówcie się czy to w ogóle jest
możliwe? Będziemy dalej czytać i interpretować Myśliwskiego,
przygotujcie się do tego. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Ω
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„Potrafisz poznać, kiedy krowy są najedzone? – Wbił się
kułakami w swoje boki. – O, w tych dołkach, gdzie się nogi
zadnie zaczynają, robi się bulisto. Choć, pokażę ci. I tak uczył
mnie każdego dnia tych krów, poczynając od najprostszej
wiedzy po pełne pokory przekonanie, że w krowie jest cała
tajemnica stworzenia i głębsza niż w człowieku. Równa
tajemnicy gwiazd , słońca, śmierci. I nie tylko mnie uczył,
kiedy krowa jest napasiona, a kiedy wzdęta, bo można
nieraz nieodróżnić napasionej od wzdętej. I jak bąki z jej
skóry wyciskać, muchy z oczu obganiać, jak rozdzielać, gdy
się z druga krową bodą, i gdzie ma ten śmiertelny dołek za
rogami, czulszy od ludzkiego przyrodzenia. – Wsadź tam
palec, aby nie za mocno. Czujesz? Albo przystaw ucho do
jej brzucha. Słyszysz? Kłębi się. To tak cały świat się kłębi.
W murawie się kłębi, we wsi się kłębi, na niebie się kłębi, tylko
tam wyżej jest spokój. Pójdę tam niedługo. Najpierw aby tam
do brzegu dojść. – I wskazał na widnokrąg. – Stań naprzeciw
łba i popatrz jej w oczy. Widzisz, ty mrugasz, a ona nie mruga.
Muchy oczy jej obsiądą, a nie mrugnie. Skóra na niej drży,
a nie mrugnie. Człowiek ma oczy płytkie, u każdego widać, co
na dnie, sknera czy fałszywiec, czy grzech ma na sumieniu, czy
życie jego boleściwe. A u krowy nie ma dna. Nie ma brzegów.
O, widzisz, jak się to oko rozlewa na łąki. To wszystko dookoła
krowie oko, a my w jego głębi. Ale więcej Ci powiem, jak będę
tam. Mam już suchy serek na drogę i kij wiązowy.”
(Wiesław Myśliwski, Widnokrąg, s. 260–261)

Monika Bartoszewicz

ZACHÓD
PRZED
UPADKIEM

Inne państwa, inne obszary kulturowe mogą się na to skarżyć,
mogą być niezadowolone z tego, ale pomimo swojej niechęci do
Europy i Stanów Zjednoczonych muszą imitować ich osiągnięcia,
adaptować się do porządków przez nie wyznaczanych, naśladować (lub kraść) ich osiągnięcia techniczne, uznawać ich systemy
finansowe i czerpać z wzorców kulturowych. A jednak ceną obecnego panowania Zachodu jest to, że w jego sukcesie znajdują się
nasiona zniszczenia, których kiełkujące zalążki zdolne są rozsadzić naszą cywilizację od środka. Niewielu jednak ludzi wydaje się
świadomymi tego.
Jednym z tych niebezpiecznych rezultatów hegemonii Zachodniej jest to, że spowodowała ona erozję cnót i ideałów, które
w pierwszym rzędzie dominację ową umożliwiły. Żeby uniknąć
oskarżeń o „kościółkową propagandę”, dla poparcia tej tezy posłużę się nie argumentami kogoś kojarzonego z chrześcijaństwem, ale
raczej zapiskami pogańskiego historyka. Dwa tysiące lat temu niejaki Tytus Liwiusz w swoich rozważaniach nad kondycją republiki
rzymskiej, zachęcał swoich czytelników do refleksji nad „życiem
i manierami” przodków współczesnych mu Rzymian, które umożliwiły budowę imperium uginającego się pod ciężarem własnej
wielkości. Następnie zasugerował, że: czytelnik uważnie obserwuje
nieznaczny początkowo upadek dawnych obyczajów przy stopniowym
zaniku karności, a później, jak one psuły się coraz bardziej, a wreszcie zaczęły gwałtownie upadać, aż doszliśmy do tych naszych czasów, w których nie jesteśmy już w mocy znieść ani naszych własnych
grzechów, ani środków zaradczych 1. Zauważyć należy, że Liwiusz
wskazywał na zależność pomiędzy upadkiem Rzymu a ogromną
majętnością obywateli imperium, których bogactwo zrodziło chciwość, a wyuzdane rozkosze wytworzyły pragnienie, by przez zbytek
i rozpustę zginąć i wszystko pociągnąć do zguby 2.
1 Tytus Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia miasta, Wstęp, 9.
2 Tamże.
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Przez stulecia cywilizacja Zachodnia budowała
i kumulowała ogromny kapitał ekonomiczny, polityczny
i kulturowy, który dominuje nad resztą świata.
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Prawdy te wydają się oczywistymi truizmami – nie stają się
jednak przez to mniej słuszne. Zaskakujące bogactwo Zachodu,
gdzie jest ono skumulowane i rozdystrybuowane daleko bardziej
niż w jakimkolwiek innym miejscu świata, porzucenie religii, która
stanowi fundament moralności a jednocześnie jasno wytycza ideały, przekształcenie wolności politycznej w egoistyczną licencję na
wszystko i usprawiedliwienie hedonizmu, który narzuca wszystkim styl życia i zachowania niegdyś dostępny jedynie wąskim elitom społecznym, uczynił chwilę obecną i zaspokajanie własnych
zachcianek ważniejszymi od poświęceń na rzecz przyszłości. Obniżająca się dzietność Europejek, które po antykoncepcję i aborcję sięgają z wygody, natychmiastowe konsumowanie wszelkich
zysków nawet za cenę pogłębiającego się deficytu i beztroska,
z jaką obarcza się przyszłe pokolenia długiem za własne przywileje – wszystko to wymownie świadczy o ludziach do tego stopnia
omamionych przez bogactwo, że myślą, iż mogą nieroztropnie
ignorować przyszłość i bez końca pozwalać sobie na luksusy, które przyczyniają się do osłabiania fundamentów, na których przez
dekady budowany był system społeczny i polityczny. Kulturowo
zaś Zachód stał się wydmuszką, formą pozbawioną treści, jeśli
nie swoją własną karykaturą lub zgoła dokładnym zaprzeczeniem
wszystkiego, co kiedyś symbolizowało naszą cywilizację.
Swoista arogancja ludzi Zachodu, która wcześniej pozwoliła im
osiągnąć dominującą pozycję, także jest mieczem obosiecznym.
Obecnie przejawia się ona w myśleniu, że reszta świata jest albo
chce być taka jak my, chce tego samego co my i dąży ku tym samym celom, jakie sobie wyznaczyliśmy, ponieważ Zachód stanowi
jednocześnie model i cel, ku któremu wszyscy ewoluują w wyniku
nieubłaganych procesów historycznych. Ponieważ inni naśladują Zachód pod pewnymi względami, pożądają naszych osiągnięć
technologicznych czy też zanurzają się w nurcie kultury masowej,
przyjmujemy bezrefleksyjnie, że tak samo przejmą od nas podejście do religii, rodziny, stosunków społecznych, kodów moralnych
oraz bezwzględnej nadrzędności idei, takich jak pokój światowy,
tolerancja, wielokulturowość, otwartość, równość i im podobnych.
To krótkowzroczne założenie leży u podstaw chwiejnego budynku
prawa międzynarodowego oraz procesów dyplomatycznych i in-
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stytucji, które stoją na jego straży. Zachód sam siebie wyznaczył
na strażnika i wyznacznik światowego ładu, pokoju oraz dobrobytu i wierzy, że jego rola jest wieczna.
Każde jednak prawo jest gdzieś zakorzenione, co więcej, opiera
się na pewnym konsensusie. Konsensus ten zaś dotyczy tego, jakie
zachowania są dozwolone, jakie idee są nadrzędne, jaka hierarchia
wartości jest uznawana. Biorąc pod uwagę różnorodność panującą
na świecie pod tym względem, przekonanie, że właśnie zachodnia
interpretacja zostanie uznana za prawdziwą i obowiązującą, jest
mylne, ideał ten zaś niezmiernie trudny, jeśli nie zgoła niemożliwy do osiągnięcia. Globalne elity, które czasem określa się mianem „cywilizacji Davos”, wiele mówią o potrzebie wprowadzenia
zachodnich standardów, jest to często jednak często tylko pusta
retoryka ze strony tych, którzy czerpią z tego konkretne korzyści lub są klientami Zachodu dzięki jego ekonomicznej i militarnej przewadze. Za fasadą uspokajających frazesów na temat praw
człowieka, pokoju i znaczenia organizacji międzynarodowych, na
całym świecie cała gama przekonań motywujących rozmaite cele,
które stoją w oczywistej sprzeczności do celów i przekonań Zachodu leży u źródeł zjawisk i wydarzeń, które potocznie ignoruje się
lub umniejsza przypisując je mitowi „zderzenia cywilizacji”. A jednak zaślepieni własnym aroganckim założeniem, że to Zachód
jest awangardą przyszłości, lekceważymy te wartości i przekonania, z którymi się nie zgadzamy, lub protekcjonalnie wyjaśniamy
je jako konsekwencję ignorancji, zacofania, przesądu, ubóstwa lub
machinacji zepsutych elit, względnie, w zależności od kontekstu,
psychopatycznych dyktatorów.
Pobieżny nawet przegląd polityki zagranicznej prowadzonej po
zamachach 11 września 2001 roku unaocznia, jak niebezpieczne
są skutki takiego narcyzmu. Cała „wojna z terroryzmem” dowodzi, jak dalece Zachód nie jest w stanie zrozumieć tego, czym jest
islam, a szczególnie jego doktryna dżihadu przeciw niewiernym.
Mimo że liczne wersety Koranu, hadisy stanowiące źródło tradycji
muzułmańskiej oraz edykty wykładające prawo koraniczne przez
14 wieków, jak o tym pisał profesor David Cook w swojej doskonałej książce pt. Understanding Jihad, nie pozostawiają cienia wątpliwości, jak ważna i dosłowna jest w islamie idea świętej wojny.
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Tysiąc czterysta lat inwazji, najazdów, okupacji, konkwisty, wojen
i następującego w ich wyniku zniewolenia i prześladowań dowodzą niezbicie, że te akty agresji są bezpośrednim przejawem nietolerancji i przemocy stanowiącej samo serce islamu. W roku 1838
Alexis de Tocqueville pisał:
Dżihad i święta wojna jest obowiązkiem wszystkich
wierzących muzułmanów […]. Stan wojny jest stanem
naturalnym wobec wszystkich niewiernych […] skłonność
islamu do przemocy są tak uderzające, że nie potrafię
zrozumieć, jak człowiek o zdrowym rozsądku może ich nie
dostrzec.

Sześćdziesiąt lat później Winston Churchill pisał o przodkach
Talibów, że:
Tysiące z nich staje się dzielnymi i lojalnymi bojownikami
wiary: wiedzą za co umierają, ale wpływ tej religii paraliżuje
rozwój społeczny tych, którzy ją wyznają. Nie, nie ma bardziej
uwsteczniającej siły na świecie. Mahometanizm, będąc daleki
od wymarcia, jest wiarą wojowniczą i przymusową.

Analizując zbrojne konflikty, w które angażowali się muzułmanie, Churchill konkludował, że religia mahometańska wzmaga,
zamiast umniejszać, furię nietolerancji, co doprowadzi do sytuacji,
w której religia krwi i wojny staje twarzą w twarz z religią pokoju.
Pisząc o religii pokoju, wbrew obecnie obowiązującym sloganom,
Churchill wcale nie miał na myśli islamu.
Ten konsensus dotyczący islamu, gorzki owoc 14 wieków agresji
i rzeczowej analizy doktryny islamskiej jest współcześnie odrzucany jako przejaw rasizmu, nietolerancji, kolonializmu i imperializmu. Przekonani o wyższości własnej wiedzy i postnowoczesnej
moralności, my, ludzie Zachodu, wmawiamy milionom muzułmanów, że nie rozumieją własnej religii albo że zezwolili na „porwanie” jej przez garstkę radykałów, których nazywamy terrorystami.
Jak o tym pisał Raymond Ibrahim, szef CIA John Brennan poinformował Radę Stosunków Międzynarodowych (Council of
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Foreign Relations), że ideologia Al-Kaidy jest perwersyjną i wykrzywioną interpretacją Koranu i że Al-Kaida przywłaszczyła sobie
islam, zmieniając nauki Mahometa, tak aby pasowały do jej celów
politycznych. W tym kryje się jednak tajemnica, której John Brennan nie rozumie: dlaczego bowiem, pomimo tak oczywistej herezji
i fałszywej interpretacji islamu, ideologia i cele dżihadystów znajdują naśladowców i zwolenników na całym świecie, stanowi dla
Zachodnich apologetów islamu zagadkę nie do odgadnięcia. Bez
względu na to, czy mówimy o atakach terrorystycznych na całym
świecie, fałszywych nadziejach powiązanych z „arabską wiosną”,
nuklearnymi ambicjami Iranu, nienawiścią do Żydów czy chrześcijan, którzy są ze względu na swoją wiarę masowo prześladowani w znakomitej większości krajów muzułmańskich, zachodnie
złudzenia dotyczące islamu i jego fałszywy obraz, jaki sobie na
własny użytek stworzyliśmy, w sposób zasadniczy osłabiły – jeśli
wręcz nie sparaliżowały – Zachód i jego możliwość odpowiedzenia
na muzułmańską agresję.
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Jeden z zachodnich apologetów islamu Michael Potemra w swoim artykule dla czasopisma „National Review” stwierdził kiedyś,
że Koran jest jedną z najwspanialszych ksiąg, jakie kiedykolwiek zostały napisane, esencją monoteizmu, pełną duchowej mądrości, z której czerpię korzyści za każdym razem, kiedy ją czytam. Jest to, jak
zauważył Robert Spencer, doprawdy dziwna konstatacja na temat
księgi, która trzy razy nawołuje muzułmanów do bezwzględnego
zabijania niewiernych (2:191, 4:89, 9:5), która stwierdza, że Allach
zamienił nieposłusznych Żydów w małpy i świnie (2:63-65, 5:59-60,
7:166), określa Żydów i chrześcijan, którzy nie uznają nauk Mahometa i nie przyjmują islamu jako objawionej prawdy, mianem najohydniejszych stworzeń (98:6), zaleca bicie nieposłusznych kobiet
(4:34) oraz nakazuje wierzącym (czyli muzułmanom) bycie miłosiernym względem siebie, ale nieokazywanie żadnych względów
niewiernym (48:29). Z trudem też można doszukiwać się „duchowej mądrości” w religii, która sankcjonuje poligamię i niewolnictwo seksualne (Koran, 4:3, pozwala bojownikom muzułmańskim
na posiadanie jednocześnie czterech żon oraz nieokreślonej liczby
branek, zdobyczy wojennych), rozwód, do którego wystarczy trzykrotne powtórzenie formuły odrzucenia żony przez męża (w drugą stronę już to nie działa) oraz małżeństwa z dziećmi. To ostatnie
oparte jest na fakcie, że w Koranie aż 91 razy pojawia się przynaglenie do tego, by każdy muzułmanin w swoim życiu wzorował się
na osobie Mahometa, ponieważ w islamie jest on uznany za najdoskonalszego człowieka, jaki kiedykolwiek stąpał po ziemi. Mahomet zawarł związek małżeński z Aiszą, kiedy on sam był 54-letnim
starcem, a ona miała sześć lat, zaś skonsumował go, kiedy dziewczynka miała lat dziewięć. Przy czym warto zauważyć, że koraniczne prawo rozwodowe dotyczy także tych żon, które jeszcze nie
przechodzą menstruacji (65:4).
Zachód żyje w stanie permanentnej autohipnozy, kultywując
swoje złudzenia, że większość muzułmanów pragnie pokoju, dobrobytu i dostatku bardziej niż wypełniania woli Allacha i życia
w zgodzie z przykazaniami islamu. Ponieważ sami zredukowaliśmy naszą wiarę do stylu życia i folklorystycznych tradycji świątecznych, my, ludzie Zachodu, nie jesteśmy w stanie pojąć religii,
której wyznawcy biorą przykazania wiary na serio i postrzegają
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swoje życie na tym świecie jako walkę, którą z woli swojego Boga
na pewno wygrają. Z arogancją wypływającą ze sprzeciwu uznania potęgi wiary w życiu człowieka, ludzie Zachodu odrzucają
muzułmańskie opinie na temat własnej cywilizacji jako siedliska
hedonistycznych pogan, określając je mianem nieszczerej propagandy, a zapominając przy tym, że większość muzułmanów
jest jak najdalsza od naśladowania naszej pogardy wobec religii
rozumianej jako archaiczny przesąd. Bez wątpienia w panoramie
cywilizacyjnych konfliktów motywy kulturowe i religijne są przemieszane z innymi o wydźwięku etnicznym czy ekonomicznym,
ale w tej skomplikowanej matni człowieczych zachowań ludzka
umiejętność jednoczesnego dążenia do wielu sprzecznych celów
jest dokładnie tym, co ignoruje zachodnia wiara w postęp i ewolucję natury ludzkiej. To właśnie jednak, jak nic innego, obnaża nas
i czyni bezbronnymi wobec bezwzględnego i fanatycznego islamu.
Oto my, konsumujący ostatki zapasów zgromadzonych przez
naszych przodków, żyjący z topniejących w oczach odsetek od
kapitału, na który pracowały całe pokolenia ludzi żyjących przed
nami, i nieczyniący nic, aby go ocalić lub pomnożyć. Ale nasze moralne i kulturowe zasoby zanikają w zastraszającym tempie, podczas gdy poza kurczącymi się granicami Zachodu, a coraz częściej
także i na jego terytoriach, nasi rywale czuwają i czekają na swoją
szansę, wykorzystując nasze złudzenia i manipulując naszymi
skompromitowanymi ideałami, posługując się nimi, by osiągnąć
własne cele. W tym czasie my, zupełnie niczym Rzymianie opisywani przez Tytusa Liwiusza, nie jesteśmy już w mocy znieść ani naszych własnych grzechów, ani środków zaradczych. Ω

PŁASZCZENIE SIĘ
PRZED ISLAMEM
Z Raymondem Ibrahimem rozmawia
MOnika Bartoszewicz

Fronda: Kim jest Raymond Ibrahim?
Naukowcem? Pisarzem? Aktywistą?
Jaką ma misję i co stanowi jego cel?
Raymond Ibrahim: Raymond Ibrahim jest wszystkim po trochu i jeszcze
czymś więcej. Z powodu pochodzenia
naukowo i osobiście jestem zainteresowany Bliskim Wschodem i islamem,
a szczególnie historycznymi i współczesnymi stosunkami pomiędzy islamem
i chrześcijaństwem. Po atakach z 11

września 2001 roku zwróciłem uwagę na wydarzenia zachodzące w tym
regionie. Kiedy skonfrontowałem
je z tym, co dzieje się na Zachodzie,
uderzyło mnie, że z jednej strony ten
konflikt jest niemal identyczny z konfliktami znanymi z przeszłości, będąc
nieomal ich kontynuacją – a przynajmniej w ten sposób przedstawia go
wielu muzułmanów – z drugiej strony
zaś, jak bardzo odmienna była narracja
zachodnia, opierająca się na nowym

Ma pan dwojakie korzenie: urodził się
pan i wychował w Stanach Zjednoczonych w rodzinie koptyjskiej, zaś pana
rodzice urodzili się w Egipcie. Czy jest
pan uosobieniem „zderzenia cywilizacji”? Jakie są plusy i minusy takiej tożsamości i takiego wychowania?
– To bardzo interesujące ujęcie tematu. Poza korzyściami takimi jak na przykład dwujęzyczność (mówię po arabsku i angielsku) wierzę, że owszem,
moje pochodzenie daje mi subtelną
przewagę. Dorastanie w świadomości
obu światów i kultur pozwoliło mi na
większą obiektywność myślenia. Światopoglądy większości ludzi są zabarwione kulturą, w której są zanurzeni;
właśnie dlatego wielu ludzi Zachodu
ma tendencje do tego, by przenosić
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mienną argumentację, przekonując, że
bez względu na krzywdy muzułmanie
muszą nienawidzić wszystkich niewiernych i dopóty prowadzić przeciwko
nim świętą wojnę, dopóki nie znajdą
się oni pod panowaniem islamskim,
zgodnie z przepisami szariatu, czyli
prawa koranicznego. Można więc powiedzieć, że od tamtego czasu moją
misją jest otwieranie oczu ludziom na
Zachodzie na prawdę i rzeczywistość
islamu – a przynajmniej na to, jak ta
rzeczywistość jest postrzegana i przeżywana przez wielu muzułmanów, ponieważ oczy ludzi Zachodu w ostatnim
czasie pozostają zamknięte.
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„paradygmacie”, który postrzegał islam
i muzułmanów jako wieczne ofiary wszelkiego rodzaju prześladowań,
głównie ze strony Zachodu. Zatem
analizy, które lansowano w mediach
i na uczelniach, były moim zdaniem
błędne i chociaż brzmiały sensownie
dla ludzi Zachodu – ponieważ artykułowano je w ramach świeckiego, materialistycznego paradygmatu – nie miały
wiele wspólnego z rzeczywistością,
którą ja widziałem i rozumiałem zupełnie inaczej. To był jeden z powodów,
dla których porzuciłem kręgi akademickie i zacząłem pisać dla szerszej publiczności – aby korygować te błędne
narracje. Moja pierwsza książka z 2007
roku, The Al Qaeda Reader (Czytanie
Al-Kaidy), miała właśnie taki cel – porównanie słów Al-Kaidy kierowanych
do ludzi Zachodu z tymi, które kierowano do muzułmanów – by pokazać,
że przemawiając do ludzi Zachodu,
członkowie Al-Kaidy i inni islamiści
używają zachodnich argumentów,
twierdząc, że liczne krzywdy, polityczne oraz innego rodzaju, są powodem
prowadzenia dżihadu. Te argumenty są bardzo popularne w zachodnich
mediach głównego nurtu i wydają się
prawdziwe ludziom Zachodu. Ale pisma Al-Kaidy, które odkryłem w czasie prac na oddziale Afryki i Bliskiego
Wschodu Biblioteki Kongresu Stanów
Zjednoczonych w Waszyngtonie i które
przetłumaczyłem na potrzeby mojej
książki, prezentują kompletnie od-
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własne wartości na świat islamski,
gdyż są przekonani, że wszelka przemoc i nietolerancja pochodzące z tego
rejonu muszą być owocem jakiejś socjopolitycznej lub ekonomicznej krzywdy – rezultatem jakiegoś materialnego,
nie zaś religijnego czynnika. Podczas
gdy ja, rozumiejąc, doceniając zachodnie normy i wartości oraz współuczestnicząc w nich, dzięki swojemu wielokulturowemu zapleczu nie przenoszę
ich na ludzi spoza kręgu cywilizacji
zachodniej – i na odwrót. Wydaje mi
się, że dzięki temu mój światopogląd
jest bardziej neutralny i obiektywny,
mniej zabarwiony wartościami oraz
odniesieniami kulturowymi. Jeżeli chodzi o minusy mojego pochodzenia, to
jak dotąd ich nie doświadczyłem, poza,
być może, nadmierną świadomością
pewnych rzeczy.
Jest pan autorem nie tylko licznych
artykułów, lecz także dwóch książek.
Ostatnia z nich, Crucified Again: Exposing Islam’s New War on Christians
(Ponownie ukrzyżowani: Obnażając
nową wojnę islamu z chrześcijaństwem), przekonuje, że męczeństwo
za wiarę nie jest reliktem z przeszłości. To nie jest książka z happy endem,
prawda?
– Wolę o niej myśleć jako o wołaniu
o przebudzenie się Zachodu. Temat
islamskich prześladowań wobec chrześcijan jest doskonałym przykładem

tego, o czym mówiłem wcześniej.
W Ponownie ukrzyżowanych analizuję historię tego zjawiska, islamskie
pisma, które mu sprzyjają, a następnie
spoglądam na współczesność. I tym,
co znajduję i dokumentuję w książce,
jest niezachwiana kontynuacja. Według nauk koranicznych chrześcijanie
i inni niemuzułmanie są „niewiernymi”
i jako tacy są postrzegani w państwach
islamskich, w najlepszym wypadku
jako obywatele trzeciej kategorii. Nie
mogą budować ani odnawiać kościołów, nosić krzyży, pokazywać Biblii,
muszą z pokorą płacić pogłówne (według zaleceń Koranu 9:29); nie mogą
dobrze wyrażać się o chrześcijaństwie
ani krytykować islamu. Zgodnie z nauczaniem koranicznym, np. takim jakie
można znaleźć w Warunkach Omara 1, ważnym tekście, który opisuje, jak
mniejszość chrześcijańska powinna
być traktowana w państwie islamskim, muszą nawet ustąpić miejsca,
jeśli zażąda tego muzułmanin. Jeżeli spojrzymy na historię – na arabskie
i muzułmańskie dokumenty historyczne – zobaczymy, że przez wieki dokładnie w ten sam sposób islam traktował
chrześcijan; w dokładnie ten sam sposób narody egipski, syryjski, turecki,
ludy zamieszkujące Afrykę Północną
z chrześcijańskich stały się muzułmań1

Więcej na: http://www.raymondibrahim.com/
islam/western-ignorance-of-the-conditions-ofomar/.

Istnieje wiele inicjatyw podejmowanych w duchu dialogu z innymi religiami. W Kościele katolickim obchodzimy nawet Dzień Islamu. Co pan sądzi
o takich działaniach? Czy będą one
skuteczne w walce z prześladowaniami chrześcijan albo pomogą osobom
takim jak Asia Bibi 2?
2 Asia Bibi, (właśc. Asia Norin), pakistańska katoliczka, matka piątki dzieci, skazana na śmierć
za bluźnierstwo przeciw islamowi. 14 czerwca 2009 roku podczas prac w polu ze swoimi
muzułmańskimi koleżankami Asia Bibi napiła
się wody ze wspólnego naczynia. Muzułmanki
uznały wówczas, że woda stała się „nieczysta”,

ponieważ napiła się z niej chrześcijanka. Wyrażając swoje niezadowolenie, zasugerowały, że
kobieta powinna przyjąć islam. Asia Bibi powiedziała: Jezus Chrystus umarł za moje grzechy
i za grzechy świata. A co zrobił dla ludzi Mahomet?. Zostało to uznane za bluźnierstwo przeciw prorokowi i religii. Asia Bibi wciąż oczekuje
w więzieniu na wykonanie wyroku.
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– Nie, one tylko prześladowania
wzmogą. Z mojego punktu widzenia
im bardziej Zachód i/lub chrześcijaństwo płaszczy się przed islamem – a do
tego sprowadzają się współczesne
inicjatywy „dialogu międzyreligijnego” – tym bardziej agresywna staje się ta religia. Tutaj znów mamy do
czynienia z przypadkiem, kiedy ludzie
Zachodu przenoszą swoje normy na
innych, czyli muzułmanów. W paradygmacie zachodnim, który wyrósł
z chrześcijaństwa, okazywanie tolerancji i przebaczenia powinno spowodować jakąś wzajemność ze strony tego,
komu przebaczamy i komu okazujemy
tolerancję, gdyż wszystko zawsze jest
skutkiem jakiegoś nieporozumienia
pomiędzy stronami. W islamie silniejszy ma zawsze rację, a tolerancja
zawsze była postrzegana jako oznaka
i synonim słabości lub braku przekonania [we własną słuszność]. Jeżeli chrześcijanie chwalą islam, to dla wielu muzułmanów oznacza to, iż tak naprawdę
wiedzą, że jest on prawdziwy, a nie
dlatego że starają się znaleźć elementy łączące obie religie, co jest rzeczą
kompletnie obcą klasycznemu islamo-
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skimi. W ciągu wieków wielu chrześcijan zdecydowało się na konwersję na
islam, by uniknąć nieustannych szykan
związanych ze statusem obywatela
trzeciej kategorii oraz sporadycznych
prześladowań. To, co obserwujemy
dzisiaj, jest zwyczajną kontynuacją
historii. Chrześcijanie są wciąż prześladowani, a ich liczba na ziemiach,
które były chrześcijańskie, na długo
zanim Europa przyjęła wiarę, topnieje
w oczach. A jednak według zachodnich
analityków wszystko to jest rezultatem
jakiegoś nieporozumienia albo skutkiem wrogości muzułmanów wobec
Izraela – każdy powód jest dobry, byle
nie była nim skodyfikowana nietolerancja religijna islamu, chociaż jest ona
dobrze udokumentowana doktrynalnie
i historycznie oraz widoczna w obecnych wydarzeniach.
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W tym, co pan pisze na temat prześladowania chrześcijan, regularnie
powracają dwa motywy. Po pierwsze,
twierdzi pan, że temat prześladowań
jest tajemnicą poliszynela, o której
wszyscy wiedzą, ale o której się nie
mówi. Po drugie, jest pan przekonany,
że środowiska akademickie oraz media nieobiektywnie „wybielają islam
i obwiniają Zachód” za muzułmańskie
ataki na chrześcijan. Co pana skłania
do takiej oceny?

ją tak niesłychaną ciągłość pomiędzy
przeszłością a czasami współczesnymi, będąc jednocześnie tak skrupulatnie ignorowanymi lub traktowanymi jako aberracja przez naukowców,
media oraz rządy. Jeżeli spojrzeć na
prawdziwą historię, taką, jaka została
udokumentowana zarówno przez muzułmanów, jak i chrześcijan np. w średniowieczu – pewien islamski historyk
opowiada, jak jeden z kalifów zniszczył
30 tysięcy kościołów – zobaczymy, że
prześladowania i podporządkowywanie sobie chrześcijan przez muzułmanów jest niezbitym faktem historycznym. Współcześnie obserwujemy
nie tylko prześladowania chrześcijan
w całym świecie muzułmańskim, lecz
także dokładnie te same mechanizmy
prześladowań, których doświadczali
chrześcijanie przed wiekami, włączając w to ograniczenia dotyczące budynków kościelnych, wrogość wobec
krzyża oraz innych symboli chrześcijańskich, takich jak ikony, ograniczanie swobody kultu i wyznawania wiary
w miejscach publicznych. Piszę o tym
szczegółowo w swoich artykułach 3.
Jeżeli chodzi o kręgi uniwersyteckie
i media, to odrzucają one współczesne
prześladowania chrześcijan z wielu powodów – z których wcale nie najmniej

– Jest to tajemnica poliszynela, ponieważ obok muzułmańskich prześladowań wobec chrześcijan niewiele
jest innych zjawisk, które zachowu-

3 Na przykład tutaj: http://www.raymondibrahim.com/muslim-persecution-of-christians/
the-existential-elephant-in-the-christianpersecution-room/.

wi, który widzi świat przez pryzmat
dobra – islamu – oraz zła – nieislamu.
Także w tym przypadku historia rzuca
ciekawe światło na obecne wydarzenia. W średniowieczu chrześcijanie,
tacy jak św. Franciszek z Asyżu, podejmowali próby dialogu z muzułmanami,
ale w celu dojścia do prawdy, co oznaczało zadawanie trudnych pytań na temat islamu, często w kontekście chrześcijańskiego nauczania. Taki dialog jest
godny podziwu, bo jest szczery. Ale
próby podejmowania dialogu w celu
znalezienia jakichś pomniejszych elementów wspólnych dla obu religii, przy
jednoczesnym ignorowaniu fundamentalnych różnic pomiędzy nimi, które
są ogromnym i prawdziwym źródłem
konfliktu, jest zwykłą stratą czasu.

W swojej książce Dziesiąty równoleżnik Eliza Griswold pisze, że religia staje się sposobem emancypacji
politycznej, szczególnie na obszarach
znajdujących się pomiędzy równikiem
a dziesiątym równoleżnikiem, gdzie
spotykają się islam i chrześcijaństwo.
Może zatem nie chodzi wcale o duchowość, tylko o władzę?
– Ponownie wystarczy tylko zapoznać
się z historią islamu, a potem z jego
doktryną, żeby zrozumieć, że w islamie zawsze chodzi o władzę. Założyciel i prorok tej religii, Mahomet, był

Pisze pan o błędach pojęciowych
odnośnie do zachodniej debaty na
temat islamu. Jakie są główne błędy
i dlaczego są niebezpieczne?
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watażką napadającym na karawany
oraz zachęcającym swoich wyznawców
do tego, by atakować i grabić plemiona, które odrzuciły jego proroctwa,
przywłaszcza sobie ich dobra oraz brać
w niewolę kobiety i dzieci – wszystko w kontekście hasła „Tak kazał Bóg”.
Po śmierci Mahometa jego wyznawcy
kontynuowali swoją działalność, dając
ludziom trzy możliwości: przyłączenie
się do „drużyny” poprzez konwersję
na islam, zachowanie swojej wiary, ale
płacenie pogłównego i życie jako obywatele trzeciej kategorii, lub śmierć.
Właśnie w ten sposób w ciągu wielu
wieków powstało to, co obecnie nazywamy światem islamskim. Wszystko
jest doskonale uzasadnione w Koranie
i szariacie. Proszę to porównać z działalnością założyciela chrześcijaństwa
Jezusa Chrystusa: jest on przeciwieństwem watażki, głosił miłosierdzie,
pokój i skupiał się na kwestiach duszy.
I to jest właśnie jeden z problemów:
ludzie Zachodu są tak przesiąknięci
chrześcijaństwem, że jego podejście
przekładają na islam, naiwnie uważając, że wszystkie religie są takie
same, skupiając się na duchowości, nie
zaś doczesności. Ale islam jest bardzo zainteresowany życiem doczesnym – a konkretnie władzą.
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ważnym jest to, że są one ideologicznie antychrześcijańskie – ale głównie
z tego względu, że prześladowania te
przekreślają całą narrację opierającą
się na założeniu, że chrześcijanie nie
tylko nie są prześladowani, ale sami
są najbardziej nietolerancyjną grupą
oraz że to muzułmanie są niezrozumianą mniejszością krzywdzoną przez
Zachód. Te motywy są na Zachodzie
wszechobecne do tego stopnia, iż
niewiele osób jest w stanie uwierzyć,
że tak naprawdę zostały one niemal
w całości sfabrykowane – ale zostały, potwierdzają to i historia, i obecne
wydarzenia na świecie. Oba czynniki są
zresztą albo dławione, albo wykoślawiane w przekazie medialnym i naukowym, co ma utrzymać przy życiu ich
wypchaną ideologią narrację, o której
mówiłem wcześniej.
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– Oprócz już wspomnianego kalkowania chrześcijańskiego/zachodniego światopoglądu na zdecydowanie
odmienną cywilizację/religię, jaką jest
islam, zeświecczeni ludzie Zachodu
niemal zawsze starają się go zrozumieć w ramach świeckiego, materialistycznego paradygmatu, jedynego, jaki
znają. W wyniku tego powszechna na
Zachodzie interpretacja głosi, że „radykalny islam” jest produktem ubocznym
rozmaitych krzywd materialnych – ekonomicznych, politycznych, społecznych – i ma mało wspólnego z samą
religią. Ludzie Zachodu wychodzą z takiego założenia, ponieważ ich własne
doświadczenia łączą przemoc z tego
rodzaju opresją. Podczas gdy jest
prawdą, że wielu ludzi świetnie wpisuje się w ten schemat, pozostaje niezbitym faktem to, że ideologia islamu ma
wewnętrzną zdolność wywoływania
w muzułmanach nietolerancji i przemocy wobec innych bez względu na
krzywdy. Zatem koncepcyjnie musimy
najpierw zrozumieć, że wiele problematycznych ideologii kojarzonych z radykalnym islamem wywodzi się wprost
z nakazów szariatu, czyli prawa koranicznego. Dżihad jako walka ofensywna mająca na celu podporządkowanie
sobie niewiernych (niemuzułmanów),
usankcjonowana dyskryminacja społeczna żyjących w krajach islamskich
mniejszości niemuzułmańskich (regulacje zarządzające ahl al-dhimma),
obowiązek nienawidzenia wszystkich

niewiernych – nawet jeżeli są nimi
żona lub mąż – wszystkie te elementy są jasno zdefiniowanymi aspektami tego, co historycznie stanowiło
islamski światopogląd niepodlegający
interpretacji. Przykładowo zobowiązanie do prowadzenia ofensywnego dżihadu jest tak otwarte na interpretację,
jak obowiązek przestrzegania pięciu
filarów islamu, łącznie z modlitwą i postem. Te same teksty źródłowe i jurysprudencja, które wyjaśniają, że modlitwa i post są obowiązkowe, dowodzą,
że równie obowiązkowy jest dżihad;
jedyną różnicą jest to, że podczas gdy
modlitwa oraz post są obowiązkiem
osobistym, dżihad jest rozumiany jako
powinność wspólnotowa (fard kifaya).
Wszystkie te niuanse muszą być zrozumiane, jeśli Zachód ma pojąć islam
taki, jakim on jest naprawdę.
Jedna z najpopularniejszych teorii dotyczących islamskiego terroryzmu głosi, że spowodowany jest on przez złą
polityczną oraz ekonomiczną sytuację
muzułmanów. A zatem przepisem na
światowy pokój i rozbrojenie bomby
„względnego ubóstwa” byłoby położenie kresu nędzy i dyskryminacji. Czy
myśli pan, że to możliwe?
– Jak już wspominałem, polityczne
i ekonomiczne krzywdy mogą być rzeczywistością, niemniej jednak pozostaje faktem, że gdziekolwiek istnieje
islam – a to dotyczy także tak bajecz-

– Chociaż muzułmanie są nawoływani do prawdomówności, taqiyya jest
islamską doktryną pozwalającą im na
oszukiwanie niemuzułmanów. Niektórzy uczeni na Zachodzie oraz apologeci islamu przekonują, że taqiyya jest
niezwykle tajną nauką rozwiniętą przez
szyitów, która może zostać użyta tylko
w razie zagrożenia życia. W rzeczywistości jednak taqiyya – oraz jej siostra
tawriya 4 – jest używana przez sunnitów głównego nurtu i daje ona muzułmanom przyzwolenie na oszukiwanie niewiernych, jeśli takie oszustwo
może być uzasadnione jako sposób na
wzmocnienie wpływów islamskich nad
niemuzułmanami. Zgodnie z normatywnym islamskim nauczaniem niemal
wszystko może zostać zracjonalizowane jako dozwolone, na przykład samobójcze ataki terrorystyczne (chociaż
samobójstwo jest w islamie zakazane),
tak długo, jak można je przedstawić
4 Tawriya – doktryna zezwalająca muzułmaninowi na kłamstwo w każdej sytuacji, także wobec
innych muzułmanów, poprzez przysięgę w imię
Boże, jeśli kłamca jest na tyle zmyślny, że potrafi zwerbalizować własne kłamstwo w sposób
„prawdziwy dla niego”. Więcej: http://www.
raymondibrahim.com/from-the-arab-world/
tawriya-lying/.
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Jedna z pana publikacji jest poświęcona pojęciu taqiyyi. Czy może pan
wyjaśnić, czym jest taqiyya i dlaczego
ważne jest, by ludzie na Zachodzie to
wiedzieli?
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nie bogatych narodów, jak te z Zatoki
Perskiej – istnieją przemoc i nietolerancja wobec niemuzułmanów. Dla
przykładu, prześladowania chrześcijan
na całym świecie dokonywane są przez
muzułmanów różnych ras, narodowości, języków, kultur oraz środowisk
polityczno-ekonomicznych. Znajdziemy wśród nich muzułmanów przedstawiających się jako sojusznicy Ameryki
i Zachodu (jak Arabia Saudyjska) oraz
ich wrogowie (Iran), muzułmanów
z ekonomicznie rozwiniętych państw
(jak Katar) i z krajów ubogich (jak Somalia czy Jemen), są to muzułmanie
z islamskich republik (jak Afganistan)
i z tak zwanych krajów umiarkowanego islamu (jak Malezja czy Indonezja),
muzułmanie z krajów, którym Zachód
pomógł (jak Kuwejt), lub które uważają się za skrzwydzone przez Zachód
(jak Irak). Co więcej, podczas gdy większość państw Trzeciego Świata cierpi
z powodu rozmaitych problemów natury politycznej, ekonomicznej bądź
społecznej, tylko w świecie islamskim
szaleje terroryzm w imię Boga (Allacha). Raczej nie słyszymy o pozbawionych praw dysydentach kubańskich
rozbijających wyładowane materiałami
wybuchowymi samochody o budynki
rządowe, krzyczących jednocześnie,
że Jezus jest wielki. Natomiast okrzyki
o wielkości Allacha podnoszone w czasie zamachów terrorystycznych są
wszechobecne.
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jako wzmacniające islam. Sam prorok
Mahomet zezwolił na oszukiwanie, i to
nawet własnej żony. Jedna z publikacji
arabskich poświęconych temu tematowi pt. At-Taqiyya fi’l-Islam (Udawanie
w islamie) wyjaśnia, że taqiyya nie jest
w żaden sposób ograniczona do szyickich praktyk powodowanych strachem
przed prześladowaniami. Książka ta
napisana została przez Samiego Mukarama, byłego profesora na wydziale
studiów islamskich Amerykańskiego
Uniwersytetu w Bejrucie oraz autora
około 20 książek na temat islamu. Już
pierwsze zdania tej pozycji demonstrują powszechność oraz szerokie zastosowanie taqiyyi: Taqiyya jest w islamie
niezwykle ważna. Niemal wszystkie nurty islamu się z tym zgadzają
i to praktykują (…). Możemy niemal
powiedzieć, że taqiyya jest praktyką
głównego nurtu i że tych nielicznych
kilka odłamów jej niepraktykujących
wyłamuje się z głównego nurtu religii.
(…) Taqiyya jest szeroko rozpowszechniona w polityce islamskiej, szczególnie
w czasach współczesnych.
Czy ma pan jakieś porady dla krajów
takich jak Polska?
– Radzę, by zwracać uwagę na to,
co ja nazywam „zasadą liczebności”,
opierającą się na danych statystycznych, które dowodzą, że im większa
liczba – a zatem i siła – muzułmanów
w danym państwie, tym bardziej stają

się oni agresywni. Na przykład w Stanach Zjednoczonych muzułmanie stanowią mniej niż 1%, a akty nietolerancji muzułmańskiej są tu raczej rzadko
spotykane. Muzułmańska asertywność
ogranicza się do przedstawiania islamu
jako religii pokoju, dyskredytowania
wszelkich krytyków islamu jako islamofobów oraz sporadycznych, przygotowywanych w konspiracji, aktów terroryzmu. W niektórych krajach Europy
Zachodniej, gdzie muzułmanie tworzą
dużo większe skupiska, jak na przykład we Francji czy w Wielkiej Brytanii,
otwarta wrogość oraz nietolerancja są
na porządku dziennym. Ale ponieważ
muzułmanie wciąż stanowią mniejszość, islamska przemoc jest zawsze
przedstawiana w kontekście „krzywd”,
słowa, które, jak tego nieraz doświadczyliśmy, pacyfikuje ludzi Zachodu.
Tam, gdzie liczebność muzułmanów
waha się pomiędzy 35% a 50% całej
populacji, mamy do czynienia z dżihadem w całej pełni, jak to się dzieje
obecnie w Nigerii, która mimo że jest
w połowie chrześcijańska, stanowi
jedno z najniebezpieczniejszych dla
chrześcijan miejsc na świecie. Słowem,
agresja islamska jest rezultatem liczebności muzułmanów.
Zawsze jednak na końcu dochodzimy do pytania: I co z tego? Nikt nie
prześladuje chrześcijan we Francji,
w Niemczech nie płoną żadne kościoły. Wątpliwe, by Europę zalała fala

– Taki światopogląd opiera się na egocentryzmie wypływającym z wysoce
zindywidualizowanego podejścia ludzi
Zachodu. Prawda, która kryje się za
tymi ładnymi frazesami, to przekonanie, że jeśli nic się nie zmieni i ludzie
pozostaną obojętni, będzie można
wieść spokojne życie bez zawracania

Raymond Ibrahim: jest popularnym pisarzem, mówcą, specjalistą od Bliskiego Wschodu i islamu.
Jego artykuły i tłumaczenia ukazywały się w wielu gazetach, takich jak „Financial Times” czy „Washington Post”, czasopismach naukowych, w tym „The Chronicle of Higher Education”, „Jane’s Islamic
Affairs Analyst”, „Middle East Quarterly” oraz „Middle East Review of International Affairs”, i na popularnych stronach internetowych, m.in. American Thinker, The Blaze, FrontPage Magazine, Gatestone Institute czy Jihad Watch. Raymond Ibrahim udzielał wywiadów dla MSNBC, Fox News, Reuters,
Al-Dżaziry i wielu stacji radiowych. Jest autorem dwóch książek oraz licznych rozdziałów w antologiach; jego dzieła tłumaczone są na języki obce.
Ibrahim wykłada gościnnie na uczelniach (także wojskowych, np. w National Defense Intelligence
College), dzieli się swoją wiedzą z agencjami rządowymi (np. US Strategic Command and the Defense Intelligence Agency), dostarcza im ekspertyz, zeznawał przed Kongresem Stanów Zjednoczonych.
W swojej karierze pełnił obowiązki dyrektora stowarzyszonego Middle East Forum oraz pracował
jako asystent w sekcji Bliskiego Wschodu Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych, dostarczając
informacji personelowi agencji wywiadu i obrony. Zrezygnował z obu funkcji, aby móc poświęcić się
wyłącznie studiom i pisaniu, obecnie pracuje jako Shillman Fellow w Centrum Wolności Davida Horowitza, Associate Fellow Middle East Forum oraz Hoover Institution Media Fellow (2013).
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sobie głowy problemem islamskim. Ale
taka postawa pokazuje również całkowitą obojętność na los przyszłych pokoleń oraz brak zainteresowania tym,
jaki świat one odziedziczą. W skrócie:
tak, większość współczesnych Europejczyków nie cierpi z powodu islamu. Ale
swoim postępowaniem już otwierają
śluzy, przez które napływa potencjał
przyszłych cierpień ich własnych potomków. Ω
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islamu, wprost przeciwnie, wygląda
raczej na to, że nasz kontynent chce
pozostawić religię za sobą. Nie zgodzi
się pan z tym?

Fronda: Jest pan dyrektorem Jihad
Watch (www.jihadwatch.org), ale także, co ważniejsze, osobą, dzięki której
ta organizacja powstała, i jej ikoną.
Czy może pan powiedzieć, jakie były
początki Jihad Watch? Co jest jego
misją i głównym celem? Dlaczego taka
organizacja jest potrzebna?

KORAN JEST
NOWYM
KAPITAŁEM
Z Robertem Spencerem
rozmawia
Monika Bartoszewicz

Robert Spencer: Wydaje mi się, że
to amerykański pisarz J.D. Salinger
powiedział, że książki, które powinno
się pisać, to takie, które chciałoby się
przeczytać, a które nie istnieją. Właśnie
dlatego zapoczątkowałem działalność
Jihad Watch – ponieważ chciałem, aby
istniało miejsce, w którym pojawiałyby
się wiadomości i komentarze dotyczące
islamskiego dżihadu prowadzonego na
całym świecie, wyjaśniające te wydarzenia w świetle islamskiej teologii i sytuacji globalnej. Ponieważ takie miejsce nie istniało, założyłem Jihad Watch.
Celem tej organizacji jest zwrócenie
uwagi opinii publicznej na rolę, jaką
teologia i ideologia dżihadu odgrywa
we współczesnym świecie, a jednocześnie korygowanie rozpowszechnionych
błędnych przekonań dotyczących roli
dżihadu i religii we współczesnych konfliktach. Mamy nadzieję, że dzięki naświetlaniu i eksponowaniu tych kwestii
uda nam się zwrócić uwagę wszystkich
ludzi dobrej woli na prawdziwą naturę
obecnego globalnego konfliktu.
Wydaje mi się, że istnienie Jihad
Watch jest niezwykle ważne, ponie-

Jest pan autorem nie tylko artykułów publikowanych w czasopismach,
takich jak „PJ Media” czy „FrontPage
Magazine”, lecz także 13 książek. Paradoksalnie, podczas gdy są one obiektem skomasowanej krytyki ze strony
niektórych ekspertów i naukowców,
cieszą się one jednocześnie niezwykłą popularnością wśród szerokich
rzesz czytelników. Niektóre, takie jak
The Truth About Muhammad (Prawda o Mahomecie) czy The Politically Incorrect Guide to Islam (and the
Crusades) (Politycznie niepoprawny
przewodnik po islamie i krucjatach)
figurują na liście bestsellerów „New
York Timesa”. Skąd ta rozbieżność
zdań pomiędzy „etatowymi specjalistami” i zwykłymi ludźmi?
– Ludzie mają świadomość, że „etatowi specjaliści” są kupowani i że się im
płaci, a tym samym ich poglądy odzwierciedlają konkretny punkt widzenia, ponieważ ich przychód uzależniony jest właśnie od prezentowania tej,
a nie innej perspektywy. Czasem jest
to kwestia mentalności stadnej, która
sprawia, że nie chcą wychodzić przed
szereg. Kluczowym przykładem takiego

Pana działania nie ograniczają się do
pisania, to także wykłady, uczestnictwo w debatach, polemiki z duchownymi muzułmańskimi, uczestnictwo
w programach telewizyjnych. Pomimo dużego popytu często zdarza się,
że nie jest pan wpuszczany na teren
uczelni lub też jest pan poddany cenzurze. Dlaczego tak się dzieje?
– Lewica i muzułmanie, których nazywam islamskimi suprematystami, nie
chcą debat i dyskusji dotyczących idei.
Jedyne, czego chcą, to zamknąć usta
swoim oponentom, dyskredytując ich
za pomocą pomówień. Starają się powstrzymać mnie i innych ludzi związanych ze środowiskiem krytycznym
1

Jest to najstarszy katolicki uniwersytet w Stanach Zjednoczonych, działający w Waszyngtonie, w dzielnicy Georgetown; prowadzony
przez jezuitów.
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postępowania jest finansowany przez
Saudyjczyków profesor John Esposito z Georgetown University 1, który
konsekwentnie umniejsza zagrożenie
stwarzane przez dżihad i popularyzuje
mit islamofobii. Ludzie dostrzegają, że
to, co mówią i piszą eksperci pokroju
Johna Esposito, nie bardzo pokrywa
się z rzeczywistością. Kiedy natomiast
czytają moje książki, widzą, że znajduje
się w nich prawda czy prawdy, których
koncesjonowani naukowcy i specjaliści
im nie powiedzą.
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waż dżihad jest zjawiskiem, które nie
zanika, a które, z różnych względów,
nie jest poprawnie diagnozowane i śledzone, zarówno przez administracje
rządowe, jak i służby bezpieczeństwa
w wielu krajach niemuzułmańskich.
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wobec dżihadu od mówienia na ten
temat i nigdy nie dyskutują o naszych
poglądach w pełni i szczerze. Wypływa to częściowo z tego, że wiedzą, iż
gdyby to uczynili, przegraliby, ponieważ to, co ja mówię, jest prawdą, a oni
czynią wszystko, żeby ludzie tej prawdy
nie usłyszeli.
Czy mógłby się pan podzielić z czytelnikami „Frondy” swoimi refleksjami
na temat wolności? Ostatnio jesteśmy
świadkami niepokojących przykładów
ograniczania swobody wypowiedzi
za pomocą różnych środków. Dotyczy
to zarówno przekazu, jaki wychodzi
z mediów głównego nurtu, jak i tego,
co dzieje się w środowisku uniwersyteckim – mówimy tu na przykład
o swobodzie badań naukowych czy
tego, co wykłada się na uniwersytetach. Wydaje się, że poprawność polityczna jest głównym powodem tego,
że pan i Pamela Geller 2 otrzymaliście
zakaz wstępu do Wielkiej Brytanii. Co

2 Amerykańska blogerka, pisarka, aktywistka.
Swoją działalność w Stanach Zjednoczonych
Pamela określa mianem kampanii przeciw
„pełzającemu szariatowi”. Razem z Robertem
Spencerem założyła Freedom Defense Initiative (Inicjatywę Obrony Wolności) oraz organizację Stop Islamization of America (Stop
Islamizacji Ameryki). Obie te instytucje zostały
uznane przez rząd brytyjski za „grupy nienawiści”, a Robertowi Spencerowi i Pameli Geller w 2013 roku odmówiono wstępu na teren
Zjednoczonego Królestwa.

jest powodem takiego stanu rzeczy
i ku czemu to prowadzi?
– Swoboda wypowiedzi jest głównym
szańcem broniącym każdego społeczeństwa przed tyranią. Jeżeli tyran
jest w stanie doprowadzić do tego,
że posiadanie odmiennego zdania
jest przestępstwem, swobodnie może
gwałcić wszystkie prawa obywateli.
Jednak dzisiaj Organizacja Współpracy Islamskiej przy chętnej współpracy
ze strony lewicy podejmuje wszelkie
starania mające na celu wymuszenie
na krajach Zachodu wprowadzenia
praw, dzięki którym wszelkie krytyczne uwagi pod adresem islamu staną
się przestępstwem poprzez zakwalifikowanie ich jako mowy nienawiści.
Zwolennicy supremacji islamu oraz
lewicowe grupy lobbystyczne są zdeterminowani, by za wszelką cenę uniemożliwić ludziom usłyszenie prawdy
na temat islamu i dżihadu. To sprawiło,
że zabroniono nam wjazdu do Wielkiej
Brytanii. Cele ostateczne to autorytarna kontrola nad wolnością słowa oraz
usunięcie przeszkód stojących na drodze dżihadu.
Jest pan współautorem książki Inside Islam: A Guide for Catholics
(Wewnątrz islamu: Przewodnik dla
katolików). Czy mógłby pan wymienić pięć najważniejszych rzeczy, które każdy katolik powinien wiedzieć
o islamie?
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Po czwarte, nigdzie we współczesnym świecie islamskim chrześcijanie
nie cieszą się tymi samymi prawami co
muzułmanie. Nawet w najbardziej postępowych krajach, jak Turcja, chrześcijanie są w jakiś sposób uciskani
i prześladowani (np. istnieją przeszkody uniemożliwiające budowanie kościołów itp.). Jest to bezpośredni rezultat wersetów koranicznych, o których
wspominałem wcześniej, i innych im
podobnych ustępów Koranu.
Po piąte i ostatnie, wszelkie wysiłki
podjęcia dialogu międzyreligijnego są
ze strony muzułmańskiej wyłącznie
próbami przekonwertowania drugiej
strony na islam. Co do tego nie ma
żadnych wątpliwości – proszę na przykład wziąć pod uwagę tytuł pojednawczego dokumentu wysłanego kilka lat
temu do papieża i innych przywódców
chrześcijańskich. Brzmi on Wspólne
słowo. Tytuł ten jest wzięty z Koranu,
a konkretnie pochodzi z sury 3, wersetu 64, który nawołuje „ludzi Księgi”
(czyli chrześcijan i żydów) do czczenia
jedynie Allacha, czyli do zaprzestania
wyznawania Jezusa jako Syna Bożego.
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– Po pierwsze, Koran uczy, że ci, którzy wierzą, iż Jezus jest Bogiem, są
niewiernymi (5:17 i 5:72), oraz że Żydzi
i chrześcijanie, którzy nie akceptują
Mahometa jako proroka, są najgorszymi ze stworzeń (98:6). W wyniku tych
i innych nauk koranicznych muzułmanie nie uznają chrześcijan za równych
sobie, nawet za równych partnerów do
dialogu.
Po drugie, Koran uczy, że muzułmanie muszą walczyć z Żydami i chrześcijanami oraz poddać ich swojemu
panowaniu, które odmawia niemuzułmanom podstawowych praw (9:29).
Po trzecie, islamska tradycja twierdzi, że na końcu świata Jezus powróci,
by połamać wszystkie krzyże (według
Koranu Jezus nie został ukrzyżowany),
zabić wszystkie świnie (co symbolizuje nieprzestrzeganie przez chrześcijan
islamskich przepisów żywnościowych)
oraz znieść dżizję (czyli pogłówne, podatek nakładany na chrześcijan przez
prawo koraniczne). Zniesienie pogłównego oznacza, że już nie będzie ludzi
poddanych (dhimmi) – każdy będzie
musiał albo przyjąć islam, albo zginąć.
Zatem islam przedstawia obraz Jezusa
zwalczającego chrześcijaństwo i zabijającego chrześcijan.
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Ma pan bardzo zdecydowane poglądy
na dialog międzyreligijny, szczególnie
między islamem i chrześcijaństwem.
Czy może pan opisać, co ukształtowało pana zdanie w tym względzie?
– Na ten temat napisałem całą książkę. Nosi ona tytuł Not Peace But
a Sword (Nie pokój, lecz miecz) i osoby, które są bardziej zainteresowane
tą tematyką, mogą po nią sięgnąć,
żeby dowiedzieć się więcej. Ogólnie
rzecz biorąc, moje wątpliwości co do
dialogu religijnego, które podałem
wcześniej, należy połączyć z faktem,
że podczas gdy wielu katolików uważa
muzułmanów za swoich sprzymierzeńców w moralnych zmaganiach ze
świeckim materializmem, w rzeczywistości moralność islamska dopuszcza antykoncepcję, aborcję, rozwody,
poligamię, niewolnictwo seksualne
i wiele innych rzeczy, które są sprzeczne z moralnością katolicką. Naiwni
katolicy angażują się w dialog albo
w walkę z ateistami i materialistami,
nie mając tej świadomości, a potem
nie rozumieją, skąd biorą się niemiłe zaskoczenia sytuacjami takimi jak
wtedy, kiedy państwa muzułmańskie
odmówiły udzielenia wsparcia Watykanowi na konferencji ONZ w Pekinie.
Czy myśli pan, że islam stwarza zagrożenie? Jeśli tak, to jakiego rodzaju jest
to zagrożenie: polityczne, społeczne,
duchowe?

– Wszystkie szkoły prawa koranicznego
nauczają, że muzułmańska wspólnota
wiernych musi prowadzić wojnę z niewiernymi i musi ich sobie podporządkować. Nie wszyscy muzułmanie biorą
to sobie do serca, nie wszyscy postępują zgodnie z wykładnią prawa – niektórzy jednak tak robią. Czy nie jest to
zagrożenie? To jest zagrożenie, zagrożenie polityczne, społeczne i duchowe.
Polityczne, ponieważ ustrój republikański chroniący równość wszystkich
ludzi wobec prawa jest sprzeczny
z islamskim prawem, które nakazuje
podporządkowanie sobie niewiernych.
Społecznie, ponieważ prawo islamskie poniża także kobiety. Duchowo,
ponieważ chrześcijanie jako obywatele
drugiej kategorii raczej nie będą stanowili awangardy rosnącego i kwitnącego
Kościoła.
Na Zachodzie regularnie wzrasta
liczba konwertytów na islam. Ta popularność jest widoczna szczególnie
po atakach z 11 września 2001 roku.
Konwertyci często należą do najbardziej radykalnych grup, angażują się
w dżihad i agresywny prozelityzm
oraz działalność propagandową.
Czy można powiedzieć, że islam jest
nową rewolucją, a Koran nowym
Kapitałem?
– Z pewnością tak właśnie myśli wielu
młodych muzułmanów. Szczególnie
jest to widoczne w przypadku konwer-

Czy ma pan jakieś rady dla krajów
takich jak Polska, gdzie wpływ islamu
jest stosunkowo słaby, ale stale wzrasta w wyniku emigracji i radykalizacji
rdzennych muzułmanów? Przykładowo Tatarzy polscy zaprzestali swoich tradycyjnych modłów w intencji Polski, bo nagle okazały się one
nieislamskie.
– Rada jest prosta – egzekwujcie równość wszystkich wobec prawa. Nie
przyznawajcie żadnych szczególnych

Pytanie na koniec – dlaczego w ogóle powinniśmy się przejmować
islamem? Czy inne problemy, jak
globalne ocieplenie albo kryzys ekonomiczny, nie są ważniejsze?
– Opinie na temat tego, czy te zagrożenia są ważniejsze, są podzielone.
Ale pomijając globalne wysiłki podejmowane w celu obalenia niemuzułmańskich rządów i podporządkowania
islamowi wszystkich niemuzułmanów,
czynimy to na własne ryzyko. Ω

ROBERT SPENCER: amerykański katolik; islamską teologię, prawo i historię zgłębia od końca lat 80.
XX wieku i jako niekwestionowany ekspert światowej sławy w dziedzinie dżihadu jest dyrektorem
Jihad Watch, jednego z programów Centrum Wolności Davida Horowitza. Jest publicystą (jego cotygodniowe felietony ukazują się w „PJ Media” i czasopiśmie „FrontPage Magazine”), aktywistą (pełni
obowiązki dyrektora American Freedom Defense Initiative – Amerykańskiej Inicjatywy Obrony Wolności), autorem 13 książek, 11 monografii i ponad 300 artykułów na temat dżihadu i islamskiego terroryzmu. Jego książki przetłumaczono na wiele języków.
Robert Spencer prowadził seminaria na temat islamu i dżihadu dla Centralnego Dowództwa Stanów
Zjednoczonych, uczelni wojskowych, amerykańskiej Grupy Asymetrycznych Działań Wojennych, FBI,
Joint Terrorism Task Force oraz różnych agencji wywiadu. Brał udział w dyskusjach, debatach i konferencjach organizowanych między innymi pod auspicjami amerykańskiego Departamentu Stanu i niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jest także częstym gościem w mediach, m.in. w BBC,
ABC News, CNN, MSNBC, CNBC i wielu innych. Na wykłady gościnne zapraszały go uczelnie, takie jak
Penn State University, The University of California – Los Angeles, Stanford University, New York University czy Washington University of St. Louis. W wywiadzie udzielonym „Frondzie” po raz pierwszy
wypowiada się dla polskich czytelników.
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przywilejów i nie czyńcie żadnych
ustępstw wobec żadnych grup. Brońcie
swojej kultury.
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tytów, którzy zbyt często biorą sobie
do serca koraniczne nauki na temat
wojny i uważają, że ich konwersja
oznacza jednocześnie odrzucenie obywatelstwa i przyłączenie się do walki
z wrogiem.

Marek Budajczak

Edukacja
w ramionach
Półksiężyca
Nie do końca są możliwe ani
proste współodniesienie, ani
syntetyczna prezentacja tak
rozległych i wielowarstwowych
dziś kompleksów społecznych,
jakimi są odpowiednio (wedle
tytułowego porządku):
edukacja i islam.
Pierwszy kompleks jest we współczesnych społeczeństwach wewnętrznie
nader zróżnicowany, tak co do sfery
celów, jakim edukacja ma służyć, uzasadnień, na jakich jest opierana, form
organizacji społecznej i czasoprzestrzennej dla niej obieranych, podobnie jak względem wykorzystywanych
metod i środków kształcenia, wresz-

cie w odniesieniu do wprowadzanych
przez nią treści programowych.
Także i drugi kompleks wiąże się ze
społeczną wielowymiarowością wspólnoty (umma) ufundowanej na religii
mahometańskiej, która, oprócz dominacji na tradycyjnie z nią związanych
obszarach Bliskiego Wschodu (wedle
określenia europocentrycznego) i Maghrebu (z arabocentrycznej z kolei
perspektywy) oraz względnie nowych
zakorzenień terytorialnych w Afryce Zachodniej, Północno-Środkowej,
Wschodniej i Subsaharyjskiej, w Azji
Centralnej, Południowej, a szczególnie Południowo-Wschodniej, jest
uobecniana przez swoich migrujących
członków-wyznawców na terytoriach
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chodzenia zmian w społecznej otoczce
tego jądra, zmian generowanych przez
jeszcze szerszy kontekst międzynarodowy. Wcześniejsze procesy modernizacyjne (skojarzone zarówno ze
zbiurokratyzowaną kolonizacją ze
strony krajów europejskich, jak i z pragnieniem elit politycznych niepodległych krajów islamskich co do ich
awansu ekonomicznego), późniejsze
ich dekolonizacyjne i antyokcydentalne weryfikacje oraz współczesna globalizacja ekonomiczno-kulturowa do
zmian takich doprowadziły i dalej je
wprowadzają.
Szczególnie ważną zmianą było
wprowadzenie do funkcjonowania
społeczeństw muzułmańskich – tak
skolonizowanych, jak i niezależnych – równoległego wobec szariatu,
świeckiego systemu prawa państwowego. Dynamiczne zmiany w tym
zakresie, co łatwo było przewidzieć,
tworzyć miały i wciąż wytwarzają różne konsekwencje: od zgodliwej adaptacji słabszej ze stron, przez naznaczoną
tensjami koegzystencję, aż po lokalny
lub nawet ogólnokrajowy odpór dla
westernizacyjnych rozwiązań, z mniej
lub bardziej radykalnym powrotem do
tradycyjnych obramowań życia (patrz
np. najnowsza historia Iranu czy
Afganistanu).
Jednym z podsystemów systemu prawa stanowionego było i jest
prawo oświatowe, regulujące sferę społecznej edukacji na zachodnią
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będących domenami innych religii lub
światopoglądów istotnie zlaicyzowanych, w tym przede wszystkim na obszarach Europy Zachodniej i Ameryki
Północnej.
Niezależnie od sporego wewnętrznego zróżnicowania, będącego skutkiem historycznie zachodzących
akulturacyjnych fuzji oraz lokalnych
i sytuacyjnych układów politycznych,
islam jest w swoim rdzeniu dość jednolity. Głównym z jego doktrynalnych
i prawno-pragmatycznych fundamentów jest szariat – superprawo boskiego pochodzenia, regulujące wszystkie
sfery życia muzułmanina, od duchowości po materię życia codziennego,
a oparte na „szlachetnym Koranie”
i sunnie, tj. relacjach z dokonań i wypowiedzi Proroka, a tam, gdzie bezpośrednich wskazań normatywnych
brak, także na procedurze wnioskowania przez analogię (kijas) i na wykładni konsensualnej, tu: jednomyślności
prawniczych islamskich interpretatorów (idżma). Jurysprudencja muzułmańska (fikh) jest realizowana na
wiele sposobów w ramach różnych
szkół rozkładających się na spektrum:
od bardzo rygorystycznych do otwartych i tolerancyjnych, a działających
w obrębie głównych ortodoksyjnych
nurtów islamu, jakimi są sunnizm
(przeważający na mapie świata), szyityzm i charydżyzm.
Istnienie stabilnego jądra islamu
nie redukuje jednak możliwości za-
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modłę. W koloniach na terytoriach
tradycyjnie islamskich wprowadzano
edukację opartą na światopoglądzie
laickim albo wierze chrześcijańskiej
(odpowiednio do rozwiązań przyjętych w danej metropolii), bez odniesień do islamu, pozostawiając temu
ostatniemu możność funkcjonowania
jedynie w obrębie praktyk religijnych,
prawa cywilnego i tradycyjnie, przez
rodziny, przekazywanych schematów
obyczajowych. W niezależnych zaś
krajach muzułmańskich, jak np. Turcja
czy Iran, implementowano zachodnie wzory oświatowe w nadziei na
intensyfikację gospodarczej współpracy z Zachodem oraz na cywilizacyjny awans, jaki był wówczas udziałem
krajów Europy Zachodniej i Ameryki. W nowszych już czasach oświata
europejskiego typu wiązała się dla
niektórych krajów arabskich z instrumentalnym w nich, a niekiedy też „islamizowanym” wdrażaniem ideologii
i praktyk socjalizmu. Konsekwencją
takiej „nowoczesnej edukacji” było
rozbicie spójności niegdysiejszej ummy
(w kierunku społecznej dyferencjacji
i indywidualizacji) oraz monolityczności szariatu (w kierunku relatywizmu
aksjonormatywnego).
Wobec niespełnienia przez modernistyczne rozwiązania obietnic
cywilizacyjnych i wskutek procesów
dekolonizacji z czasów drugiej połowy
XX wieku doszło w niektórych krajach
do makrospołecznego powrotu islamu

do pozycji dominacji polityczno-kulturowej, a nawet, jak to się stało np.
w Afganistanie pod rządami talibów,
do fundamentalistycznej jego restauracji z absolutną władzą religijnych autorytetów nad społeczeństwem.
Edukacja masowa mimo to pozostała domeną władz państwowych, które
określały i dotąd określają kształt
danego systemu narodowej oświaty,
gwarantując w nim miejsce dla niezależnych szkół islamistycznych oraz
wyznaczając przekazywane w ramach
takiego systemu, i w języku narodowym, treści programowe (w części
krajów z uwzględnieniem doktryny
islamu).
Ostatni etap zmian we wspólnocie ummy nastąpił w ostatnim
czterdziestoleciu i wiąże się z procesami – przymusowej wręcz – „globalizacji”, szczególnie w zakresie transferów
ekonomicznych i kulturowych (tu za
pośrednictwem nowych technik informatyczno-komunikacyjnych), choć
także w wymiarze politycznym, m.in.
poprzez liberalizację procedur imigracyjnych i emigracyjnych do i z krajów
Zachodu.
Także edukacja muzułmanów znajduje się pod silnym wpływem globalizacji, jakkolwiek skuteczne bywają
niektóre formy oporu wobec „kulturowego imperializmu Zachodu”, jak np.
działania ISESCO (Islamskiej Organizacji ds. Edukacji, Nauki i Kultury),
agendy międzynarodowej Organizacji

• edukację w szkole koranicznej, rozpoczynaną między 4. a 7. rokiem
życia dziecka, a więc na poziomie
zachodniego przedszkola, i/lub
szkoły elementarnej przy meczecie;
• islamiczną edukację średnią w medresie (szkole poza meczetem) i/lub
• edukację uniwersytecką, łączącą sprawy ducha ze sprawami
ziemskimi.
Niezależna od państwa i jakiegokolwiek instytucjonalnego systemu edu-
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kacja koraniczna, prowadzona przez
członków korporacji „uczonych w Piśmie” (ulama), jakkolwiek moralnie
obowiązkowa dla każdego wyznawcy
islamu, zarówno dla mężczyzny, jak
i kobiety, jest w praktyce możliwa do
rozpoczęcia i zakończenia w dowolnym momencie, wedle woli adepta. Nie ma w niej żadnych ocen ani
promocji. Program obejmuje naukę
wszystkich 114 sur Koranu na pamięć
(we własnym tempie ucznia – rzadko
wypełnianą), naukę czytania, pisania
i rachowania, naukę podstaw szariatu oraz znajomość i praktykę „pięciu
arkanów wiary” (głównych obowiązków muzułmanina): wyznania wiary,
pięciokrotnej modlitwy dziennej, jałmużny, postu (w miesiącu ramadan)
i pielgrzymki do Mekki.
W bardziej zaawansowanej, tradycyjnej medresie (nowoczesne medresy
przypominają średnie szkoły Zachodu
w większym stopniu niż szkoły islamiczne) uczniowie studiują, by stać się
specjalistami w zakresie wiedzy religijnej, prawa z niej wynikającego i kultury języka arabskiego, mogąc pozyskać,
w drodze egzaminu, od nauczyciela
danej dziedziny stosowny certyfikat
(idiaza), uprawniający do nauczania
kolejnych adeptów islamu w oznaczonym zakresie.
Pomimo znacznego rozprzestrzenienia się w świecie islamu szkół z programami nauczania zachodniego typu,
z przysługującymi im uniwersalnymi
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Współpracy Islamskiej, z edukacyjnymi projektami realizowanymi także
w świecie Zachodu. Są to m.in. akcje
edukacyjne na rzecz dorosłych (wybierających konwersję na islam), kształcenia nauczycieli języka arabskiego czy
wspierania szkół wspólnot muzułmańskich, tworzące lub restytuujące
w dodatku lokalne wspólnoty w duchu ummy, zmieniające tym samym
presje globalizacyjne w tendencje
glokalizacyjne.
By przedstawić możliwe kształty
współczesnej edukacji muzułmanów,
warto rozdzielić ją na dwa wymiary:
kształcenia i wychowania w treściach
objawionych oraz nauczania treści instrumentalnych zachodniego typu.
Edukacja stricte islamska bywa
w różnych krajach realizowana na wielu poziomach zaawansowania i w różnych zakresach. Może ona zawierać
w sobie łącznie albo selektywnie:
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przedmiotami nauki szkolnej, charakterystyczne jest to, że wszystkie one
realizują w znaczącym stopniu i czasie
(niekiedy do 50 proc. czasu nauki)
treści religii muzułmańskiej. Rozwiązanie to stało się nawet przedmiotem
międzynarodowej umowy, zapisanej
w bagdadzkiej Karcie Arabskiej Jedności Kulturalnej (1964), wedle której wszystkie cele edukacji w krajach
sygnatariuszach muszą respektować
fundamenty islamu. Z jednej strony
jest to świadectwo wewnętrznej mocy
szariatu, z drugiej zaś perswazyjnej
słabości świeckiej kultury Zachodu
i zachodniego stylu życia.
Edukacja jest dla muzułmanina
prawem (może wedle woli ją określać),
ale jest też obowiązkiem nakładanym
przez Koran. Wynika stąd prawdziwa
ważność nauczania i uczenia się w obrębie umma.
Wskaźniki alfabetyzmu osób dorosłych w krajach islamskich są najczęściej wysokie – przekraczają 90 proc.
obejmowanej nim populacji. Wskaźniki te wyraźnie korelują z indeksami
ekonomicznymi – w zamożniejszych
krajach więcej jest obywateli umiejących czytać i pisać, w biedniejszych
edukacja była i jest rzadziej realizowana. I tak np. w roponośnym Azerbejdżanie „gramotnych” jest 99,8 proc.
populacji od 15. roku wzwyż – młodzieżowej, a w petrodolarowej Arabii
Saudyjskiej – 86,6 proc. Z drugiej
jednak strony, do 10 krajów z naj-

większym odsetkiem dorosłych analfabetów należy aż siedem krajów
islamskich, z Płd. Sudanem (27 proc.),
Mali (27,7 proc.), Afganistanem (28,1
proc.), Nigrem i Burkina Faso (po 28,7
proc.) na czele.
Jeden ze stereotypów głosi upośledzenie kobiet islamu w kwestii
edukacji. Prawda jest jednak inna.
Wyłączając sprzeczny z literą Koranu
zakaz edukacyjny dla kobiet w talibańskim Afganistanie (w praktyce
nierzadko łamany przez „partyzancką”, domową i w kobiecym gronie realizowaną edukację kobiet), w żadnym
innym kraju kobietom tej wspólnoty
nie odmawiano dostępu do instytucji kształceniowych. Nawet jednak
w Afganistanie, przy średniej 28,1
proc. osób umiejących czytać i pisać,
obok 43,1 proc. mężczyzn wykształconych na poziomie przynajmniej
elementarnym jest 12,6 proc. kobiet.
A chociaż statystyczne wskaźniki alfabetyzmu dla krajów arabskich różnią
się najczęściej dla obu płci od kilku do
niemal 30 proc. na korzyść mężczyzn
(np. w Pakistanie: 68,6:40,3 proc. czy
w Nigrze: 42,9:15,1 proc.), są wśród
nich także i takie kraje, jak Zjednoczone Emiraty Arabskie (76,1:81,7 proc.)
czy Kuwejt (94,7:97 proc.), gdzie kobiety są, jako grupa, lepiej wykształcone
niż mężczyźni.
Islam, według najnowszych opracowań, jest najbardziej dynamiczną
rozwojowo, monoteistyczną religią
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państw i ustaw oświatowych.
Dwie główne strategie działania
edukacyjnego państw zachodnich
względem dzieci i młodzieży muzułmańskiej to strategie stosowane już
w czasach kolonialnych. Pierwszą
z nich jest strategia typu „francuskiego”: asymilacjonistyczna, polegająca
na redukowaniu wpływów islamskich
w kulturze i promowaniu (niekiedy wręcz narzucaniu) jednolitości
kultury według schematów kultury
dominującej, drugą zaś jest strategia
„angielska”: integracjonistyczna, pluralistycznie uznająca równowartość
różnych kultur i stopniowe stapianie
się ich w różnorodnym, acz względnie
jednolitym społeczeństwie (melting
pot).
W praktyce obie generalne strategie realizowane są na wiele sposobów,
w zależności od konkretnych rozstrzygnięć co do obecności w programach
szkolnych elementów kultury islamu
albo ich poszanowania oraz stopnia
zaangażowania i kontroli państwowej
nad instytucjami edukacji islamskiej
(tu w zakresie subsydiów dla kształcenia tego rodzaju i uznawania jego
certyfikatów).
Zauważalny jest rozziew między
deklaracjami „otwartości” niektórych
państw europejskich na kultury mniejszości a tradycyjnie realizowanymi
bądź wdrażanymi w nich programami działania w zakresie kulturowym,
które nierzadko sprzeciwiają się
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świata, choć wskaźniki ilościowe dla
daleko bardziej zróżnicowanego wewnętrznie chrześcijaństwa są dużo
wyższe. Niezależnie od złożonych
przyczyn tego trendu niezaprzeczalnym faktem w dzisiejszym świecie jest
islamski kosmopolityzm. W niektórych państwach Zachodu wobec rosnących wskaźników demograficznych,
jeśli chodzi o odsetek mahometan,
fundamentalistyczni przywódcy lokalnych wspólnot islamskich zgłaszają
nawet roszczenie introdukcji szariatu jako części komunalnego systemu
aksjonormatywnego.
Ale nawet tam, gdzie islamska diaspora nie jest ani bardzo liczna, ani
politycznie wpływowa, a jest obecna,
zachodzi konieczność „ułożenia stosunków wzajemnych” ze stroną dominującą, także w odniesieniu do sfery
edukacji. Jest ona bowiem istotnie
związana z jednej strony z przekazami kulturowymi, w tym o odmiennej
religijnej proweniencji, z drugiej zaś
z polityczną wolą elit państwowych do
regulowania tej dziedziny życia obywateli na mocy międzynarodowych
i wewnętrznych zobowiązań do zapewniania tymże obywatelom, a także
osobom przebywającym przez dłuższy
czas na terytorium danego państwa,
możliwości edukacyjnych. Mimo
sprzeczności jednoczesnej legalności „prawa” do edukacji i „obowiązku”
edukacji, obie te formuły wpisane są
do konstytucji większości dzisiejszych
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postulatom Rady Europy czy Komisji Europejskiej, jak to się dzieje np.
w kwestii stwarzania możliwości do
korzystania z prawa do nauki języka arabskiego (tu przykład Francji
i Niemiec).
W państwach, w których przyjmuje się obowiązek realizowania przez
szkoły określonych treści kulturowych, państwowe programy szkolne
wprowadzają niekiedy treści sprzeczne
ze standardami kulturowymi islamu. W Szwecji np. obowiązkowe są
w szkołach treści z religioznawstwa
(z sugestią równoważności wszystkich
religii), edukacji seksualnej i artystycznej, które nie odpowiadają muzułmanom. Treści zgodne z islamem mogą
tam być edukacyjnie prezentowane,
jednak dopiero w czasie pozalekcyjnym. W USA, gdzie brak powszechnie
obowiązującego programu nauczania,
możliwe są elastyczne rozwiązania,
dopuszczające rezygnację uczniów wyznania muzułmańskiego z niektórych
zajęć programowych. Anglosaska akceptacja dotyczy także kwestii natury
obyczajowej, np. preferowanego stroju
na zajęciach z wychowania fizycznego,
czego nie toleruje się w innych krajach
(tu np. kazus Francja vs burki).
Różny bywa status szkół islamskich
w krajach Zachodu. Tam, gdzie ich
prowadzenie jest legalne, są one jedną
z alternatyw edukacyjnych, działając
poza systemem oświaty publicznej,
kiedy indziej włączone są do tego sys-

temu, raz będąc subsydiowane przez
państwo (np. w Holandii), kiedy indziej zaś nie. W USA szkoły islamskie
są poza kontrolą państwa, a w Niemczech są przez państwo kontrolowane.
Świadectwa przez nie wydawane są
gdzieniegdzie publicznie honorowane,
w innych miejscach mają zaś wartość
jedynie symboliczną, ważną wewnątrz
islamskiej wspólnoty.
Rosnącym zainteresowaniem globalnych członków umma cieszy się
edukacja domowa, legalna, poza nielicznymi wyjątkami (Niemiec i Szwecji), w całym świecie zachodnim.
Muzułmanie chętnie korzystają z prawa do samodzielnego nauczania własnych dzieci lub/i organizowania im
warunków do tradycyjnej islamskiej
enkulturacji, a współczesne elektroniczne środki przekazu i komunikacji (telewizja i internet) poszerzają
znacznie możliwości pozyskiwania
stosownej wiedzy i umiejętności od
preferowanych autorytetów. Rodziny stosujące muzułmańską edukację
domową nie są przy tym rozsadnikami islamskiego fundamentalizmu,
przeciwnie, jak i cały ruch społeczny
tego rodzaju dobrze służą kształceniu
w cnotach demokracji, w tym także
tolerancji i otwartości na inne systemy
wartości.
Polska, podobnie jak i inne kraje pokomunistyczne, do niedawna
nie doświadczała licznych kontaktów
z muzułmanami. Wprawdzie od stuleci
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islamskiej w naszym kraju, szacowane
na około 20–25 tys. osób, uzasadniają
tego typu działania.
Podobnie jak i w innych krajach
europejskich, postawy wobec islamu w Polsce są dwojako motywowane. Z jednej strony, Polacy nie bywali
dotąd zagrożeni w żadnym stopniu
przez muzułmanów, a patriotyczny
i pragmatyczny wkład Tatarów w życie
polskiej wspólnoty był i jest niekwestionowany, co skutkuje pozytywnymi z nimi relacjami. Z drugiej strony
jednakże, na fali doniesień ze świata
o terrorystycznej aktywności islamskich fundamentalistów, specyficznie
pojmujących koraniczną ideę jihad,
pomijając prymitywny rasizm i nacjonalizm, u części Polaków pojawia się
rezerwa, a nawet niechęć wobec islamskich współobywateli i tymczasowych
gości.
Rozbrajaniu negatywnych uczuć
i postaw, u obywateli zarówno Polski,
jak i innych krajów Zachodu, może
służyć dobrze zorganizowana działalność edukacyjna samych państw oraz
organizacji pozarządowych. Edukacja
krajów Okcydentu powinna być przyjazna i opiekuńcza względem wyznawców islamu, a szybkiego rewanżu z ich
strony w postaci warunków edukacji
dla „niewiernych”, a nawet i części
członków własnej umma, oczekiwać
chyba nie należy. Ω
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dobrze zintegrowana z resztą (nie do
końca przecież jednolitą) społeczeństwa polskiego żyje we wschodniej
Polsce wspólnota Tatarów, ale kontakty z nią owej reszty są ograniczone.
Dopiero po ustrojowych zmianach, na
fali otwartości gospodarczej, sprzyjającej osiedlaniu się przedsiębiorców
wyznawców Allacha w naszym kraju
i wskutek polskiej pomocy humanitarnej dla uchodźców z krajów takich
jak Czeczenia, kontakty Polaków
z muzułmanami stały się liczniejsze.
Ich obecność jest także zauważalna w sferze edukacji. Realizowane są
kolejne projekty edukacyjne, jak np.
„Muzułmanie i uchodźcy w polskiej
szkole”, które ujawniają zależności
w tym względzie, a szczególnie wartość zatrudniania w polskich szkołach
tzw. pośredników kulturowych i implementowania szkolnych programów
międzykulturowych, przeciwdziałających nieufności wobec przybyszów
i służących odczuwaniu przez nich
przyjazności i skłonności do konstruktywnego współżycia ze strony etnicznych Polaków. Wobec zasadniczej
otwartości polskiego systemu oświaty
na potrzeby mniejszości narodowościowych możliwe stało się stworzenie
(w 2008 roku) i stosowanie w praktyce
zarówno podstawy programowej nauczania religii islamskiej, jak i programu jej nauczania. Rozmiary wspólnoty

NADZIEJA
NIEPRAWYCH
ZAGINIE?
Między dżihadyzmem a ateizmem

Tomasz By choć w pewnym stopniu zrozumieć problem, jaki
Rowiński Zachód ma z cywilizacją islamu w jej najbardziej
agresywnych formach, a także problem, jaki ma islam
z gnuśną transatlantycką formacją postchrześcijaństwa,
warto wrócić na moment do dyskusji, jakie toczyły
się na ten temat w pierwszej dekadzie XXI wieku.
Dziś, pomimo kolejnych lokalnych konfliktów opisywanych w mediach jako „islamska wiosna”, dyskusja nie jest tak ożywiona jak
wtedy. Nie padają też właściwie żadne nowe argumenty. Może się
wydawać, że właśnie przed dekadą powstawały teksty, które powinny być dla nas wskazówką i dziś, i na przyszłość.
Około roku 2006 trwała ona jednak w najlepsze – po pierwsze,
wciąż nie wygasły intelektualne i polityczne konsekwencje wydarzeń z września roku 2001, a po drugie, klimat debaty publicznej
został skutecznie podgrzany przez wystąpienie papieża Benedykta
XVI w Ratyzbonie. Papież krytykując odchylenia cywilizacji Zachodu, w znaczący sposób dotknął też problemu zdeprawowanych
religii. Cytat z dzieła jednego z ostatnich cesarzy bizantyjskich
Manuela II Paleologa, który w spisanym przez siebie dialogu roz-

To, że nawet w obliczu […] radykalnego sceptycyzmu
pozostaje rzeczą konieczną i słuszną podejmowanie refleksji
o Bogu przy pomocy rozumu i że trzeba to robić w kontekście
tradycji wiary chrześcijańskiej, było przekonaniem w ramach
całego uniwersytetu.
Wszystko to przyszło mi na myśl, kiedy niedawno
przeczytałem część dialogu […] jaki wykształcony cesarz
bizantyjski Manuel II Paleolog […] prowadził z pewnym
uczonym Persem na temat chrześcijaństwa, islamu i prawdy
obydwu religii.
[…] W siódmym dialogu […] cesarz dotyka tematu dżihadu,
świętej wojny. […] Nie zatrzymując się na szczegółach
[…] zwraca się w sposób zaskakująco szorstki do swojego
współrozmówcy z głównym pytaniem o związek między religią
a przemocą w ogóle, mówiąc: „Pokaż mi to, co Mahomet
wprowadził nowego, a znajdziesz tam jedynie rzeczy złe
i nieludzkie, takie jak jego wytyczna dotycząca szerzenia
wiary mieczem, który ją głosił”. Cesarz po tak mocnych
słowach wyjaśnia szczegółowo motywy, z powodu których
szerzenie wiary poprzez przemoc jest rzeczą niemądrą 1.

Oczywiście cesarz dowodził, że istotna różnica pomiędzy jego
poglądami a poglądami wyznawców Mahometa leży w prawdziwym i fałszywym dowodzeniu teologicznym. Na błędy w poznaniu
religijnym islamu lekarstwem jest wiara w rozumnego, wcielonego
i bliskiego człowiekowi Boga. Bóg islamu zaś, Allach, nie jest związany żadną z rozpoznawalnych przez nas ludzi kategorii, jest samą
woluntarystyczną i kapryśną mocą. Tam, gdzie wagę traci stojący
twardo na ziemi rozum, przewagę zyskuje działanie utopijne, ukie1

Benedykt XVI, Wykład w Ratyzbonie, „Christianitas” 29–30/2006, s. 29–30.
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mawiał z wykształconym Persem, rozgrzał do czerwoności znaczne kręgi elit islamskich, pokazując ich bezkrytyczny stosunek do
własnej formacji kulturowej, jak i głębokie pokłady resentymentu,
frustracji, a przede wszystkim agresji wobec przewag niewiernych.
Papież pisał w swoim wystąpieniu w taki oto sposób:
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runkowane idealistycznie, eschatologicznie i eskapistycznie. Cel,
jakim jest całkowite światowe panowanie szariatu, uświęca wszelkie szaleństwa na drodze do tego celu. Trudno jednak by było
inaczej. Skoro wielbi się obraz Boga, który gardzi człowiekiem, to
i sposobem działania będzie pogarda. Całkowicie transcendentny
Bóg, którego wcielenie musiałoby napawać obrzydzeniem, każe
domyślać się swoim wyznawcom, że wszelka różnorodność w świecie ludzi jest skandalem. Nie chodzi tylko o wielość wyznań, ale
przede wszystkim o element, który wielu komentatorów uważa
za zasadniczy czynnik – konstytuujący wolność osobistą, ale też
polityczną w świecie zachodnim – rozróżnienie władzy politycznej
i duchowej. I to nawet w sytuacji, gdy władzy duchowej przyznaje
się pewnego rodzaju specyficzną zwierzchność.
Dość trafnie antropologię teologiczną islamu charakteryzował
pod koniec poprzedniej dekady George Weigel w swojej niewielkiej, ale wciąż ciekawej książce Wiara, rozum i wojna z dżihadyzmem. Wezwanie do działania 2. Obok niego uczyniło to także wielu
innych autorów. Paweł Milcarek na łamach „Christianitas” pisał:
Islam odrzuca sam podział na religijne i świeckie. W pewnym
sensie wszystko ma stać się religijne. Cywilizacje islamskie
są dogłębnie sakralne – dążą do opisania wszystkich działań
człowieka w kategoriach podległości Prawu boskiemu,
niezależnie, czy chodzi o modlitwę, sposób prowadzenia
wojny, dietę, czy właściwy sposób wydalania.
Takiego „teokratycznego” ideału cywilizacji sakralnej
ortodoksyjne chrześcijaństwo głoszone przez Kościół nigdy
nie uznało za swój. Kościół zawsze głosił swoją zwierzchność
duchową także nad sferą polityki, ale z drugiej strony pilnował
zasady odrębności duchowego i świeckiego oraz suwerenności
świeckich państw – a obok prawa religijnego uznawał
obowiązywalność praw naturalnych i praw stanowionych.
Na tym fundamencie wyrosła cywilizacja chrześcijańska
starająca się „oddać Bogu to, co Boskie, a cesarzowi to, co
2 G. Weigel, Wiara, rozum i wojna z dżihadyzmem. Wezwanie do działania, Warszawa 2009.

Tymczasem – jak pisał o tym jeden z najwybitniejszych historyków islamu Bernard Lewis – Mahomet był swoim własnym
Konstantynem, założycielem swojego państwa, które równocześnie było i imperium, i „kościołem”. Nie ma w islamie zatem
żadnej granicy pomiędzy regnum i sacerdotium. Jedyna granica
to granica między obszarami, na których panuje „religia pokoju”, a obszarami wojny, dżihadu, gdzie godni pogardy niewierni
panują nad szlachetnymi wyznawcami. Jeśli islam jest „religią
pokoju”, to właśnie w tym specyficznym sensie swojego muzułmańskiego pax romana, w którym obecność dhimmi, chrześcijan
i żydów jest tylko przejściowa. Stale wywierana na nich presja – nawet mająca pozory tolerancji, co przez licznych historyków jest pozytywnie mitologizowane – ma doprowadzić do ich
ostatecznej islamizacji.
Mitologii tej ulega też niestety przywołany Bernard Lewis,
dowodząc, że mariaż islamu i autorytaryzmu jest czymś stosunkowo młodym, bo sięgającym zaledwie XIX wieku. W niezwykle prosty sposób kreśli on obraz, wedle którego ostatnie dwa
stulecia to przymusowa modernizacja licznych krajów islamskich i demontaż dawnego feudalizmu, który miał być glebą dla
rozwoju sztuk, kultury i tolerancji. Iracka dyktatura partii Baas
zaś miałaby być efektem spotkania „nazistów francuskich z Vichy” obecnych w koloniach i późniejszych wpływów sowieckich.
Szalenie to proste i niewiarygodne, jeśli tylko pomyślimy o losie
chrześcijańskiej cywilizacji w Afryce Północnej zniszczonej przez
wojenną ekspansję islamu. Oczywiście czarna legenda krucjat ułatwia zapominanie o czarnej prawdzie zniszczenia, jakie
niósł islam chrześcijanom. Na krucjaty zupełnie inaczej patrzył
Dom Gérard Calvet OSB, pisząc przed laty w swojej książce Jutro
chrześcijaństwa:
3 P. Milcarek, Przyjaciele i wrogowie, „Christianitas” 29–30/2006, s. 22.
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cesarskie” – z papieżem w Rzymie i książętami na czele
państw, z chrześcijanami mającymi zmierzać do ojczyzny
niebieskiej i wypełniać swe obowiązki wobec swych ojczyzn
ziemskich 3.
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Czym jest krucjata? Wielu współczesnych historyków zgodnie
określa krucjatę jako czyn braterskiego miłosierdzia, niosący
zbrojną pomoc w obronie prześladowanej wiary. W XII i XIII
wieku krucjaty były aktem miłosierdzia politycznego, reakcją
na agresję islamu. Chrześcijański świat musiał chronić
pielgrzymów, kupców, misjonarzy, kościoły; walka zbrojna
była ostatnią deską ratunku. Choć, jak wszystko co ludzkie,
krucjaty ucierpiały z powodu grzeszności ludzi, z samego
założenia były dobre i konieczne 4.

Dzisiejsza dominująca opinia musiałaby zareagować oburzeniem wobec takich słów. Łatwo zapomnieliśmy, że krucjaty były
odpowiedzią na agresywną ekspansję synów Mahometa.
Muzułmańska tolerancja wobec mniejszości chrześcijańskich
i żydowskich jest w dużej części legendą – pisał kardynał
George Pell.
Widać to aż za dobrze na przykładzie islamskiego podboju
i panowania na Bliskim Wschodzie, Półwyspie Iberyjskim i na
Bałkanach. Na obszarze współczesnej Hiszpanii i Portugalii,
znajdującym się pod panowaniem muzułmanów od 716 r.
i uwolnionym całkowicie spod tego panowania dopiero po
zdobyciu Grenady 1491 chrześcijanie i żydzi tolerowani byli
jedynie jako dhimmi. Nakładano na nich wysokie podatki,
dyskryminowano pod względem prawnym i poniżano na wiele
innych bardziej lub mniej poważnych sposobów 5.

W dalszych akapitach kardynał Pell wymienił liczne przykłady – jak mówił – „katastrofy”, którą dla chrześcijan były rządy islamskie. W konkluzji owego przeglądu nieszczęść czytamy:
Historia szkodliwego wpływu muzułmanizmu na rozwój
kultury i gospodarki w różnych okresach i miejscach kieruje
naszą uwagę z powrotem na samą naturę islamu. Dla tych,
4 Dom G. Calvet OSB, Jutro Chrześcijaństwa, Poznań 2001.
5 G. Pell, Islam i demokracje Zachodu, „Christianitas” 29–30/2006, s. 52

Dlaczego można zgodzić się z powyższą opinią? W planie politycznym dlatego, że perspektywa geopolityczna (a może teopolityczna), jaką mają radykalni dżihadyści (jak ich nazywa Weigel),
jest zupełnie niekompatybilna z tym, co o świecie sądzimy my,
mieszkańcy Europy i Ameryki Północnej. O zasadach, jakie rządzą
teolopolityką radykałów, już wspominaliśmy, teraz przyjrzyjmy
się na moment, jak kształtuje ona praktyczne analizy historyczne.
Wczytajmy się w słowa George’a Weigela:
Dżihadyści postrzegają lata 90-te XX wieku nie jako triumf
demokracji i, co oczywiste, nie jako „koniec historii”, ale jako
dekadę, w której ujawniła się śmiertelna słabość Zachodu.
Porażkę Sowietów w Afganistanie postrzegają oni, nie bacząc
na fakt, że w niemałej mierze umożliwiła ją zachodnia
pomoc i technologia, jako oznakę regresu nowoczesności. Jak
pisze Walter Laqueur: „Wojna w Afganistanie trwała około
dziesięciu lat; islamscy radykałowie, upojeni entuzjazmem,
byli przekonani, że w ciągu następnej dekady obalą obecne
władze muzułmańskie i arabskie, a za kilka kolejnych lat
pokonają Amerykę i Zachód 7.

Budowanie wyobrażonej wspólnoty pomiędzy Zachodem a Sowietami – wbrew temu, co uznajemy za fakty – osadzone jest w zupełnie innej logice niż polityczna perspektywa Zachodu. Wedle jej
reguł zarówno amerykańska pomoc islamistom przeciw Sowietom, jak i klęska tych ostatnich jest elementem osłabiania świata
niewiernych.
Dlaczego jeszcze relacje z islamem są tak trudne? Dlaczego
przenika on do wnętrza zachodniej cywilizacji zupełnie bezproblemowo? Być może dlatego, że chrześcijańska ogólna diagnoza
6 Tamże, s. 54.
7 G. Weigel, dz. cyt., s. 63
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którzy podzielają pogląd pesymistyczny, ten problem wydaje
się najtrudniejszy do rozwiązania, gdy rozważane są szanse
współistnienia islamu i demokracji 6.
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mówiąca, że lekarstwem na fałszywe objawienie jest prawdziwe
Objawienie i zdrowy naturalny rozum, nie ma właściwie żadnego
znaczenia dla dysponentów władzy politycznej cywilizacji transatlantyckiej, która stała się bastionem ateizmu. Nie ma tu miejsca
na rozważanie, czy w tym przypadku spotykamy się ze skrajnym
racjonalizmem, czy wręcz przeciwnie, ze specyficzną formą irracjonalizmu. A nawet jakiegoś rodzaju logiką występującą przecież
w rzeczywistości. Jedno wydaje się pewne – wobec islamu ateizm
jest formą bezradności.
Kardynał Pell odniósł to do problemu demokratyzacji świata
muzułmańskiego:
Jeśli demokracja, to tylko wiara w procedury, Zachód znalazł
się w niemałym kłopocie 8.

Tak jednak właśnie jest – nastąpiło zredukowanie wszystkiego do rozwiązań proceduralnych i zanegowanie, że przekonania
teologiczne w realny sposób kształtują zachowania ludzi. Cywilizacja Zachodu zachowuje się nieco tak, jak gdyby za swój model
poznawczy i praktyczny przyjęła ustalenia pozytywistów z Koła
Wiedeńskiego. Skoro zdania religijne są pozbawione sensu, jak
uważają liczni przedstawiciele dzisiejszych elit, nie warto się nimi
zajmować. Więcej trzeba udawać, że ich nie ma i nie mają żadnych
konsekwencji. Tu zaczyna się klęska, która intelektualnie spotkała
też Schlicka, Carnapa i resztę filozoficznego grona poszukujących
jak Graala ideału zdań protokolarnych.
Jeszcze bardziej wprost kryzys Zachodu wyraził George Weigel:
Zachód, który stracił umiejętność myślenia w kategoriach
opisywanych pojęciami „Bóg” i „szatan”, który zapomniał
o dramacie zawierającym się w pojęciu „odkupienia”,
będzie miał poważny problem z rozpoznaniem inspiracji
i legitymizacji tych swoich wrogów, którzy mają na
rękach krew z 11 września 2001 roku. Zachód, który nie
traktuje religii poważnie, nie widzi w niej dynamicznej siły
8 G. Pell, dz. cyt., s. 58.

Dobrym przykładem praktycznego ignorowania znaczenia religii przez kulturę Zachodu była francuska debata na temat „ostentacyjnych znaków religijnych” w przestrzeni publicznej, podczas
której tak samo potraktowano islamskie burki czy chusty jak
krzyże noszone przez chrześcijan. Absurdalność tego zakazu dobrze pokazuje zamierzoną ignorancję procedur wobec bezsensownych przekonań niezależnie od ich etiologii. Jednym słowem za
problemy, jakie wywołują wyznawcy islamu, karę musieli ponieść
wszyscy ludzie religijni, których Zachód już nie uważa za stosowne rozróżniać. Z samego pojęcia ostentacyjnego znaku dworował
sobie we Francji filozof Raphael Lellouche:
Znak ostentacyjny? Jeśli przystroję kapelusz piórkiem,
będzie to znak i tylko znak. Ostentacyjny to pleonazm, bo
przecież znak, którego się nie pokazuje, nie jest już znakiem.
Poza tym znak zamierzony zawsze coś oznacza. Co? Moje
piórko znaczyłoby, że jestem myśliwym z Bawarii lub Tyrolu,
ewentualnie Irokezem, ale z pewnością nie ptakiem! Przecież,
poza tym znaczeniem, piórko jako znak nie funkcjonuje, do
niczego nie służy. Znak jest oddzielony od tego, czym jest,
i działa wyłącznie jako to, co oznacza. Gołąb, zaś piórko nie 10.

Lelluche – filozof, który w swojej pracy zajmował się także filozofią Karola Wojtyły – rzeczywiście w błyskotliwy sposób krytykuje francuską debatę publiczną, zwracając uwagę, że skupiła się ona
w dwóch nurtach. Pierwszy feministyczny odrzucał chustę, ponieważ uważał ją za znak seksistowskiej dominacji mężczyzn nad
kobietami. Według feministek burka, czador czy chusta są znakami narzuconymi kobietom. Laicyzm z kolei odbierał noszenie
chust jako atak religii na szkołę. Oba te klucze rozumowania nie
9 G. Weigel, dz. cyt., s 28.
10 R. Lellouche, Laickość i wyzwoloność, „Teologia Polityczna” nr 2/jesień 2004 – lato
2005, s. 71–72.
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wpływającej na tok dziejów, rozbraja swój aparat pojęciowy
i wyobraźnię w samym ogniu walki 9.
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brały pod uwagę, że islam, niezależnie od naszych teorii, pozostaje
w znacznej mierze sobą. Nie emancypując się, przyjmuje pozycję
dominującą jak każda żywotna kultura czy religia. To oczywiście
pewne uproszczenie – bez wątpienia współcześnie islam, w dobie środków masowego przekazu, nasiąka ideami nowoczesności.
Jednak po prostu je wchłania, nie cytuje, a bezpośrednio uważa za
swoje, zasymilowane. Zatem pojawienie się wśród wykształconych
francuskich muzułmanek argumentacji odwołującej się do potrzeby zachowania tożsamości, czyli faktycznie emancypacji, poprzez
znak zakwalifikowany jako poniżający, nie powinien dziwić. Taka
zresztą jest dynamika intelektualnych narzędzi wytwarzanych
przez nowoczesność. Ponieważ starają się one zachować proceduralną bezstronność, przestają cokolwiek tłumaczyć lub też dają odpowiedzi takie, jakich oczekuje od nich ten, który ich używa.
Lellouche proponuje jeszcze inne uzasadnienie wykluczenia
chusty. Przeciwstawia chustę znakowi, którym jest na przykład
krzyż.
Otóż przeznaczeniem chusty w zasadzie nie jest pełnienie
funkcji znaku: nie służy ona wyrażaniu idei. Oczywiście
całkiem banalnie jest to oznaka islamu; nie jest jednak przede
wszystkim znakiem, bowiem ma wartość użytkową, pełni
pewną funkcję i z tej racji funkcjonują jako to, czym jest:
Operari seguitur esse! Chusta (czyli zasłona, woal) to część
ubrania mająca zakrywać, przykrywać, zasłaniać. Chusta
[zasłona] zasłania – powiedziałby w natchnieniu Heidegger,
tak jak byt jest. A czy jarmułka „jarmułkuje”? A krzyż
„krzyżuje”? 11

To ciekawe dowodzenie ciągnące się także w kolejnych akapitach, w których dowiadujemy się przede wszystkim o wykluczającym czy dezindywiduującym charakterze chusty, mogłoby
na pierwszy rzut stanowić obronę krzyża czy jarmułki. Niestety
nią nie jest. Dlaczego? Ponieważ mamy tu do czynienia jedynie
z uzupełniającym dyskursem wewnątrz dominujących opinii pro11 R. Lellouche, dz. cyt., s. 72.

Bóg nie cieszy się z krwi, niedziałanie według rozumu jest sprzeczne z naturą Boga. Wiara jest owocem duszy, a nie ciała. Kto zatem
chce prowadzić kogoś do wiary, potrzebuje zdolności dobrego mówienia
i właściwego rozumowania, a nie przemocy i gróźb – mówił Manuel II
Paleolog. Kto ma to zrobić, skoro naprzeciw siebie stoją dziś ateiści i ci, którym przekazano skażoną wiedzę o Bogu. Ω
Bibliografia:
Benedykt XVI, Wykład w Ratyzbonie, „Christianitas” 29–30/2006.
Calvet Dom G. OSB, Jutro chrześcijaństwa, Poznań 2001.
Lellouche R., Laickość i wyzwoloność, „Teologia Polityczna”
nr 2/jesień 2004 – lato 2005.
Milcarek P., Przyjaciele i wrogowie, „Christianitas” 29–30/2006.
Pell G., Islam i demokracje Zachodu, „Christianitas” 29–30/2006.
Weigel G., Wiara, rozum i wojna z dżihadyzmem. Wezwanie do działania,
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ceduralnych, z których najważniejsza jest tak naprawdę laicka.
Co więcej, wykluczenie chusty spośród „ostentacyjnych znaków
religijnych” pozwala ją zaakceptować jako znak kulturowy. Zatem
Lellouche lekceważąc, że woal jest to „banalny znak islamu”, wpada w pułapkę niemających końca rozważań – tych samych, które
toczą feministki i laicy. Gdy tymczasem kobiety islamu narzucają jako znak nam wszystkim to, co za znak uważają, zupełnie nie
przejmując się tym, co jest dylematem dla grona akademickich
intelektualistów.
Bez poważnego potraktowania dwóch elementów (teologii i polityki złączonych rozumem), które w naszej kulturze wymykają się
dekadencji myślenia tylko w kategoriach rzekomo obiektywnych
procedur, będziemy wciąż bezradni wobec żywotności islamu, który teologię i politykę łączy bardzo skutecznie, ale niestety w wielu
przypadkach w sposób zdegenerowany.

/ ankiety
o islamie

Joanna

28 lat, katoliczka niepraktykująca

Czy według ciebie islam jest dla Kościoła katolickiego
sojusznikiem, czy wrogiem?
Według mnie islam jest dla Kościoła katolickiego wrogiem. Poza
kilkoma cechami, które łączą obie religie, oraz kilkoma wspólnymi
ideami, islam niesie ze sobą niebezpieczny radykalizm, przyzwolenie na wojnę (religijną), prawo do uśmiercenia drugiego człowieka
(„gdy sobie zasłużył”, sprzeniewierzył się rodzinie i religii itp.). Według mnie jest zagrożeniem również z tego powodu, że część katolików przechodzi na islam, uciekając od Kościoła katolickiego. Myślę, że osoby, które dokonują tej zmiany, mogą się kierować różnicą
obu religii w nastawieniu do świata. Kościół katolicki jest pobożny,
skromny, brak w nim natarczywości (twardych bezwzględnych zasad), islam zaś ubrany jest w wiele agresywnych zasad i może być
atrakcyjny dla ludzi, którym imponują ta stanowczość i radykalizm.
Czy islam jest sojusznikiem, czy potencjalnym wrogiem
zachodniej cywilizacji?
Myślę, że islam jest nie tylko wrogiem, ale też zagrożeniem dla
zachodniej cywilizacji. Moje zdanie uzasadniłabym podobnie jak
odpowiedź na poprzednie pytanie. Poza tym zachodnia cywilizacja
poszukuje pewnego kompromisu, rozpatrując odmienność ludzi.
Islam nie pozwala na kompromis.
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26 lat, katolik, słabo wierzący

Czy według ciebie islam jest dla Kościoła katolickiego
sojusznikiem, czy wrogiem?
Wszystko zależy od tego, jak na to spojrzeć. Islam jest sojusznikiem, jeśli chodzi o wiarę. W końcu wierzymy w tego samego Boga,
mamy tych samych proroków. Z drugiej strony islam jest wrogiem,
gdyż wynika to z 1500-letniej historii wojen o wpływy i wiernych.
Jedni i drudzy nie zapomnieli zadanych sobie krzywd. Moim zdaniem islam jest jednak sprzymierzeńcem, ponieważ wyznaje tego
samego Boga. Niebezpieczne są natomiast fundamentalne odłamy,
jak np. talibowie, którzy są agresywni i przeinaczają całą swoją wiarę. Po stronie chrześcijaństwa jest również coś podobnego, gdyż
tworzą się różne sekty interpretujące Biblię na swój sposób (np.
świadkowie Jehowy).
Czy islam jest sojusznikiem, czy potencjalnym wrogiem
zachodniej cywilizacji?
Wrogiem, ponieważ islam neguje zachodni styl życia, na przykład
rozwiązłość seksualną, pozycję kobiety w społeczeństwie. Islam
jest wyznaniem bardzo restrykcyjnym i fanatycznym, nie toleruje
innych kultur, stylów życia i poglądów. Przykładem może być Wielka Brytania lub Francja, gdzie Arabowie przybyli jako imigranci, założyli własne osiedla i domagają się zmiany systemu prawnego na
taki, który panował w ich macierzystym kraju, z którego de facto
uciekli.
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Piotr

27 lat, katolik, wierzący

Czy według ciebie islam jest dla Kościoła katolickiego
sojusznikiem, czy wrogiem?
Myślę, że dla naszego Kościoła islam nie jest ani sojusznikiem, ani
wrogiem. Katolicy nie powinni traktować islamu ani żadnej innej
religii jako potencjalnego wroga. Islam odgrywa w świecie, i już
także w Europie, coraz większą rolę. Świat jest globalną wioską
i musimy nauczyć się funkcjonować w zróżnicowanym społeczeństwie. Konieczny jest nieustanny dialog pomiędzy naszymi religiami
i próba szukania wspólnych wartości i cech, na podstawie których
ten dialog można pogłębiać. Potrzebna jest tu obustronna tolerancja dla własnych przekonań i wiara, że są różne drogi do Boga. Nie
mam tu oczywiście na myśli tolerancji dla zła, nienawiści, bo o tym
nie może być mowy. Katolicy muszą jednoznacznie potępiać wszelkie przejawy przemocy, coraz częstsze szczególnie wobec chrześcijan. Największym problemem są radykalne odłamy islamu, które
narzucają innym swój skrajny fundamentalizm. Z tym problemem
musi jednak poradzić sobie we własnym zakresie społeczność muzułmańska. Nie możemy przemilczeć otwarcia części muzułmanów
na przemoc i terroryzm. Mam jednak nadzieję, że to tylko skrajność wśród wyznawców Allacha.
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Czy islam jest sojusznikiem, czy potencjalnym wrogiem
zachodniej cywilizacji?
Nie lubię używania słowa „wróg” do opisywania takich relacji. Nie
nazwałbym islamu potencjalnym wrogiem dla cywilizacji zachodniej, ale pewnym problemem i dużym wyzwaniem. Wiele krajów
Europy Zachodniej już boryka się z dużym napływem muzułmanów
i najważniejsze pytanie: jak reagować na tę sytuację? W Europie
panuje niż demograficzny i równocześnie zwiększa się liczba imigrantów – głównie z krajów arabskich. Społeczność muzułmańska
charakteryzuje się wysokim przyrostem naturalnym, więc odsetek
wyznawców islamu w krajach zachodnich będzie się systematycznie zwiększał. Potrzebna jest tu odpowiednia polityka prorodzinna
i imigracyjna, która ten gwałtowny proces napływu muzułmanów
zahamuje. Niezbędna jest także większa asymilacja już przybyłych
imigrantów.
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Maria

25 lat, katoliczka, wierząca

Czy według ciebie islam jest dla Kościoła katolickiego
sojusznikiem, czy wrogiem?
Sojusznikiem. Uważam, że islam w swoich założeniach jest religią
pokoju i powinniśmy pokojowo układać relacje z drugą pokojową
religią. Uważanie kogoś za wroga od początku nastawia źle wszystkich oraz generuje złe i wrogie relacje.
Czy islam jest sojusznikiem, czy potencjalnym wrogiem
zachodniej cywilizacji?
Na to pytanie odpowiedziałabym identycznie jak na poprzednie.
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Czy według ciebie islam jest dla Kościoła katolickiego
sojusznikiem, czy wrogiem?
Ani jedno, ani drugie. Islam jest religią odmienną od katolicyzmu, choć religie te mają też elementy wspólne. Islam postrzega
katolicyzm jako religię „niewiernych” i za swoją misję uważa ich
nawracanie, co w drastycznej formie przybierało postać wojen
religijnych, najazdów i podbojów. Pamiętajmy jednak, że również
Kościół katolicki organizował wyprawy krzyżowe w celu odbicia
Ziemi Świętej i Grobu Pańskiego od „niewiernych”. Obie religie są
wobec siebie nastawione raczej antagonistycznie. Widać pewną
chęć porozumienia w samym chrześcijaństwie zapoczątkowaną
przez Jana Pawła II poprzez spotkania ekumeniczne. Również Jan
Paweł II nawiązał dialog z przedstawicielami judaizmu, a także islamu. Nie wiem jednak, na ile chęć dialogu jest po stronie muzułmanów. Z historycznego punktu widzenia obie religie – i katolicyzm,
i islam – bardziej rywalizowały ze sobą, niż współpracowały. Bo
czy mają one wspólny cel, aby ze sobą współpracować? W obliczu
jakiej sytuacji przedstawiciele tych dwóch religii mogliby współpracować? Czy w ogóle jest możliwe współdziałanie Kościoła katolickiego i islamu? Z jednej strony na co dzień ludzie nie zabijają się
na ulicach ze względów religijnych. Przynajmniej nie w Europie.
Jednak zdarzają się szykany, wytykanie palcami, utrudnianie kultu.
Wszystko zależy od miejsca, w jakim się znajdujemy. W jednych
regionach na świecie można spotkać się z nietolerancją wobec muzułman, w innych wobec katolików. Jednak z perspektywy przeciętnego Kowalskiego w Polsce islam jest czymś obcym, a ludzie
boją się tego, co obce. Wychowani w katolickiej tradycji Polacy
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Judyta
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c.d. Judyta
nie spieszą się do zmiany religii, nie chcą nawet za bardzo poznawać innych religii, bo się ich boją, gdyż boją się tego, co nieznane,
jak każdy człowiek. Młodzi ludzie chętniej podróżują, są bardziej
otwarci na inne religie i kultury i bardziej ich one interesują. Myślę, że ci katolicy, którzy mają silną wiarę, nie czują zagrożenia ze
strony innych religii, bo są bardzo mocni w swojej wierze i przekonaniach. Ci, którzy mają wątpliwości, mogą chcieć szukać Boga
gdzieś indziej albo całkiem odejdą od Kościoła i wiary. Jeżeli Kościół
katolicki będzie silny wiarą swoich wiernych, a islam wiarą swoich wyznawców, to obie te religie będą współistnieć na świecie.
Ważne, żeby pomiędzy ich wyznawcami nie było nienawiści, tylko
zrozumienie.
Czy islam jest sojusznikiem, czy potencjalnym wrogiem
zachodniej cywilizacji?
Ja myślę, że zachodnia cywilizacja jest zagrożeniem dla samej siebie. Nastąpiło w niej trochę pomieszanie wartości. Ludzie zaczęli
bardziej myśleć o pieniądzach i własnych korzyściach niż o drugim
człowieku. I wszystko to niezależnie od religii. Wiadomo, są wyjątki, są ludzie, którzy nadal cenią sobie bardziej drugiego człowieka niż pieniądze, jednak upadek wartości to pewien ogólny trend.
Niestety zapominamy o podstawowych wartościach chrześcijańskich, jak miłość bliźniego, uczciwość itd. Dziesięć przykazań powinno być uniwersalnym kodeksem każdego człowieka niezależnie
od religii. Niestety tak nie jest i jest to bardzo smutne, gdy przychodzi nam patrzeć, w jakich czasach wychowywać się będą nasze
dzieci i jak bardzo trzeba walczyć o obronę wyznawanych przez
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siebie wartości. W takiej sytuacji trudno rozpatrywać, czy islam jest sojusznikiem, czy potencjalnym
wrogiem, bo to byłoby szukanie odpowiedzi na siłę.
Wiadomo, żyjemy w czasach globalizacji; kultury
i religie mieszają się, katolicy podróżują po świecie,
muzułmanie też i nie dziwi nikogo, że mieszkają oni
w różnych częściach świata i mają pewien wpływ na
to, jak w danym miejscu ten świat wygląda. Jednak
nie sądzę, aby w krajach europejskich przedstawiciele islamu mieli aż taki wpływ na obraz cywilizacji, jaki mają w krajach arabskich, skąd wywodzi się
islam. Niektóre kraje arabskie po części uzależniają np. swoje prawodawstwo od przepisów Koranu
i prawa szariatu. Wątpię, żeby takie praktyki miały
kiedykolwiek miejsce w krajach zachodnich, szczególnie że kraje te dążą do oddzielenia spraw państwowych od religijnych. Dlatego nie uważam, żeby
islam stanowił jakiekolwiek zagrożenie dla zachodniej cywilizacji.
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Julita

17 lat, katoliczka, głęboko wierząca

Mam do ciebie dwa pytania. Pierwsze brzmi: Czy według ciebie
islam jest dla Kościoła katolickiego sojusznikiem, czy wrogiem?
A możesz podać od razu drugie?
Oczywiście. Czy islam jest sojusznikiem, czy potencjalnym
wrogiem zachodniej cywilizacji?
Tak, jak myślałam, wiążą się one ze sobą, dlatego pozwól, że odpowiem wspólnie na oba. Uważam, że islam nie jest sojusznikiem,
lecz zagrożeniem zarówno dla zachodniej cywilizacji, jak i dla Kościoła katolickiego. Jednak nie mógłby być wrogi Kościołowi, nie
będąc takim dla cywilizacji europejskiej, dla której tak ważna jest
wolność jednostki. Mówiąc „islam”, mam teraz na myśli ludzi wyznających tę religię, mających realny wpływ na życie Europy – czy
przez mieszkanie tutaj na stałe i posiadanie praw politycznych, czy
przez niepopierane przez wszystkich muzułmanów ataki terrorystyczne. Moim zdaniem jedyną rzeczą, która mogłaby sprzymierzyć
te dwie różne kultury, jest chęć normalnego, zgodnego życia w jednym państwie. Czyli jednak istnieje duże prawdopodobieństwo,
że islam jest sojusznikiem dla zachodniej cywilizacji... Teoretycznie
możliwa jest zgodna współegzystencja. Jednakże konfrontując to
z tym, co słyszy się o islamie i o jego zasadach, nie mogę powiedzieć, iż jestem zupełnie spokojna o to, czy interesy muzułmanów
i Europejczyków będą zgodne, i że nie obawiam się o przyszłość
Europy.
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Czy według ciebie islam jest dla Kościoła katolickiego
sojusznikiem, czy wrogiem? Czy jest on sojusznikiem, czy
wrogiem zachodniej cywilizacji?
Trudno nazwać islam sojusznikiem chrześcijaństwa. Religia ta w zasadzie w każdym aspekcie znajduje się w opozycji do chrześcijaństwa. Ponadto patrząc wstecz na historię – częste wojny, konflikty
na tle religijnym – uniemożliwia ona w zasadzie jakikolwiek dialog.
To oni widzą w nas wrogów i trwając w swoim błędzie, stanowią
dla nas zagrożenie, szczególnie ekstremiści. Cywilizacja muzułmańska jest nastawiona na ekspansję i podboje.
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Natalia

24 lata, katoliczka, wierząca

Czy według ciebie islam jest dla Kościoła katolickiego
sojusznikiem, czy wrogiem?
Według mnie islam nie jest wrogiem Kościoła. Często mamy mylne
pojęcie o islamie, rozumiemy go jedynie przez pryzmat błędnie pojętego dżihadu, a przecież jest to religia, która nawołuje do pokoju.
Czy może być zagrożeniem w kontekście przechodzenia katolików
na islam? Wydaje mi się, że nie. Zawsze myślałam, że jeśli ludzie
rezygnują z wiary, w której zostali wychowani, to raczej ze względu na to, że przestali wierzyć w cokolwiek. Myślę, że islam nie jest
na tyle atrakcyjną religią. To raczej buddyzm jest ciekawszy przez
tę całą orientalną otoczkę. Ja przynajmniej nie odbieram tej religii
jako czegoś, co może zagrozić mojej wierze.
Czy islam jest sojusznikiem, czy potencjalnym wrogiem
zachodniej cywilizacji?
Islam może być zagrożeniem dla zachodniej cywilizacji w tym kontekście, że wielu imigrantów to muzułmanie, którzy przez to, że
nie asymilują się w nowym miejscu, stają się bardziej przywiązani
do swoich tradycji, wiary. Podczas gdy w zachodniej, chrześcijańskiej Europie obserwujemy laicyzację (np. we Francji), o tyle wśród
tych społeczności religijność jest bardzo widoczna. Np. poprzez
noszenie burek. Nie wiem, czy kultura islamu mogłaby zostać nam
narzucona, raczej nie. Natomiast obserwuje się roszczeniowy sto-
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sunek muzułmanów w kwestii poszanowania ich
tradycji/praw, nawet tych, które nie są zgodne z naszym prawem/zwyczajem itp. Bardziej w związku
z islamem bałabym się zagrożenia związanego z terroryzmem, jakimiś aktami przemocy w imię
obrony ich religii, natomiast nie myślę, że
to mogłoby zagrozić całej naszej cywilizacji. Wydaje mi się, że to sami
Europejczycy szkodzą sobie
najbardziej poprzez zatracanie podstawowych wartości,
jak rodzina czy szacunek do
drugiej osoby. Jeśli cos może
zagrozić naszej cywilizacji, to chyba my sami, nie islam.
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Ewelina

25 lat, katoliczka, wierząca

Czy według ciebie islam jest dla Kościoła katolickiego
sojusznikiem, czy wrogiem?
Uważam, że ze względu na swoją formę oraz historyczne uwarunkowania islam stoi w opozycji nie tylko do Kościoła katolickiego, ale również innych wyznań. Co więcej, radykalizujące się
coraz częściej odłamy islamu stanowią bezpośrednie zagrożenie
dla idei chrześcijaństwa oraz swobody wyznania wiary. Zbyt dosłowne interpretowanie zapisów Koranu oraz ślepe zawierzenie
radykalnym przywódcom częściej oddanych własnym korzyściom
niż faktycznej bogobojności, sprawiają, iż muzułmanie pozostają
bez wyboru – albo poddają się woli religijnych przywódców, albo
stają się wrogami we własnym kraju, często tym samym skazując
siebie i swoje rodziny na śmierć. Islam zdecydowanie jest wrogiem
Kościoła.
Czy islam jest sojusznikiem, czy potencjalnym wrogiem
zachodniej cywilizacji?
Islam nie jest zagrożeniem jedynie dla tych społeczeństw, które
z oddaniem i wiarą praktykują inne religie, a także dla ludności
państw laickich. W swych dążeniach muzułmanie nie znają umiaru
i nie godzą się na kompromisy. Za nic mają ideę religijnej tolerancji
czy współżycia społecznego. Współcześnie, gdy granice poszczególnych państw są coraz bardziej rozmyte, a i samo poruszanie się
po świecie stało się o wiele prostsze i bardziej dostępne, mamy
do czynienia ze swoistego rodzaju ekspansją narodów muzułmańskich, które stopniowo zajmują terytoria zachodniej cywilizacji.
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Emigranci ci jednak ani myślą dostosowywać się do zastanego stanu rzeczy, nie zważają na uwarunkowania kulturowe, polityczne
czy religijne, zajmują przestrzeń lokalną i publiczną, często narzucając współmieszkańcom swoją wolę, podkreślając swoją wyższość
nad innymi religiami, zasadami czy prawami. Z jednej strony ich
akcentowana na każdym kroku wierność wyznaniu może być uznawana za godną podziwu i stać się przykładem, jak ważne miejsce
w naszym życiu powinna zajmować wiara. Z drugiej jednak strony
brutalna ekspansywność oraz zatwardziałość islamu napawa nas
niejednokrotnie słusznymi obawami, iż niedługo nie będziemy panem we własnym domu. Rozmycie granic państwowych stawia nas
również przed konfrontacją z innymi kulturami oraz religiami. Powinna je jednak łączyć swoistego rodzaju tolerancja oraz umiejętność godzenia sprzecznych interesów bez naruszania praw i dóbr
którejkolwiek ze stron. Uważam jednak, że ze strony islamu nie
możemy liczyć na żadne ustępstwa i powinniśmy umacniać swoją
wiarę, aby w godzinie próby wiedzieć, po której stronie stoimy.
Wojny religijne, jak sami obecnie widzimy, nie są domeną jedynie
przeszłości i wszystko jeszcze może się zdarzyć.
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Paweł

25 lat, katolik, wierzący

Czy według ciebie islam jest dla Kościoła katolickiego
sojusznikiem, czy wrogiem?
Uważam, że islam jest wrogiem dla Kościoła katolickiego. Wyznawcy islamu to ludzie na opak rozumiejący swoją wiarę, wykorzystują
ją tylko do własnych rozgrywek. Żyjąc w dzielnicach wyznawców
islamu, poznałem tych ludzi, ich mentalność i wrogie nastawienie
do katolików.
Czy islam jest sojusznikiem, czy potencjalnym wrogiem
zachodniej cywilizacji?
Śmiem twierdzić, iż islam tym samym zagrożeniem jest dla kultury zachodniej. Twierdzenia które słyszałem: „islam, my, Arabowie, opanujemy świat, jesteśmy najsilniejsi, najlepsi” – przekonują
mnie, że ci ludzie w to głęboko wierzą i tylko czekają na swój czas,
by opanować świat.
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Czy według ciebie islam jest dla Kościoła katolickiego
sojusznikiem, czy wrogiem?
Generalnie jest wrogiem, bo jego celem jest całkowita eliminacja
Kościoła, przejście chrześcijan na islam itd. Może być sojusznikiem
w walce z dyktatem świeckości w przestrzeni publicznej, w walce
z eliminowaniem elementów wyznaniowych. Podobnie może być
sojusznikiem w niektórych kwestiach obyczajowych.
Czy islam jest sojusznikiem, czy potencjalnym wrogiem
zachodniej cywilizacji?
Jak poprzednio. Z tą różnicą, że gdy na terenach kojarzonych dziś
z cywilizacją zachodnią zacznie dominować islam, zapewne przejmie on część jej elementów – te, które nie będą kolidować z nauczaniem islamu.
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Mariusz

27 lat, katolik, głęboko wierzący

Czy według ciebie islam jest dla Kościoła katolickiego
sojusznikiem, czy wrogiem?
Pytanie zbyt ogólne. Jeśli mówimy w prowadzeniu ludzi do Boga,
to niestety odpowiedź jest negatywna, bo islam m.in. odrzuca bóstwo Jezusa Chrystusa, który jest Drogą. Jeśli mówimy o ideologii
gender, to sojusz na pewnym poziomie jest możliwy.
Czy islam jest sojusznikiem, czy potencjalnym wrogiem
zachodniej cywilizacji?
Islam, który jest kompletnym ustrojem religijno-politycznym,
w dzisiejszych czasach spotyka bardzo podatny grunt do rozwoju,
szczególnie w zachodniej części Europy. Ujawniając niestety dosyć
często swoją niekompatybilność z tym, co europejskie, uzyskuje aprobatę rządzących. Można by zapytać, czy to zagrożenie dla
„europejskości Europy”? Ciężko zagrażać czemuś, co już prawie
dogorywa. Islam po prostu wchodzi i zajmuje pustkę ideologiczną
po zlaicyzowanej, a tym samym podkopanej u podwalin cywilizacji.
Stwierdzenie sojuszu z islamem w budowaniu cywilizacji jest nieco
baśniowe. Muzułmanie mają zarówno inny styl życia, wartości czy
poczucie porządku świata, które nie idą w parze z tradycyjnymi
wartościami europejskimi. Jako że bardzo szanuję odmienność kultur, dlatego nie jestem fanem zbytniego ich mieszania, bo wtedy
wszystko zaczyna wyglądać tak samo.

77

Jeden z przywódców Kurajszytów wspomniany w tej klątwie – niejaki ‘Uqba – błagał, by darowano mu życie: „Kto się zaopiekuje
moimi dziećmi, o Mahomecie?” „Ach, u diabła” – odparł wielki
Prorok Islamu, po czym rozkazał mimo wszystko uśmiercić ‘Uqbę.
Inny przywódca Kurajszytów, Abu Jahl (imię to, nadane owemu
przywódcy przez muzułmańskich kronikarzy, oznacza „Ojca Ignorancji”; w rzeczywistości nazywał się on ‘Amr ibn Hisham) został
ścięty. Muzułmanin, który pozbawił go głowy, dumnie zaniósł
trofeum przed oblicze samego Mahometa: „Uciąłem mu głowę
i zaniosłem apostołowi, mówiąc, «To jest głowa wroga bożego, Abu
Jahla»”.
Mahomet nie posiadał się z radości. „Na Boga Najwyższego,
czyżby?”– wykrzyknął i podziękował Allachowi za śmierć swego
wroga.
Ciała wszystkich mężczyzn, których imiona wymieniono w klątwie, wrzucono do dołu. Jak wspominał jeden ze świadków tego
wydarzenia: „Później widziałem, jak ginęli pod Badr, a ciała ich
wrzucono do studni, wszystkie oprócz ciała Umaiya lub Ubai, ponieważ był to człek gruby, więc wyciągnięto jego ciało i rozczłonkowano przed wrzuceniem do studni”. Nieco później Mahomet
nazwał zmarłych „ludźmi z dołu” i zadał im pewne teologiczne pytanie: „Czy odkryliście, że to, co Bóg wam obiecał jest prawdą? Ja
odkryłem, że to, co obiecał mi Pan jest prawdziwe”. Kiedy go spytano, dlaczego rozmawia ze zmarłymi, odpowiedział: „Oni mnie
słyszą tak samo jak wy, z tą różnicą, że nie mogą odpowiedzieć”.

Niepoprawny politycznie przewodnik po Islamie
Wkrótce nakładem Wydawnictwa Fronda
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Takie tam o Islamie

Redakcja nie bierze odpowiedzialności
za to, co jest w środku. Nie bierze też
odpowiedzialności za tych, którzy będą
to czytać.
Redakcja wymarzyła sobie numer taki
a nie inny. Przyśnił jej się pewnej nocy
i od tej pory ją nawiedzał. Przychodził
i nie chciał odejść. A potem nastąpił
poranek, dzień pierwszy po opuszczeniu przez numer drukarni.
Redakcja poszła na kebaba.
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Marta Brzezińska-Waleszczyk

Nieustraszona gł o
Kiedy oto przyszłość stała
się krótka i przelatywała mi
przez palce nieuchronnie jak
przesypujący się w klepsydrze
piasek, często zdarzało
mi się rozmyślać o mojej
przeszłości – szukać w niej
odpowiedzi, z którymi
wypadałoby umrzeć.
Dlaczego się urodziłam, dlaczego żyłam, kto lub co ułożyło mozaikę postaci, która od zamierzchłych lat była
moim Ja. Dobrze wiedziałam, rzecz
jasna, że pytanie dlaczego-się-urodziłam zadawały już sobie, i to na próżno,
miliardy ludzkich istnień, że odpowiedź

na nie jest częścią tajemnicy, która
nazywa się Życiem. I jeśli chciałabym
udać, że ją znalazłam, to musiałabym
odwołać się do idei Boga. Tego wybiegu nigdy nie rozumiałam i nie stosowałam – napisała we wstępie do sagi
Kapelusz cały w czereśniach. Oriana
Fallaci niespełna dekadę temu zmarła
tak, jak chciała – jako „chrześcijańska
ateistka”. Choć nie szczędziła Kościołowi katolickiemu ostrej krytyki, to jednak uważała chrześcijaństwo za ostoję
wartości i fundament, na którym zbudowana jest Europa, a z jej argumentacji śmiało można korzystać we współczesnej apologetyce.
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ł osicielka prawdy
Florencja
Oriana Fallaci urodziła się 29 czerwca
1929 roku we Florencji, mieście Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Dantego i Giotta. Ponoć z okien jej domu
widać było najwykwintniejszy symbol
stolicy Toskanii – dach florenckiej katedry Matki Boskiej Kwietnej z kopułą
Brunelleschiego. Położona nad rzeką
Arno Florencja była jej ukochanym
miejscem na ziemi – choć wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych,
zawsze czuła się Toskanką. Zwykła
mawiać, że USA to jej mąż, ale matką
zawsze pozostanie Italia. W Ameryce mieszkam jako uchodźca politycz-

ny – pisała we wstępie do Wściekłości
i dumy. Wielokrotnie dawała wyraz
swojemu zachwytowi nad dorobkiem
włoskiej kultury, martwiła się z powodu niebezpieczeństwa grożącego
zabytkom, dziełom sztuki, skarbom
historii – istocie zachodniej kultury.
Jestem florentynką, więc martwię się
jeszcze bardziej o moją katedrę Santa
Maria del Fiore, o moje Baptysterium,
o moją kampanilę Giotta, o mój Palazzo Pitti, moją Galerię Uffizi, o mój
Ponte Vecchio – Stary Most. Zagrożenia upatrywała w cywilizacji islamskiej,
która – jak prognozowała – opanuje
Europę. Wojna naznaczyła jej życie od
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najwcześniejszych lat, kształtując charakter, wpływając na życiowe wybory.
Jej ojciec działał w antyfaszystowskiej,
a następnie antyhitlerowskiej opozycji,
w co wkrótce zaczął angażować córkę.
Chowałam granaty w główkach sałaty
i prowadziłam ku wolności, jadąc na
małym rowerku, żołnierzy alianckich
przebranych za kolejarzy – wspominała
po latach Oriana.
Dziewczynka nie może płakać
Wydarzeniem, które odcisnęło się
piętnem na życiu pisarki, było bombardowanie Florencji przez aliantów 25
września 1943 roku. Zamiast uderzyć
w dworzec kolejowy, którego Niemcy
używali do transportu broni i wojska, alianci trafili w pobliską dzielnicę i historyczny cmentarz przy placu
Donatella. Skąd mogłam wiedzieć,
jak wygląda koszmar bombardowania? – pyta po latach Fallaci, wspominając odłamki wypadających szyb,
trzęsącego się ołtarza i księdza krzyczącego: Jezu! Pomóż nam, Jezu! (wraz
z ojcem schroniła się w kościele Santissima Annunziata). Zaczęła płakać,
wprawdzie płaczem cichym i opanowanym, bez jęków i czkawki, ale tata i tak
to zauważył. Dał mi potężnego klapsa,
spojrzał w oczy i powiedział: „Dziewczynka nie może, nie powinna płakać”. Więc od 25 września 1943 roku
nie płaczę. I tak dobrze, jeśli czasem
zwilgotnieją mi oczy i coś dławi mnie
trochę w gardle – pisze we Wściekłości

i dumie. Za walkę w ruchu oporu jako
łączniczka zostaje odznaczona w wieku
14 lat medalem za żołnierską odwagę.
Odprawa, jaką dostaje po wojnie, wystarcza na buty dla niej i dwóch sióstr.
Twardy charakter Oriana dziedziczy po
przodkach – saga o jej rodzinie Kapelusz cały w czereśniach obfituje w historie nieprzejednanych, dzielnych kobiet. Z kolei we Wściekłości i dumie tak
wspomina swoją matkę: Kiedy wiosną
1944 roku mój ojciec został aresztowany przez hitlerofaszystów, nikt nie wiedział, gdzie go przetrzymują. Ale matka powiedziała: „Ja go znajdę”. A kiedy
go odnalazła w faszystowskiej kaźni,
a komendant powiedział, że już może
się nosić na czarno, bo jej mąż zostanie
stracony o świcie, bez wyroku, zimno
odpowiedziała, jakby był poddanym na
jej rozkazy: „Mario Carita, jutro o szóstej rano zrobię tak, jak powiedziałeś.
Ubiorę się na czarno. Ale jeśli urodziłeś
się z łona kobiety, powiedz swojej matce, żeby zrobiła to samo”.
Penelopa na wojnie
Oriana chce studiować medycynę.
Żeby zarobić na studia, dzięki pomocy wuja, znanego dziennikarza Bruna
Fallaciego, zaczyna pracę w lokalnej
florenckiej gazecie. Początkowo zajmuje się kronikami policyjnymi, następnie sądowymi. Wkrótce utwierdza się
w przekonaniu, że lekarzem jednak
nie będzie. Ale pokorna nie jest – już
w pierwszej redakcji sprzeciwia się na-

Pisarka, nie dziennikarka
Nie zawsze wierne odzwierciedlanie
faktów w niczym nie przeszkadza najbardziej prestiżowym tytułom w zabieganiu o współpracę z Fallaci. Jej teksty
chętnie drukują „New York Times”,
„Los Angeles Times”, „Washington
Post”, „Time” czy „Wall Street Journal”.
Ona sama nie mówi o sobie „dziennikarka”, ale właśnie „pisarka”. Lubi
podkreślać swoją pieczołowitość i dbałość o każdy szczegół pisania: Jestem
powolną pisarką, ostrożną pisarką.
Jestem też pisarką niezaspokojoną: nie
przypominam tych, którzy są zawsze
zadowoleni ze swojej twórczości, jakby
sikali ambrozją. Poza tym mam wiele
obsesji. Dbam o rytm, frazy, o kaden-
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nowania walk o wzgórze 875 wytykał
jej amerykański dziennikarz Edward
Behr. O ile wiem, nigdy nie postawiła
stopy na tym wzgórzu, dopóki starcia
się nie skończyły. Później natknąłem
się na opis bitwy, w którym zapomniała wspomnieć o tym szczególe – napisał w książce Anyone here been raped
and speeks English. Fani Oriany, a tych
nigdy nie brakowało, usprawiedliwiają jednak pisarkę, argumentując, że
nawet jeśli zmyśla, to przecież tylko
po to, by nadać moc opisywanym wydarzeniom. Fallaci zmitologizowała
swoje życie. Światła rampy muszą być
skierowane na nią. Jest swoją własną
supergwiazdą – komentuje jej biograf
Santo Aricó.
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pisaniu tekstu pochwalnego o przywódcy Włoskiej Partii Komunistycznej,
za co traci pracę (…nie zgodziłam się
być maszyną do pisania […]. Nikt nigdy
nie zmusił mnie do pisania za srebrniki. To, co kiedykolwiek w życiu pisałam,
nie miało nigdy związku z pieniędzmi).
Z pomocą znów przychodzi stryj, który
wstawia się z nią w prestiżowym mediolańskim tygodniku „L’Europeo”. Tak
zaczyna się jej wielka przygoda jako
korespondentki wojennej. Fallaci jeździ
wszędzie tam, gdzie trwa wojna, bez
przerwy. Relacjonuje sytuację z Wietnamu, wojnę pakistańsko-indyjską,
konflikty na Bliskim Wschodzie i w Południowej Afryce. W 1962 roku wydaje
swoją pierwszą powieść pt. Penelopa
na wojnie. To historia młodej kobiety,
która w przeciwieństwie do swojego
mitycznego pierwowzoru rezygnuje
z roli domatorki, wiernie (ale i biernie)
oczekującej na powrót Ulissesa, i wyrusza w świat, do Nowego Jorku, by
tam odnaleźć swą młodzieńczą miłość.
W 1968 roku Fallaci jedzie do Meksyku, gdzie podczas masakry na placu
Tlatelolco 2 października giną setki
osób. Zbłąkana kula trafia także Orianę. Dziennikarka traci przytomność
i ponoć zostaje uznana za martwą. Ma
nawet trafić do kostnicy, gdzie dopiero kapłan orientuje się, że jest tylko
ranna. Piszę „ponoć”, bo Fallaci zarzucano koloryzowanie rzeczywistości po
to, by skupić uwagę na sobie samej.
Konfabulację w kontekście relacjo-
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cje strony, o dźwięk słów – o metrum
[…]. Dla mnie forma jest równie ważna
treść. A jednak Oriana
jak substancja, treść
chętnie podkreśla swoje zasługi ((Dałam dziennikarstwu więcej, niż dziennikarstwo dało mnie. Bez fałszywej
skromności myślę, że je uszlachetniłam
zaszczyciłam), co powoduje, że krytyi zaszczyciłam
cy zarzucają jej grafomanię i bufonadę.
Fallaci jednak nic sobie z nich nie robi.
Dzieła pośmiertne mają tę wspaniałą
zaletę, że oszczędzają oczom i uszom
autora idiotyzmu lub perfidii tych,
którzy nie będąc w stanie napisać, czy
choćby począć powieść, mają pretensje do oceniania i obrażania tych, którzy powieść poczną i napiszą
napiszą.
Metafora z poczęciem jest w tym
miejscu nieprzypadkowa. Oriana
uważa kolejne książki za swoje dzieci, których nigdy nie urodziła. Często
porównuje proces pisania do ciąży,
a powieść nazywa „wymagającym
dzieckiem”, którego życie płodowe
trwa przez większą część jej dorosłego
życia. Ukochanym, dopieszczonym pod
każdym względem dzieckiem jest saga
rodzinna Fallacich Kapelusz cały w czereśniach (to w niej zdradza, że w jej
żyłach płynie polska krew; Stanisław
obiecał jej praprababce, że zabierze ją
i dziecko do Krakowa, ale zginął w jednym z powstań i do Włoch nigdy nie
wrócił). Pisarka pracuje nad nią blisko
dziesięć lat, pisze praktycznie całymi
dniami, nie jedząc, nie robiąc żadnych
przerw. Jej spokój zostaje zmącony

Wściekła Oriana
Wojna, jaką wytacza islamskim terrorystom, czyni ją znaną na całym
świecie, przysparzając wielu wrogów
(Nie ma jednak dnia, abym nie dostawała pogróżek […], a moje życie jest
poważnie zagrożone). Nie bez powodu – w końcu o panoszenie się przedstawicieli obcej cywilizacji, dla której
jedynym uczuciem, jakie żywi, jest
pogarda, obwinia konformistycznych
przywódców europejskich państw.
Największe razy wymierza włoskim
politykom, ale w gruncie rzeczy obrywa się wszystkim (Wasze kraje nie
są lepsze od mojego) – jej argumenty
są jedną wielką mową oskarżycielską
przeciwko prowadzonej przez Unię Europejską polityce, która sprzeniewierza
się wszystkim wartościom przyświecającym jej założycielom.
Zaślepieni krótkowzrocznością
i głupotą Politycznie Poprawnych, nie
zdajecie sobie sprawy lub nie chcecie zdać sobie sprawy, że toczy się już
wojna religijna – wytykała, w innym
miejscu mówiąc wręcz o „odwrotnej
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krucjacie”, która dokonuje się nie za
pośrednictwem mieczy, ale brzuchów
islamskich kobiet. Zresztą za sformułowanie „mnożą się jak szczury” wytoczono jej w Paryżu proces. Oriana jest
jednak nieprzejednana – w Sile rozumu wykazuje, że liczba muzułmanów
w ostatnim półwieczu wzrasta o 235
proc., podczas gdy liczba chrześcijan jedynie o 47 proc. Szefom rządów
europejskich państw zarzuca tchórzostwo („sranie w majtki ze strachu”
i „podwójną grę z wrogiem”) – nie
widzi wśród nich żadnego Ryszarda
Lwie Serce, a tym bardziej nie widzi
nikogo takiego w swojej ukochanej
Italii (Włochy nazywa „ospałymi i rozlazłymi”, w których wolność mylona
jest z rozwiązłością). Gani hipokryzję,
ślepotę, głupotę, masochizm, rozwiązłość, brak przywództwa, polityczną
poprawność. Unię Europejską nazywa
klubem finansowym, który narzuca
nonsens wspólnej waluty, płaci niezasłużone pensje członkom bezużytecznego parlamentu i głosi populistyczne
idiotyzmy. A także daje schronienie milionom synów Allacha. To nie
jest Europa. To samobójstwo Europy – ostrzega we Wściekłości i dumie,
w Sile rozumu idąc jeszcze dalej i nazywając Stary Kontynent „Eurabią”
(autorstwo tego terminu przypisuje
się jej zresztą niesłusznie, bo po raz
pierwszy użyła go wybitna socjolog
Bat Ye’or), „kolonią islamu” albo po
prostu „dziwką”, która sprzedaje się
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wrześniowego poranka 2001 roku,
kiedy w bliźniacze wierze World Trade
Center wbijają się porwane przez islamskich terrorystów samoloty. Fallaci
początkowo nie chce się odrywać od
sagi (inaczej skończy się to poronieniem), ma jednak zbyt wiele do wykrzyczenia w sprawie muzułmańskich
najeźdźców.
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sułtanom, kalifom, wezyrom nowego imperium osmańskiego. Wytacza
ciężkie armaty – Europie imputuje
śmiertelną chorobę, która kilka dekad
wcześniej uczyniła faszystów z Włochów, a nazistów z Niemców. Jest nią
strach, który w połączeniu z konformizmem i karierowiczostwem zbiera
więcej ofiar niż rak.
Oriana drwi z zachwytów europejskich polityków nad cywilizacją islamu:
Kopernik, Galileusz, Newton, Darwin,
Pasteur, Einstein nie byli wyznawcami
Proroka. Z pogardą pyta o zdobycze
kultury bigotów z brodami, w czadorach i burkach, nie znajdując niczego
poza święta księgą, która brzmi niedorzecznie nawet wtedy, kiedy jest plagiatem Biblii czy Ewangelii, czy Tory.
Pretensje ma zresztą także do Jana
Pawła II i jego wizji ekumenizmu, nie
mogąc uwierzyć, że papież prosił mahometan o przebaczenie za wyprawy krzyżowe. A czy synowie Allacha
kiedykolwiek prosili Cię o przebaczenie za to, że zajęli Grób Pański? – pytała z wyrzutem. Nie może pojąć, że
Wojtyła, którego docenia za ogromne
zasługi w obaleniu komunizmu, mruga do osobników, którzy są gorsi od
Stalina i flirtuje z tymi, którzy chcieliby wybudować meczet w Watykanie.
Z całym szacunkiem, przypominasz mi
tych niemiecko-żydowskich bankierów,
którzy w trzydziestych latach sądząc,
że się ocalą, pożyczali pieniądze Hitlerowi. I którzy kilka lat później skończyli

w piecach jego krematoriów – zwraca
się bezpośrednio do Jana Pawła II.
W zuchwały, ale także przejmujący sposób apeluje do Wojtyły: Ojcze
Święty: czemu się nie opamiętasz?
Czemu w imię Jedynego Boga nie ulokujesz tych braci we wnętrzach przestronnego Watykanu? Oczywiście pod
warunkiem, że nie będą srali w Kaplicy Sykstyńskiej. Że nie będą sikali na
rzeźby Michała Anioła, że nie splugawią malowideł Rafaela. W Sile rozumu,
powołując się na Ewangelię św. Mateusza, podkreśla z kolei, że nawet Jezus
nie był pacyfistą (Nie przyszedłem
przynieść pokoju, lecz miecz). Choć
nie szczędzi gorzkich słów pod adresem Kościoła, to jednak staje w jego
obronie, krytykując stosowanie dwóch
miar do islamu i chrześcijaństwa. Nie
może przeboleć, że lżenie Matki Boskiej, papieża albo świętych uchodzi
na sucho (ba, jest nawet chwalone!),
zaś to samo pod adresem wyznawców
islamu lub proroka jest uznawane za
rasizm i dyskryminację. Ma jednak za
złe Kościołowi, że sam zatraca swoją
tożsamość, że nie wie, dokąd zmierza, zaś organizacjom chrześcijańskim
wytyka przygarnianie muzułmańskich
imigrantów. Uważa nawet, że to Kościół jest pierwszym wśród winnych
katastrofy, jaką przeżywamy. Zarzuca
mu defetyzm i bierną postawę wobec
zakusów wyznawców proroka, stawiając za przykład Judaizm, który broni się
zębami i pazurami.

87
F RO N DA LU X 71 / L ATO 2014

Panoszenie się muzułmanów w Europie odczytuje jako brak należnego szacunku dla miejsca, w którym
są oni jedynie gośćmi, oraz deptanie
dorobku chrześcijańskiej kultury. Nie
jeżdżę stawiać namiotów w Mekce. Nie idę recytować Ojcze Nasz czy
Zdrowaś Mario przed grobem Proroka. Nie chodzę sikać na ściany meczetów. A tym bardziej srać na nie. Kiedy
jestem w ich krajach (co nie sprawia
mi najmniejszej przyjemności), nigdy
nie zapominam, że jestem gościem
i cudzoziemką – podkreśla, nie mogąc
przeboleć namiotu rozstawionego
przez somalijskich muzułmanów na
placu Katedralnym we Florencji. Namiotu, do którego usunięcia sama się
przyczynia, urządzając awantury kolejno burmistrzowi, włoskiemu ministrowi spraw zagranicznych i policjantowi z biura bezpieczeństwa miasta.
Jest to jednak pyrrusowe zwycięstwo
Oriany, bo wkrótce szef włoskiego
MSZ przedłuża ważność somalijskich
paszportów.
Fallaci nie ma dobrych prognoz
dla przyszłości Europy. Im bardziej
społeczeństwo jest otwarte i demokratyczne, tym bardziej narażone na
terroryzm. Im bardziej naród jest wolny, tym bardziej naraża się na rzezie,
które (dzięki Palestyńczykom) od lat
wydarzają się we Włoszech i innych
krajach europejskich. I które teraz
dotarły do Ameryki – pisze po zamachach 11 września.
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Antyfeministka
W islamie szczególnie uwiera ją pogarda dla kobiet, której doświadcza na
własnej skórze – na przykład w 1973
roku w oddziale palestyńskich fedainów stacjonujących w Jordanii. Baza,
w której Oriana przebywa jako reporterka, jest obiektem zmasowanego
nalotu izraelskiego. Dziennikarka nie
zostaje jednak wpuszczona do schronu
razem z dowódcą, bo obecność kobiety byłaby dla niego „nieprzyzwoita”.
Zamiast tego „skurwysyny” (jak pisze
o nich Fallaci) zamknęli ją w drewnianym składzie dynamitu. Nie, nie przez
pomyłkę czy przypadkiem – zrobili
to celowo, żeby się rozerwać. Kiedy
nalot się skończył, wszyscy rechotali z uciechą: „Nigdy się tak nie ubawiliśmy” – wspomina we Wściekłości
i dumie. Wyznawców proroka krytykuje za bigoterię objawiającą się zawijaniem kobiet od stóp do głów w burki
i czadory czy obsesyjnymi restrykcjami
w relacjach damsko-męskich (przy jednoczesnymi dopuszczaniu poligamii).
Nie zostawia suchej nitki na Błękitnej Księdze Chomeiniego. Wspomina,
jak zamknięto przez nią salon fryzjerski w Teheranie, tylko dlatego że jego
właściciel umył jej włosy. Prawdziwą
wściekłością napawa ją przyzwalanie
na praktykę infibulacji (wycinania młodym dziewczętom łechtaczki i zszywania warg sromowych większych).
Cierpienia islamskich kobiet są
zresztą kością niezgody pomiędzy nią

a feministkami, które pogardliwie nazywa „podrabianymi Amazonkami”. No
i dokąd poszedł wasz gorzki, jadowity
feminizm? Kiedy skończyła się wasza rzekoma wojowniczość na pokaz?
Czy możecie mi powiedzieć, dlaczego
kiedy chodzi o wasze muzułmańskie
siostry, kobiety, które są torturowane
i poniżane, i mordowane przez prawdziwe męskie szowinistyczne świnie,
naśladujecie milczenie swoich małych
mężczyzn? – oskarża.
Z feministkami ma zresztą na pieńku od 1975 roku, kiedy wydaje List do
nienarodzonego dziecka – jeden wielki
argument przeciwko aborcji. Nie jestem kobietą z tej książki. Co najwyżej
ją przypominam, tak jak może ją przypominać jakakolwiek kobieta naszych
czasów, która żyje w pojedynkę, pracuje i myśli. Właśnie po to, żeby każda
kobieta mogła się w niej rozpoznać,
nie wyposażyłam jej w twarz, imię,
adres, wiek […]. Bohaterkę dręczą tysiące znaków zapytania, za każdym razem, kiedy jest przekonana o jednym,
twierdzi również coś wręcz przeciwnego […]. Jej głęboka intuicja polega na przekonaniu, że dziecko do niej
nie należy, ponieważ należy jedynie
do siebie samego. Gdybyśmy wszyscy
uznali, że ukochana istota – dziecko
czy partner – nie do nas należy, rodzaj
ludzki byłby bardziej wolny. I bardziej
inteligentny – mówi z okazji wydania
książki. Jej argumenty wywołują tym
większą wściekłość, że przeciwko abor-

Jestem ateistką. Chwała Bogu
Choć krytycznie wypowiada się na temat Kościoła katolickiego (nie mogła
mu wybaczyć wielu spraw, od inkwizycji, która miała spalić na stosie jej
prababkę Ildebrandę, aż po asymetrię
i naiwność dialogu z islamem), to docenia wkład chrześcijaństwa w europejską cywilizację (nazywa je nawet
fundamentem jedności Europy, bez
którego nie byłoby odrodzenia, oświecenia, a nawet rewolucji francuskiej).
Już jako małą dziewczynkę nużą ją nabożeństwa, jako dojrzała kobieta drwi
z dewocji.
Uważa, że wierzącym ludziom żyje
się łatwiej. Życie jest bardzo trudne,
umieranie jest zawsze nieprzyjemne,
a idea Boga, która pomaga stawić
czoło tym dwóm zjawiskom, może
przynieść bezbrzeżną ulgę: rozumiem
to dobrze. W gruncie rzeczy zazdroszczę tym, którzy wierzą. Czasami jestem
o to wręcz zawistna. Nigdy jednak
do tego stopnia, by wzbudzić w sobie
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wręcz pierwszym znakiem zapytania z nieskończonego ciągu znaków
zapytania. I tylko ten, kto się dręczy
pytaniami, żeby znaleźć odpowiedzi,
posuwa się do przodu; tylko ten, kto
nie ulega potrzebie wygody, jaką jest
wiara w Boga, uchwycenia się tratwy,
żeby na niej odpocząć, może zaczynać
od nowa… Jakże mocno pobrzmiewa
w tych słowach stosunek samej Fallaci
do wiary!
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cji opowiada się jako zdeklarowana
ateistka. Feministki nazywają ją więc
„podłą, męską szowinistyczną świnią”,
która „ma mózg w macicy”. Bohaterka Listu… rozpaczliwie pyta o początki
ludzkiego życia (Od kiedy? Od chwili,
kiedy kropla światła zwana plemnikiem przebiła i podzieliła komórkę? […]
Cóż bym dała, dziecko, żeby przerwać
twoje milczenie, dostać się do więzienia, w którym tkwisz, w którym cię
umieściłam, cóż bym dała, żeby cię
zobaczyć, usłyszeć twoją odpowiedź!).
Przez cały jednak czas trwania ciąży
zwraca się do dziecka jak do rozumnej osoby, prowadzi z nim wyjątkowy
dialog, w którym zalążek w jej brzuchu
pozostaje bezgłośny. Śmierć dziecka wywołuje w niej niewypowiedziany ból. Wszystkie plemniki i wszystkie
komórki jajowe na świecie, połączone
we wszystkich możliwych kombinacjach, nie będą mogły nigdy stworzyć
cię ponownie, to, czym byłoś i czym
mogłoś być. Nigdy już się nie narodzisz
ponownie. Nigdy już nie wrócisz. A ja
mówię dalej do Ciebie z bezgranicznej
rozpaczy.
Poroniona ciąża staje się zresztą
pretekstem do refleksji o Stwórcy. Bóg
jest wykrzyknikiem mającym skleić
wszystkie skorupy rozbitego dzbana:
jeśli ktoś w niego wierzy, to znaczy,
że jest zmęczony, że już sam sobie nie
potrafi poradzić. Ty nie jesteś zmęczona, bo jesteś chodzącym wątpieniem.
Bóg jest dla ciebie znakiem zapytania,
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podejrzenie, czyli nadzieję, że ów Bóg
mógłby istnieć – pisze w Sile rozumu.
I deklaruje: […] daję sobie radę sama.
Jakby to nie wystarczyło, źle znoszę Kościoły. Ich dogmaty, ich liturgie, ich rzekomy autorytet duchowy, ich władzę.
A z księżmi nie za bardzo dochodzę
do porozumienia. Sprzeciwia się wizji
Boga, który dopuszcza zło na świecie.
Uważa, że Wojna jest przekleństwem
wpisanym w Życie, od której nie da się
uciec. W tej konstatacji upatruje zresztą źródeł swojego ateizmu. Nie zgadza
się bowiem na przyjęcie idei jakiegoś
Boga, który wymyślił świat, w którym
Życie zabija Życie, zjada Życie. Świat,
w którym, aby przeżyć, trzeba zabijać
[…]. Jeśli taki wymóg postawiłby naprawdę Bóg Stwórca, to utrzymuję, że
byłby to Bóg bardzo zły.
Nie potrafi przyjąć wielu reguł, jakimi rządzi się chrześcijaństwo (wymienia choćby nadstawianie drugiego
policzka), a jednak podoba jej się myśl,
jaka leży u podłoża tej religii, w której
nie dostrzega sprzeczności ani z ateizmem, ani z laicyzmem. Fascynuje ją
koncentrująca się na Człowieku myśl
Jezusa z Nazaretu. W myśli tej dostrzega również hymn na cześć Rozumu
i Wolności oraz zwycięstwo nad Bogiem wymyślonym przez ludzi, nad Bogiem abstrakcyjnym i wszechwładnym,
jakiego można znaleźć niemal w każdej
religii. Pociąga ją pomysł Boga, który
stał się Człowiekiem, czy też pomysł
Człowieka, który staje się Bogiem, Bo-

giem samego siebie. Tym, co ją przekonuje w chrześcijaństwie najbardziej,
jest idea Życia, które nie umiera. Widzi
w niej odrzucenie Śmierci i apoteozę
Życia, namiętność do Życia, które jest
złe, tak, zjada samo siebie, ale jest
Życiem, a przeciwieństwem Życia jest
nicość. Chrześcijaństwo jest naprawdę
wyzwaniem nie do odparcia. Imponującym zakładem człowieka z samym
sobą – przyznaje.
Zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele
łączy ją z chrześcijaństwem: Jestem
ateistką, jestem antyklerykałem, nie
mam nic wspólnego z Kościołem katolickim – tak zawsze powtarzam. I jest
to prawda. Ale również nieprawda.
Bo czy mi się to podoba, czy nie, mam
bardzo dużo wspólnego z Kościołem
katolickim. Niech to szlag, jak dużo!
Przy całym moim laicyzmie, antyklerykalizmie, ateizmie jestem tak zanurzona w kulturze katolickiej, że kultura
katolicka tworzy część mojego pisanego i mówionego języka – dodaje we
Wściekłości i dumie, tłumacząc, dlaczego w swoich tekstach tak często wtrąca choćby zwrot „Na Boga!”.
A mimo to w Sile rozumu składa
słynną deklarację o byciu „chrześcijanką ateistką”. Nie wierzę w to, co rozumiemy pod pojęciem Boga […], myślę,
że to ludzie stworzyli Boga, a nie na
odwrót – pisze. Dlaczego mieliby tak
zrobić? Z bezsilności, samotności, rozpaczy, także słabości i strachu przed
życiem i umieraniem…
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jeśli dorośnie do takich rozmiarów,
jak w epoce imperium osmańskiego,
przybierze charakter nowego nazizmu.
Papież Ratzinger jest zbyt inteligentny,
by nie wiedzieć, że podejmowanie dialogu, czy też łudzenie się możliwością
tegoż z nowym nazizmem, oznacza ten
sam błąd, jaki Wielka Brytania Chamberlaina i Francja Daladiera popełniły
w 1938 roku – deklaruje w rozmowie
z polskim jezuitą.
Benedykta XVI ceni za rozsądek.
Orianę z papieżem łączy nić porozumienia, jeśli chodzi o kwestię pogodzenia wiary i rozumu. On naucza, że wiara
domaga się zaangażowania ludzkiego
rozumu i nigdy nie stoi z nim w sprzeczności, ona pisze książkę Siła rozumu
(to wyrażenie zresztą także pojawia się
w pismach Ojca Świętego). On podkreśla racjonalny wymiar wiary chrześcijańskiej, ona w rozumie upatruje jedynego ratunku dla zachodniej cywilizacji.
W końcu on także mówi o rozumie,
który jest wewnętrzną siłą chrześcijaństwa. Odkąd czytam Ratzingera
i odkąd on został Benedyktem XVI, ja
mniej dotkliwie odczuwam swoje osamotnienie – mówi. Szczególną radość
sprawia jej audiencja u papieża, a później wywiad, jakiego „Corriere della
Sera” udziela abp Rino Fisichella, pod
ujmującym tytułem Ratzinger i Oriana – spotkanie dwóch wolnych myśli.
Czy nie dziwi księdza biskupa ta
zgodność kobiety, która określa się
jako ateistka, z papieżem? – pyta
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Po ostrej krytyce Jana Pawła II
spowodowanej jego stosunkiem do
islamu, wspólnotę myśli odnajduje z papieżem Benedyktem XVI, choć
początkowo także jego krytykuje za
kontynowanie nazbyt ekumenicznej linii poprzednika. W artykule Wróg, którego traktujemy, jak przyjaciela pyta
papieża, czy naprawdę wierzy w to, że
muzułmanie zaprzestaną podkładania
bomb. Przypomina, że islamski terroryzm nie jest zjawiskiem odosobnionym, a jedynie ucieleśnieniem strategii
stosowanej już od czasów Chomeiniego. Papież Ratzinger, przepraszam, papież Benedykt XVI, wie o tym lepiej ode
mnie. Wystarczy poczytać jego książki,
poznać to, co pisze na temat Europy,
zrozumieć jego apel, jaki kieruje do Europy, aby pojąć, że wie o tym lepiej ode
mnie. Lepiej od nas wszystkich! – przekonuje w rozmowie z o. Andrzejem
Majewskim SJ. Przyczyn postawy Benedykta XVI upatruje w jego trudnym
położeniu (Stoi on przecież na czele
Kościoła, który opiera swoją wiarę
na miłości i przebaczeniu). Częściową
winą obarcza więc jego poprzednika,
który do islamu podchodził w jedwabnych rękawiczkach, zapraszał imamów
do Asyżu, w Watykanie przyjął „eksterrorystę Arafata” i nigdy nie potępił bin
Ladena.
A jednak ja ufam Ratzingerowi,
Benedyktowi XVI. Jest to człowiek
zbyt inteligentny, by nie zdawał sobie
sprawy z tego, iż Odrodzenie Islamu,
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dziennikarz. Wcale mnie to nie dziwi!
Co więcej, utwierdza mnie w przekonaniu o możliwości prawdziwego
spotkania na danej wszystkim ludziom
płaszczyźnie rozumu – odpowiada abp
Fisichella.
Duchowny tak komentuje w rozmowie z „Corriere della Sera” płaszczyznę
porozumienia Benedykta XVI i Oriany
Fallaci: W przypadku Fallaci i papieża, których łączy osąd kryzysu Europy i Zachodu, sekret tkwi w wolności.
Wiemy, jak bardzo ta Fallaci ceni sobie
niezależność w formułowaniu sądów,
co być może stanowi tę jej cechę, która
przede wszystkim pozwoliła jej tworzyć historię dziennikarstwa i narracji.
A równocześnie dobrze wiemy, jak bardzo teolog Ratzinger był zawsze wolny

wobec jakichkolwiek idei, bez zbytniej
troski o polityczną poprawność. Oriana
lubi powtarzać żart, że skoro ateistka
i papież twierdzą to samo, to musi być
w tym coś z prawdy. Fascynacja Benedyktem XVI i jego nauczeniem jest
przyczynkiem do osobistej przemiany Fallaci: Nie chcę mówić, ile czasu
ja poświeciłam cudownej wskazówce,
jakiej niewierzącym udziela Ratzinger:
„Postępujcie tak, jakby Bóg istniał.
Przynajmniej choć trochę”.
Pisarka spotyka się z papieżem
w Castel Gandolfo latem 2005 roku.
Wszystko zaczyna się od wspomnianego wywiadu, jakiego „Corriere” udziela abp Fisichella, komentując z kolei
wypowiedź Oriany dla „La Stampy”.
Fallaci pisze do duchownego z podzię-

Siła rozumu
Cały jej dorobek publicystyczny to
w gruncie rzeczy jeden wielki apel
o używanie rozumu. Oriana woła: Myślcie samodzielnie!, kiedy nie zostawia
suchej nitki na poprawności politycznej. Uważa, że za Eurabią kryje się
zmierzch inteligencji. Ludzie już nie
myślą. Albo myślą bez pomocy własnej
głowy – ocenia gorzko. Z przerażeniem
patrzy na to, jak myślenie zastępują
formułki pacyfizmu, imperializmu, czułostkowości, roztkliwiania się, rasizmu,
ekumenizmu, konformizmu. Stawia
diagnozę: ludzie zachodniej cywilizacji zostali poddani lobotomii, kastracji
umysłu. Kto zostaje poddany lobotomii, przestaje myśleć to, co powinien
myśleć, staje się powolnym narzędziem w rękach tych, którzy myślą za
niego. A jeśli ten, kto myśli za niego,
też został poddany lobotomii, no to już
grób – wyrokuje.
O używanie rozumu woła, krytykując kolaborację z islamskimi na-
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ności. Jeśli tak jest, jak mówisz, chcę,
żebyś trzymał mnie za rękę do końca,
kiedy niebawem będę musiała przejść
na drugą stronę. Ale zachowuj się jak
do tej pory: nie próbuj mnie nawracać.
Chcę pozostać tym, kim byłam zawsze,
umrzeć tak, jak żyłam, jak chrześcijańska ateistka – miała do niego powiedzieć Oriana. Po jej śmierci w rozmowie z „Corriere” Fisichella przyznaje, że
zmarła tak, jak chciała.
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kowaniem, a później, podczas rozmowy telefonicznej wyznaje, że zawsze
marzyła o tym, by spotkać Ratzingera.
Niestety, teraz, gdy został papieżem,
będzie to niemożliwe! – żałuje. Abp
Fisichella uznaje, że tym bardziej powinno dojść do spotkania i je aranżuje.
Nie jest to trudne, bo także Benedykt
XVI chce poznać Orianę. Rozmawiali
pół godziny. Oriana była dość spięta.
Zaczęła od tego, że zarówno Ratzinger,
jak i ona poznali wojnę i to powinno im
pomóc się zrozumieć. Uderzyło to Ojca
Świętego, bardzo się otworzył. Oriana
wydała mu się sympatyczna. Odpowiedział na wszystkie jej pytania, podarował je medal pontyfikatu, wpisał
serdeczną dedykację do książki o Europie, którą Fallaci przyniosła z sobą.
Do ostatniej chwili Oriana miała tę
książkę na szafce nocnej. Papież zrobił
na niej ogromne wrażenie i powiedziała mi o tym: spotkała wielkich na polu
polityki i religii, z Chomeinim włącznie,
ale wrodzona słodycz i głębia myśli Benedykta XVI wzbudziły jej entuzjazm.
Chciała przeprowadzić z nim wywiad
i pewnie by się jej to udało, gdyby pozwoliła jej na to choroba – relacjonuje
abp Fisichella. Duchownego łączy z pisarką nić sympatii (a jednak potrafiła
znaleźć porozumienie z księdzem!) i zaufanie – po jej śmierci arcybiskup zdradza, że dawała mu do czytania swoje
teksty jeszcze przed publikacją. Kiedy
po raz ostatni spotykają się w Nowym
Jorku, rozmawiają o raju i nieśmiertel-
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jeźdźcami, a także moralne rozpasanie i rozwiązłość Zachodu. W gruncie
rzeczy wyznawany przez nią system
wartości, zwłaszcza pod koniec życia,
jest mocno tożsamy z chrześcijańskim
systemem. W Rozmowie z samą sobą
krytykuje na przykład zezwalanie gejom na zawieranie związków małżeńskich oraz, co gorsza, na adopcję dzieci
przez pary jednopłciowe. Krytykuje
ciche przyzwolenie, z jakim wprowadzane są „postępowe” rozwiązania
powodowane terroryzmem poprawności politycznej. Jeśli wyrazisz swoje
zdanie na temat małżeństw gejów
albo adopcji gejów, skończysz na stosie tak samo jak wtedy, gdy wyrazisz
swoje zdanie o islamie. Okrzykną cię
rasistą, faszystą, bigotem, barbarzyńcą, zacofańcem – ostrzega. Deklaruje, że właściwie nie ma nic przeciwko
homoseksualizmowi jako takiemu, zastanawia się nawet, czym jest uwarunkowany. Natomiast drażni mnie, kiedy
podobnie jak feminizm, przeistacza
się w ideologię. A więc w jakąś klasę,
w partię, w lobby ekonomiczno-kulturalno-seksualne, dzięki czemu staje się
orężem politycznym. Bronią wymuszania i szantażu, nadużyciem Politycznej
i Seksualnej Poprawności […]. Drażni
mnie także, kiedy za pomocą ich lobby
właśnie homoseksualiści dyskryminują
bliźnich. I jeszcze bardziej, kiedy przez
arogancję tej klasy bliźni jest obrażany
prostactwem Gay Parades, na których
homoseksualiści występują półna-

dzy albo przebrani i wymalowani jak
prostytutki – pisze, grzmiąc wreszcie
na deifikację homoseksualizmu, jak
gdyby miałby być on jakimś stanem
błogosławionym. Gdybyśmy wszyscy
stali się homoseksualistami, gatunek
by wymarł. Wymarlibyśmy jak dinozaury – przypomina dość oczywistą
prawdę. Opowiada się przeciw aborcji
(chyba żeby zgwałcił mnie i zapłodnił
Osama bin Laden albo Zarkawi). Słowo
„eutanazja” jest dla mnie przekleństwem, obrazą boską i bestialstwem,
masochizmem. Nie wierzę w słodką śmierć, w śmierć, która wyzwala
od cierpienia. Śmierć to śmierć i basta – pisze w 2005 roku, kiedy światową opinią publiczną wstrząsa sprawa
Terri Schiavo. W kwestii dopuszczenia eksperymentów na embrionach
zgadza się z kard. Ratzingerem, który
ostrzega, że taki proceder to negacja
praw człowieka. Jeśli w miejsce Birkenau czy Dachau postawić instytuty
naukowe, gdyby w miejsce bliźniaków
wiwisekcjonowanych przez Mengelego postawić ludzkie płody, śpiące
w zamrażalnikach, nic się nie zmieni.
Naukowcy pozwalają, by komórki tych
nowych myszek laboratoryjnych wzbogacały firmy farmaceutyczne, których
cynizm przewyższa cynizm handlarzy
bronią – pisze.
„Anioł zemsty”
Przeprowadza setki rozmów z największymi tego świata, które czynią ją
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gdy nieszczęsny chory mózg dyndał
na sznurze, niczym ciało pozbawione
życia, Kaddafi ponownie doznał delirium […]. Może powinnam była okazać
mu nieco wielkoduszności i dyskretnie
wyjść z namiotu. Ale tak bardzo go
nienawidziłam, że oddałabym życie za
ostatnie pchnięcie nożem – wspomina
wywiad z przywódcą Libii. Gardzi władzą, despotami i autokratami, uważając dyktatorów za ludzi śmiesznych.
Istnieje coś bardziej komicznego od
wrzeszczącego dyktatora. Tym czymś
jest moc głupoty, czyli idiotycznych zasad, bezsensownych regulaminów, absurdalnych przepisów, które stanowią
podporę władzy bardziej skuteczną od
broni – pisze. Szczyci się, że udało jej
się wyprowadzić z równowagi Hajle
Sellasje, którego zapytała o to, jak widzi własną śmierć (choć wiedziała, że
panicznie boi się on końca życia). Wywiad zostaje przerwany, a „Washington
Post” komentuje: Fallaci chce być kimś
więcej niż tylko błyskotliwym aniołem
wywiadów. Chce być aniołem zemsty.
Takiego stylu prowadzenia wywiadów nie cierpiał Ryszard Kapuściński,
który uważał, że jeśli naprawdę chce
się coś wydobyć z rozmówcy, trzeba czekać, aż ten sam zacznie mówić. Niektórzy politycy boją się z nią
rozmawiać. Ale boją się też odmówić,
bo to oznaczałoby, że stchórzyli, że
wystraszyli się tej drobnej, eleganckiej
kobietki z Florencji. Henry Kissinger
uznaje wywiad z nią za „najbardziej
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jedną z najbardziej rozpoznawalnych
dziennikarek globu. Sławy przydaje
jej nie tylko świetność rozmówców,
ale także styl, w jakim przeprowadza
wywiady. Do historii przechodzi spotkanie z Chomeinim, podczas którego Fallaci ze złością rzuca mu w twarz
czadorem. Denerwuje ją to, że islam
nakazuje kobietom noszenie tak „niewygodnego i bezsensownego” stroju.
Ba, jest wściekła, że sama musi owinąć
się w prześcieradło, by porozmawiać
z ajatollahem. Kiedy więc ten mówi, że
jeśli nie podoba jej się strój islamski,
nie musi go nosić, bo ludzi Zachodu
nie dotyczą muzułmańskie obyczaje,
Oriana nie zastanawia się długo i jednym ruchem zrzuca z siebie „średniowieczną szmatę”. Rozmowa zostaje
przerwana, ale Chomeini godzi się na
jej dokończenie następnego dnia. Fallaci knuje plan zemsty. Z pewnością nie
jest dziennikarzem, który „tylko” zadaje pytania, czekając na odpowiedź bez
względu na to, jaka ona będzie. Fallaci
chce zmiażdżyć swojego rozmówcę.
[…] chciałam po prostu dać starcowi sznur, żeby się na nim powiesił, ale
zamierzałam tego dokonać w sposób
uprzejmy. Nie obchodziło mnie, że
czuje się zmęczony […]. Nie zależało
mi już na zadaniu mu innych pytań,
które mnie ciekawiły […] – relacjonuje
spotkanie z Chomeinim. W podobnym
stylu rozprawia się zresztą z libijskim
dyktatorem. W tej samej chwili pętla
zacisnęła się definitywnie. Podczas
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katastrofalną rozmowę” w jego karierze. Drwiono z niego, bo w rozmowie
z Fallaci wyznał, że czasem czuje się jak
samotny kowboj wjeżdżający do miasteczka. Z równowagi wyprowadza też
Jasira Arafata, kiedy w 1975 roku pyta
go o nienawiść Palestyńczyków. Niech
pani przestanie – krzyczy palestyński
przywódca. W odpowiedzi w przypisach Fallaci imputuje mu homoseksualne ciągoty. Więcej wyrozumiałości
okazuje tym rozmówcom, z którymi znajduje nić porozumienia – na
przykład Goldzie Meir. Ma na koncie
wywiady z Indirą Gandhi, Pietro Nennim, Willy Brandtem, Mohammadem
Rezą Pahlawim, Arielem Szaronem
czy Dengiem Xiaopingiem. Rozmawia
także z Lechem Wałęsą, ale obie strony zgodnie uznają, że nie był to udany
wywiad. Kompletnie między nimi nie
iskrzyło. On nie miał ochoty podziwiać
jej geniuszu, ona była przyzwyczajona
do wywiadów z koronowanymi głowami, a tu miała do czynienia z facetem
z bloku na Zaspie – wspomina Adam
Kinaszewski, wtedy rzecznik przywódcy Solidarności. W 1981 roku rozmawia
również z Mieczysławem Rakowskim,
który podziwia ją za przygotowanie
do wywiadu. Ona właściwie narzucała
dyskusję, wykorzystując swoją wiedzę
o mnie. Można było jej nie lubić za drapieżność, ale to fascynowało – wspomina ówczesny wicepremier. Pisarka
chce porozmawiać z kard. Stefanem
Wyszyńskim, nawet każe w środku

nocy zawieźć się do rezydencji na ul.
Miodową, gdzie przez bramę rzuca
zalęknionemu księdzu, że nazywa się
Oriana Fallaci i chce rozmawiać z prymasem. Wyszyński jednak nie godzi się
na rozmowę.
Za najważniejszy wywiad jej życia
niektórzy uznają rozmowę z greckim
rewolucjonistą Alekosem Panagoulisem. Spotkanie Fallaci z Panagoulisem
było spotkaniem dwojga ludzi pełnych
wściekłości i dumy. Według Oriany
zaprowadził ją do swojego pokoju,
pokazując łóżko pokryte przekładami jej książek – pisze Miłada Jędrysik.
Między Orianą i Alekosem zaiskrzyło.
Znalazłam w nim jakby sumę cech tych
osób, które spotkałam, jeżdżąc po całym świecie, a które oddały swoje życia
dla jakiegoś ideału – zapewnia Fallaci,
która szybko zamieszkuje wspólnie
z kochankiem we Florencji. Oriana
ma 44 lata, Alekos o dziesięć mniej.
Sielanka nie trwa długo. On dużo pije,
bywa brutalny, każe jej zrezygnować
z kariery. Ona próbuje się podporządkować, ale nie potrafi porzucić dziennikarstwa. Wkrótce zachodzi w ciążę, ale
traci dziecko. Alekos wraca do Grecji,
ale w 1976 roku ginie w wypadku samochodowym. Oriana nie może się
z tym pogodzić – ucieka od świata, zamykając się w toskańskiej willi albo nowojorskim apartamencie na trzy lata.
Pracuje jak szalona, bez wytchnienia.
Zaczyna koło siódmej rano, wstaje od
biurka po ósmej wieczorem. Nie je, nie

Życie i śmierć
Nie lękała się Śmierci ciała – im bardziej jej nienawidziła i uważała za
marnotrawstwo natury, tym mniej się
jej bała. Śmierci duszy również – zapewniała, że im bardziej próbuje się
ją zakneblować, tym bardziej staje
się harda i obrasta w siłę. O tak, była
niezwykle silna – prawdziwa „baba
z jajami”. Odważna, bezkompromisowa, odporna na krytykę. A jednocześnie niezwykle delikatna, kobieca.
W pamięci wielu na zawsze pozostanie filigranową Włoszką z perfekcyjnie narysowaną czarnym eyelinerem
kreską, czerwonymi paznokciami i pa-
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pierosem. Prof. Daniel Pipes zapytany
o swoją definicję Oriany Fallaci, odpowiada: Fearless Speaker of Truth (nieustraszona głosicielka prawdy). Ona
sama, ustami jednej z bohaterek Kapelusza…, swojej prababki, mówi: Nienawidzę Śmierci. Przeraża mnie bardziej
od cierpienia, od perfidii, od głupoty,
od wszystkich innych rzeczy, które niszczą cud i radość przyjścia na świat. […]
Nie mogę się nagiąć ku myśli, że Życie
to podróż ku Śmierci, a narodziny są
wyrokiem śmierci. A jednak akceptuję to. Oriana zmarła 15 września 2006
roku. W swojej ukochanej Florencji. Ω
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pije. Ignoruje święta, sylwestry, Boże
Narodzenia i niedziele. Palę więcej
niż zwykle, co oznacza 50 papierosów
dziennie. W nocy źle śpię. Z nikim się
nie widuję. Nie odpowiadam na telefony. Nigdzie nie chodzę. Staję się
histeryczką, czyli innymi słowy nieszczęśliwą i zawładniętą przez poczucie
winy, jeśli nie produkuję wystarczająco
dużo – pisze.
Żałuje tylko dwóch nieprzeprowadzonych wywiadów – z Jezusem (Ach,
gdyby tak zatrzymać Jego głos, myśli,
słowa na dyktafonie!) i Osamą bin Ladenem (zapytałaby go o przyjemność
psychiczną, jaką z pewnością czerpie
z niszczenia).

Anna
Stępniak

MANIFEST
TRZEŹWO
MYŚLĄCEJ
KOBIETY
Wszystkich, którzy utyskują, że islam jest
zagrożeniem dla świata, chcę zapytać:
czy znacie jakichś muzułmanów? Kto
z was zadał sobie trud sięgnięcia po
refleksje wykraczające poza przerażenie
odcinaniem głowy maczetą albo gwałceniem
dziewięcioletnich dziewczynek?

Imigranci
Gdyby Oriana Fallaci mogła się dowiedzieć, że w Danii muzułmanie nie
zezwalają na postawienie choinki
w centrum miasta Kokkedal, pewnie zaczęłaby pisać kolejną książkę
o zagrożonej Europie. Spójrzmy na
problem Francji: idea świeckiego państwa jest niemożliwa do zrealizowania,
ponieważ nie ma czegoś takiego jak
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neutralność wobec tej czy innej religii.
Stąd obecność krzyża lub noszenie hidżabu w przestrzeni publicznej są dla
francuskiego państwa naruszeniem zasad laicyzmu. Z drugiej strony, francuski system administracji sam pozwala zapędzić się w kozi róg. Jak inaczej
można rozumieć to, że lokalne władze
oferują alternatywę dla posiłku wieprzowego w szkołach, a Front Narodowy po zdobyciu władzy w 12 miastach
ogłasza, że należy znieść taki wybór,
ponieważ godzi to w świecki system
państwa. A co, jeśli ktoś zwyczajnie nie
przepada za schabem? Wielka Brytania: w rejonie Dewsbury, na północy
Anglii, powstaje coraz więcej meczetów i postępuje osadnictwo pakistańskich imigrantów, którzy tworzą
zamknięte, endogamiczne społeczności. W tym samym czasie priorytetem
państwa (God save uK!) jest zalegalizowanie małżeństw homoseksualnych.
bbc przygotowuje z tej okazji specjalny
materiał, we wszystkich stacjach pokazuje się na okrągło tę samą szczęśliwą
parę panów, a pewien pastor Kościoła
anglikańskiego deklaruje, że od wielu
lat żyje ze swoim mężczyzną; jednocześnie kocha Boga i jest dobrym pastorem, ale ślub mu się należy – prawem
natury. Norwegia: znana dziennikarka
spotyka się z ostracyzmem za noszenie w telewizji krzyżyka, który razi
muzułmanów.
Co z tego wynika? Każda wpływowa grupa nacisku może być skutecz-
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Stereotypy ułatwiają nam rozumienie świata. Przypisanie jednej cechy
całej grupie społecznej lub populacji
może być krzywdzące, ale nam daje
pewien komfort, upraszcza rzeczywistość i zmniejsza wysiłek umysłowy.
Ten naturalny mechanizm bywa jednak
nadużywany.
Na ponad 7 miliardów ludzi ok. 1,6
miliarda stanowią muzułmanie. Czy zatem ponad jedna piąta ludzkiej populacji to zagrożenie dla pozostałych? Tak
jak nasze panie „feministki” z głównych mediów utyskują nad mitycznym patriarchatem, który nie pozwala
Polkom normalnie żyć, tak niektórzy
w swoim zacietrzewieniu podobnie
opisują cały świat islamu, jednocześnie
przeciwstawiając jednoznacznie dobry
świat chrześcijan jednoznacznie złemu
światu muzułmanów. Opierając się na
głosach części środowisk prawicowych,
przedstawiam poniżej rozważania dotyczące czterech najczęściej podnoszonych kwestii związanych z religią
mahometańską.
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na w realizowaniu swoich postulatów,
natomiast Europa płaci wyłącznie za
własne błędy. Imigracja z dawnych
państw kolonialnych jest skutkiem
dziesięcioleci dominacji największych
krajów Europy nad społeczeństwami
Afryki i Azji. Europa jako projekt kulturowy i polityczny jest w stanie inercji
i nie umie zająć stanowiska w sprawie znacznie poważniejszej i dalekosiężnej w skutkach – aneksji Ukrainy
przez Rosję. Jeśli miałabym wskazać
jakieś zagrożenie (nie tylko militarne,
ale przede wszystkim w wymiarze cywilizacyjnym), to wskazałabym Rosję,
a nie świat islamu. To Rosja (Związek
Sowiecki) nigdy nie została rozliczona za swoje komunistyczne zbrodnie.
Jeżeli Europa nie przestanie wypierać
się swoich chrześcijańskich korzeni,
przekształci się w wydmuszkę, zlepek
frazesów. Na własne życzenie. Problem
integracji muzułmanów jest sprawą
całkowicie wtórną.
Do Europy wyemigrowały również
tysiące zdolnych młodych muzułmanów, którzy nie mogli realizować się
w swoich krajach. Arabskie dziewczęta
nie chcą wracać, ponieważ po ukończeniu zachodnich uczelni wiedzą, że
tylko w Europie są szanowane. O tym
mówi się jednak znacznie mniej.
Polityka
Terroryzm. Słowo klucz chętnie wykorzystywane w publicznym dyskursie
o islamie. Po pierwsze, oburzyła mnie

niedawna analiza Ośrodka Studiów
Wschodnich, przypisująca krymskim
Tatarom możliwości tworzenia i wspierania organizacji terrorystycznych, jeśli
nie dojdą do porozumienia z Moskwą.
Bardziej wygląda to na celowy zabieg
propagandowy, zwłaszcza że pokojowo nastawiona społeczność tatarska
zaoferowała Ukraińcom, że mogą się
modlić w jej meczetach. Czy to aż tak
niezwykłe, nieprawdopodobne?
Po drugie, warto zwrócić uwagę na
fakt, że nie byłoby terroryzmu czeczeńskiego, gdyby nie agresja Rosji na Czeczenię i wymordowanie jej mieszkańców oraz zrównanie z ziemią całego
kraju. Podobny mechanizm radykalizacji nastrojów obserwuje się wśród
Palestyńczyków – wykluczonych ekonomicznie, pozbawionych perspektyw
i możliwości wyjazdu poza terytorium
Autonomii. Nie chodzi o sympatie proizraelskie czy propalestyńskie, chodzi
o analizę faktów. Znacznie łatwiej jest
sterować masami, którym żyje się źle,
a potem wskazać winnego. Zwłaszcza
gdy samemu ma się dostęp do środków, edukacji i luksusów, jak nieżyjący
już Mohammed Yusuf, lider ugrupowania Boko Haram, odpowiedzialnego za
regularne, niezwykle krwawe zamachy
w Nigerii, który deklarował wiarę w to,
że opady deszczu nie biorą się z parowania gleby i wód, ale są dziełem
Boga.
Poznałam pewnego polskiego Tatara, który powiedział mi, że bardzo go

Religia
Nie istnieje jeden islam. Interpretacji
tej religii powstały dziesiątki, często
będące mieszaniną tekstu Koranu i lokalnych (wcześniejszych) wierzeń. Także dlatego, że pierwotny tekst świętej
księgi nie zawierał wokalizacji i znaków
diakrytycznych, koniecznych do odróżniania liter. Ponieważ ten sam werset
można odczytać rozmaicie, powstało wiele szkół czytania Koranu. Innym
przykładem są podziały pomiędzy sunnitami i alewitami. W Imperium Osmanów były one równie silne i pełne
przemocy, co podczas wojen w czasach
Reformacji w Europie. Sułtan Selim
Groźny, którego imię obecny premier
Turcji chce nadać trzeciemu mostowi
nad Bosforem, doprowadził do eksterminacji 40 tysięcy alewitów!
Rok 2014 to rok polsko-turecki.
Sześćset lat temu król Jagiełło wysłał
pierwszych posłów do sułtana rezydującego w Adrianopolu. Kilkadziesiąt lat
później (w 1492 roku) do Konstantynopola, który był już częścią Imperium
Osmańskiego, trafili sefardyjscy Żydzi
wypędzeni przez Izabelę Kastylijską
i Ferdynanda Aragońskiego z katolickiej Hiszpanii. W Stambule założyli
swoje przedsiębiorstwa, m.in. pierwsze
drukarnie. W dzielnicy Fanar mieszkali
natomiast bogaci greccy kupcy, którzy

Kobiety
W Polsce odnotowano pierwszy przypadek zabójstwa honorowego, które kojarzone jest z islamem. Jest to
zbrodnia, która nie wynika po prostu
z zazdrości czy afektu. Tego rodzaju
morderstwa wiążą się z pojęciem honoru całej rodziny, który może zostać
naruszony nawet wtedy, gdy kobieta (zdarzają się przypadki dotyczące
mężczyzn, choć są marginalne) rozmawia z obcym mężczyzną lub nosi
zbyt swobodne ubrania. Tematyka
zabójstw honorowych nadal wymaga
obszernych badań, ale nie można wyraźnie powiązać tego rodzaju praktyk
bezpośrednio z islamem. Po pierwsze
dlatego, że zabójstwa te mają miejsce
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z czasem osiągnęli wysoką pozycję
w państwie. Przez setki lat, pomimo
formalnego despotyzmu, chrześcijanie, Żydzi i muzułmanie żyli ze sobą
harmonijnie. Paradoks? Wcale nie. Dzisiejsza Malezja jest ciekawym przykładem współistnienia różnych wyznań,
pomimo że formalnie jest to państwo
islamskie. Obok muzułmanów żyją hinduiści, chrześcijanie i buddyści.
Natomiast w XVII wieku na terytorium Rzeczypospolitej znajdowało
się 100 meczetów, a przed 1939 rokiem było ich 30. Ot, taki fakt, o którym mało kto wie. Niestety, nasza
monokulturowość czasami uniemożliwia nam szersze spojrzenie na
rzeczywistość.
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boli, gdy słyszy w mediach, że islam
równa się terroryzm i przemoc. Wcale
mu się nie dziwię.
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również w społecznościach hindusów
i sikhów. Po drugie, ponieważ chodzi
tu o społeczności typowo plemienne.
Właściwie badania antropologiczne
na ten temat są bardzo niekonkretne.
W Turcji na przykład nadal istnieje pogląd głoszący, że zabójstwa honorowe
to rzekomo element tradycji Kurdów.
Wspomniane przeze mnie zabójstwo Agnieszki, mieszkanki Łodzi, która
wyszła za mąż za Pakistańczyka, jest
właściwie kuriozalne. Jej śmierć była
bezsensowna i wynikła z bierności polskich władz. To, że polscy dyplomaci
w Islamabadzie ocalili ją i czwórkę jej
dzieci, zasługiwało na pochwałę, ale
to, że polskie służby pozwoliły jej mężowi potem przyjechać do Polski, dokonać zbrodni, a następnie skazać go
jedynie na 15 lat więzienia, budzi po
prostu odrazę. Jest to kolejny przykład
zjawiska, które można nazwać „rozkładem Europy” – na jej własne życzenie.
W tym przypadku musimy bowiem
zaakceptować następujący stan rzeczy:
na świecie są społeczności, w których
występuje przyzwolenie na dokonywanie zabójstw umotywowanych honorem. Czy wynika to z nędzy, braku
dostępu do edukacji czy bezrobocia?
Nieistotne. Istotne jest to, że matka
tej kobiety ma prawo domagać się odszkodowania od polskiego państwa,
które okazało się tyleż nieskuteczne,
co skompromitowane. A tak łagodny

wyrok oznacza po prostu, że polski wymiar sprawiedliwości traktuje takie zabójstwa nonszalancko. Kto wie, kiedy
pozwolimy, by kolejny morderca przyjechał do Polski, odnalazł swoją ofiarę
i pozbawił życia? Jednak to właśnie nasze państwo nie szanuje nas, obywateli. Natomiast wspomniana sprawa nie
oznacza, że mamy się bać ponad półtora miliarda ludzi wyznających islam.
Podsumujmy: islam jest „inny”, czasami odległy. Islam to nie tylko Arabowie (stanowią zaledwie jedną piątą
wyznawców tej religii). „Islamów”
może być bardzo wiele, a poszczególne
grupy muzułmanów mogą być ze sobą
skonfliktowane.
Przy tym wszystkim uważam, że
owszem, kultura chrześcijańska jest
bardziej liberalna i daje więcej swobody jednostce niż kultura muzułmańska,
jednak to nie znaczy, że ta ostatnia jest
światowym zagrożeniem. Zagrożeniem
jest i będzie pojawienie się wyrazistego lidera lub grupy, zdolnych zapanować nad masami, które pozbawione są
dostępu do zasobów i władzy. Można wtedy łatwo nimi manipulować
i nakłonić je do rzeczy najgorszych.
Najstraszniejszą i najbardziej brzemienną w skutkach była rewolucja
bolszewicka – w swoich skutkach nadal
nierozliczona. Ω

rys. Karolina Danek

Mateusz
K. Dziób

Czego nie
widzi
Allach?
Panuje powszechny
pogląd, iż muzułmanie
są purytanami
w sferze seksualności.
W rzeczywistości
cechuje ich jednak iście
wiktoriańska moralność.

I. ISL AMSKA KAMA SU TR A . IDE AŁY
Niech będzie pochwalony Bóg, który umieścił największą przyjemność
mężczyzny w kobiecym łonie i uczynił męskie członki zdolnymi, by zaspokoić kobietę – tak zaczyna się jeden z nielicznych (jeśli nie jedyny) podręcznik do islamskiej Kamasutry. Pachnący ogród zmysłowej
rozkoszy, bo tak nazywa się owo dzieło, został napisany w XII wieku przez żyjącego na terenach dzisiejszej Tunezji, Mahometa ibn
Mahometa al-Nafzawiego 1. Swego czasu książka ta była w świecie
arabskim niemal tak popularna jak Baśnie z tysiąca i jednej nocy.
Autor opisuje w niej muzułmańskie pieszczoty przy użyciu tak
bogatego słownictwa, że książkę, aby była zrozumiała dla dzisiejszego czytelnika, musiano opatrzy licznymi, rozbudowanymi przypisami. Przykładowo stosunek seksualny określony w niej został
mianem wrestlingu (tak zostało to przetłumaczone z arabskiego
na angielski) i porównany do splątania w walce dwóch drapieżników. A to i tak tylko początek tych quasi-homeryckich metafor.
Swoją drogą – jaki Homer, takie metafory.
Zaglądając pod hidżab
Mahomet al-Nafzawi ubóstwia vulvę, czyli srom. Jest ona areną
walki, na której zginęło już wielu mężczyzn, i przypomina ponoć głowę lwa. Inne określenia na vulvę to: „żarłok” (Abou belom), „garbata” (Abou âungra), „jeż” (El gueunfond), „zbieg” (El harrab), „natręt”
(El tseguil) 2. Każde z tych określeń zależy od kształtu pochwy
i wieku niewiasty, np. wspomniany wcześniej „jeż” to srom starej
i rozpadającej się kobiety 3. Jakikolwiek srom kobieta by posiadała,
i tak jest ona imperium uwodzenia. Co ciekawe, bezpośrednio po
tych zmysłowych epitetach w książce następuje wyznanie wiary
w Allacha i jego proroka Mahometa 4. Ideałem kobiety jest ta, która
1 Używam spolszczonej wersji Imienia Muhammad, czyli Mahomet.
2 Mahomet ibn Mahomet al-Nafzawi, The Perfumed Garden of a Sensual Delight,
Chapter 9, http://www.sacred-texts.com/sex/garden/chap09.htm.
3 Ibidem.
4 Mahomet…, Introduction.
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posiada gheba, czyli podwójny podbródek, a najlepiej żeby na jej
brzuchu były obfite fałdy tłuszczu 5.
Śmiertelną trucizną i jednocześnie jadowitym posiłkiem są stosunki
ze starszymi kobietami (nawet gdyby były one tak bogate jak dorzecze Karunu)6. Motywowane jest to tym, iż mają one wysysać siły
witalne młodych mężczyzn. Kiedy sytuacja jest odwrotna i kochanka jest młodsza od swego ogiera, wówczas to on czerpie z niej owe
siły. Strasznie „maskulinistyczny” (zwłaszcza że pisany jest z pozycji
męskiej) jest ten Pachnący ogród zmysłowych rozkoszy, w innym miejscu czytamy, iż fortele kobiet są liczne i pomysłowe, a same kobiety są
zdolne oszukać nawet samego szatana7. Jako ciekawostkę można
podać informację, iż jeśli muzułmaninowi przyśni się stosunek seksualny z własną matka bądź siostrą (WTF!?), wówczas jest zobowiązany do odbycia pielgrzymki do grobu proroka8.
Długość ma znaczenie
Jeśli zaś chodzi o męskiego członka, to najlepiej, aby był długi na
szerokość 12 palców (albo trzech dłoni). A już absolutnym minimum jest połowa tej miary. Jeśli mężczyzna nie spełnia tych kryteriów, wówczas nie będzie w stanie zaspokoić kobiety. Istnieją
jednak sposoby na powiększenie członka. Przed kopulacją należy
go pocierać (a może po prostu chodzi o masturbację jako element
gry wstępnej?) w letniej wodzie, aż zrobi się czerwony i wydłużony; następnie trzeba namaścić go mieszaniną miodu i imbiru,
pocierając przy tym „skwapliwie”. Inna metoda polega na tym,
że należy penisa myć w wodzie tak długo, aż stanie się czerwony
i osiągnie erekcję, z tą tylko różnicą, że potem winniśmy położyć
go na kawałku miękkiej skóry, na której czekać już będzie... gorąca
smoła, którą należy obtoczyć członka. Ma on tak leżeć, dopóki ta
smoła nie wyschnie, a on sam nie opadnie z sił. Operacja ta powtórzona kilkakrotnie uczyni penisa silnym i grubym. Autor twierdzi,
że terapia jest skuteczna, gdyż stosował ją osobiście 9.
5
6
7
8
9

Mahomet…, Introduction, wydanie Harvard University Library 1961, s. 2, przyp. 3.
Ibidem, s. 102.
Mahomet…, Chapter 11, http://www.sacred-texts.com/sex/garden/chap11.htm.
Ibidem.
Mahomet…, Chapter 17, http://www.sacred-texts.com/sex/garden/chap17.htm.

Czego należy unikać
Są w Pachnącym ogrodzie… rzeczy, których nie ogarniam, jak np.
wskazówki udzielane czytelnikowi, by po stosunku nie pił wody
10 Mahomet…, Chapter 6, http://www.sacred-texts.com/sex/garden/chap06.htm.
11 Ibidem.
12 Mahomet…, Chapter 8, http://www.sacred-texts.com/sex/garden/chap08.htm.
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A długość członka jest ważna, od niej bowiem zależy pozycja,
którą powinniśmy przyjąć w czasie stosunku 10. Przykładowo mężczyzna o krótkim członku winien swoją wybrankę położyć na plecach, a ona nogi powinna unieść tak, aby oplatały szyję partnera.
W Kamasutrze ta pozycja nazywa się „głębią oceanu” (zresztą sam
autor nie ukrywa, iż wiedzę o pozycjach seksualnych zaczerpnął
właśnie od Hindusów). Można swą kochankę wziąć na stojąco, na
dywanie, ale także i od boku, lecz pozycja ta nie jest zalecana, gdyż
powoduje reumatyzm i rwę kulszową. Można kochać się też od
tyłu (taki stosunek nosi nazwę nik el kohoul). Moje ulubione nazwy
pozycji wymienione w książce to: „zad wielbłąda” (el kouri), „wbijanie kołka do domku” (dok el outed), „śruba” (albo dupczenie – gra
słów) „Archimedesa” (el loulabi), „przebicie włócznią” (ez zedjadja),
„ogon strusia” (hachou en nekanok), czy nawet „gwałt” (el morteseb). Jest też opisana cała metodologia ruchów frykcyjnych, zwanych odpowiednio: „wiadrem w studni”, „obopólnym szokiem”,
„podejściem” czy też „krawcem Miłości” 11.
Jeśli komuś śni się odcięcie jego członka, zapowiada to jego rychłą śmierć i utratę pamięci o nim. Sam członek ma wiele nazw.
Niektóre z nich to np. „gołąb” (el hamama), gdyż ponoć przypomina on tego ptaka siedzącego na jajach, „wyzwoliciel” (el ahlil), „łom”
(az zodamne), „łamacz domu” (el dekhal), „odkrywca” (el mokcheuf).
Mahomet do opisania tego przedostatniego imienia użył scenki
rodzajowej12. Nasz bohater, „łamacz domu”, puka do drzwi swojej
vulvy. Czego chcesz? – pyta wagina. Chcę wejść! – odpowiada jej penis
i słyszy odpowiedź: To niemożliwe! Nie możesz wejść, ponieważ jesteś
za duży! Wtedy penis kłamie, mówiąc, iż chce tylko wprowadzić
do vulvy swoją głowę. I faktycznie tak robi. Tyle tylko, że po kilku
pchnięciach zanurza się już w pochwie aż po same jądra.
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deszczowej oraz by nie za często mył swojego członka. Po ejakulacji nie warto też zbyt wcześnie opuszczać vulvy, ponieważ w ten
sposób można spowodować raka 13. Nie jest zalecane dosiadanie
(takiego właśnie słowa używa autor) kobiety „na głodnego”, ponieważ można sobie zaszkodzić – efektem mają być bóle w plecach, utrata wigoru oraz pogorszenie wzroku 14. Jeśli przesadzimy
i będziemy uprawiać za dużo seksu, wówczas utracimy całkowicie przyjemność z niego płynącą. Lekarstwem na to jest natarcie
członka maścią sporządzoną z krwi kozła i miodu 15. Nadmierna
utrata spermy (wynikająca z częstych stosunków seksualnych) jest
groźna dla zdrowia, gdyż powoduje pogorszenie wzroku, ospałość
i osłabienie 16.
Analne fiksacje i oralna czystość
Zauważyliście, że w Pachnącym ogrodzie… ani razu nie pojawia się
seks analny? Skąd ta niechęć? Otóż pewnego razu w muzułmańskiej ummie pojawiła się palącą kwestia – czy można żonę wziąć
od tyłu? Żydzi bowiem powiadali, że jeśli bierze się żonę od tyłu
i ta żona zajdzie w ciążę, to dziecko będzie mieć zeza17. Islamscy
duchowni okazali się jednak stać w awangardzie postępu i orzekli, że owszem, można wziąć żonę od tyłu, byle tylko unikać w tym
stosunku odbytu (jak gdyby ten – za przeproszeniem – zasrany
odbyt był jakąś świętą częścią ciała). A tak w ogóle, to po co kochać
się z żoną od tyłu? Przecież wszyscy wiedzą, że seks analny jest
dla gejów18. Tak bowiem zarządził Allach, który nie był bojaźliwy,
aby oznajmić to ludziom19. Tenże sam Allach na tych, którzy mieli
Mahomet…, Chapter 6, op. cit.
Mahomet, Chapter 7, http://www.sacred-texts.com/sex/garden/chap07.htm
Ibidem.
Ibidem.
Sahih Muslim by Imam Muslim (translation by Abdul Hamid Siddiqum), Permissibility of having sexual intercourse with one’s wife from the front or from behind
avoiding the anus [w:] The Book of Marriage (Kitab Al-Nikah) http://theonlyquran.
com/hadith/Sahih-Muslim/?volume=8&chapter=19.
18 My husband insists on anal sex, Answered by Ustadha Zaynab Ansari, SunniPath Academy Teacher http://spa.qibla.com/issue_view.asp?HD=7&ID=11531&CATE=1436.
19 Islamic Ruling on Anal Sex http://www.islamawareness.net/Sex/fatwa_sex_008.
html.

13
14
15
16
17

20 Muhammad Nâsir ad-Dîn al-Albânî, The Etiquettes Of Marriage And Wedding,
http://www.islaam.net/main/display.php?part=full&category=116&id=891.
21 The Book of Mariage (Kitab Al-Nikah), nr 2157 http://www.searchtruth.com/book_
display.php?book=11&translator=3&start=0&number=2155.
22 Ibn Abbas, Księga Legalnych Kar [w:] Sunan al-Tirmidhi, księga 17, hadisa 40 [nr
1456].
23 My husband insists on anal sex, op. cit.
24 Prof. dr Abdessamad Dialmy, Which sex education for young muslims?. http://
xa.yimg.com/kq/groups/14368256/413849807/name/Which.
25 Jest tym zaskoczony również tłumacz dzieła, Zob. Mahomet…, wyd. Harvard..,
s. xiii.
26 Alî Abd-ur-Rahmân al-Hudhaifî, Remembrance of Allaah. Islamic Network, 4 May
2001.
27 Are partners allowed to lick each other’s private parts? http://www.askimam.org/
public/question_detail/21483#_ftnref1.
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analny stosunek seksualny ze swoimi żonami, nawet nie spojrzy
w dniu sądu20. Uprawiając seks analny z żoną, można ściągnąć też
na siebie klątwę21. Jakby tego było mało – jeśli już przyłapiemy kogoś na takim uczynku, mamy obowiązek go (a raczej ich) zgładzić22.
Ten głód seksu analnego prowadzi często muzułmanów do frustracji23. Marokańscy socjologowie stwierdzili, że wielu ich rodaków
woli nawet stosunek analny od normalnej penetracji, gdyż tamtejsze prostytutki zdradzają, iż wielu ich klientów uprawia z nimi (bo
przecież nie mogą robić tego z żonami) ten rodzaj seksu24.
Jeśli chodzi o seks oralny, to w islamie jest on makruh tahrimi,
czyli choć nie zakazany wprost przez prawo, to jednak niebezpiecznie graniczący z jego przekroczeniem. Fellatio nie pojawia się
nawet w opisanym wcześniej Pachnącym ogrodzie zmysłowych rozkoszy 25. Europejskie prostytutki często mawiają, iż nigdy nie zezwalają swoim klientom na seks oralny, gdyż usta są dla dzieci. Islam
idzie dalej – usta są dla Allacha, a dokładniej rzecz ujmując – winny służyć recytacji objawionego z nieba Koranu 26. Oczywiście istnieją jeszcze kwestie higieniczne – niektórzy duchowni islamscy
zakazują seksu oralnego, aby ochronić wiernych przed nieczystościami, które znajdują się w genitaliach i które w czasie stosunku
oralnego mogą wypłynąć na zewnątrz 27. Nie do przecenienia jest
także kwestia skromności tych aktów i wstydu tych, którzy się ich
dopuszczają. Niektórzy przewrotnie pytają – po co seks oralny
jako element gry wstępnej, skoro od tego są pocałunki?

Religia proroka zezwala swoim wiernym na pieszczoty ręką 28 (ale
jest to chyba jakiś nowy wynalazek, bo Pachnący ogród… milczy
na ten temat) oraz wspólne małżeńskie kąpiele, mimo iż intymne części ciała są wówczas odsłonięte 29. Jest to chyba jedyny taki
przypadek w życiu muzułmanki, w którym nagość jest dozwolona.
Wystarczy spojrzeć na islamskie burki, by się przekonać o prawdziwości tego stwierdzenia. Ale przecież nie kto inny jak sam Prorok rzekł, że muzułmanki nie są jak żadne inne kobiety 30. Nie muszą
one uważać nawet na to, co mówią, lecz przede wszystkim jak mówią. Mówienie miękkim i intrygującym głosem niekiedy uznawane
jest za kuszenie i złamanie awrat (czyli tabu związanego z nagością) 31. Większy jednak grzech kobieta będzie mieć, jeśli użyje swego głosu do wypowiedzenia wezwania do modlitwy (Adhan).
Mahomet samcem alfa
Prorok Mahomet zabronił odbywania stosunku bez gry wstępnej. Jest to jedna z trzech (obok łucznictwa i szkolenia własnego
konia) gier dozwolonych w islamie 32. Mahomet był prawdziwym
romantykiem, skoro przed modlitwą, która miała miejsce tuż po
pocałunkach z kobietą, nie dokonywał żadnej rytualnej ablucji.
Całowanie przez Mahometa Aiszy nie łamało także żadnych postów 33. Prorok jest uznawany również za propagatora stosunku
przerywanego 34. To między innymi dlatego w krajach arabskich
prezerwatywy są niemile widziane, a w Maroku za ich posiadanie

28 Basic bedroom fiqh http://www.themodernreligion.com/misc/sex/sex-basic-fiqh.
html.
29 Questions on married life http://fiqhanswers.blogspot.com/2007/10/questionson-married-life.html.
30 Koran 33,32.
31 Is a woman’s voice `awra? http://qa.sunnipath.com/issue_view.asp?HD=3&ID=
4835&CATE=368.
32 Kissing and Foreplay http://www.central-mosque.com/fiqh/kissf.htm.
33 Ibidem.
34 Seks i religia: Islam, http://www.muzulmanie.com/index.php?option=com_content
&task=view&id=526&Itemid=116.
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Awrat!
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można trafić do więzienia 35. Warto wspomnieć, iż w ramadanie
w czasie dnia nie wolno muzułmanom uprawiać seksu. Jak pościć,
to na całego! Seks jest zakazany w czasie pielgrzymek oraz dla kobiet w czasie okresu i przez czterdzieści dni po urodzeniu dziecka.
Tercet nocy poślubnej. Ona, on… i Allach
Zaskakujące są zalecenia tyczące się nocy poślubnej. Mężczyzna
winien zaproponować swej kobiecie coś do picia, nim zabierze się
do małżeńskiego obowiązku. Podanie napoju jest uważane za pewien rodzaj aktu łaski. Sam prorok ponoć postępował w ten sposób. Następnie mężczyzna powinien położyć swoją dłoń na głowie
kobiety, wymówić imię Allacha i poprosić Go o błogosławieństwo.
Modlitwa ta jest czymś w rodzaju egzorcyzmu (O Allachu, Proszę
Cię o dobro w niej, o to dobro, któreś w niej stworzył, uciekam się do
Ciebie od zła w niej, nawet od tego, z którym ją stworzyłeś). W dobrym tonie jest też w czasie tej nocy odprawić dwa razy rakat,
czyli codzienną modlitwę muzułmanina (rakat jest jedną z części składowych tej modlitwy, którą muzułmanie obowiązkowo
odprawiają pięć razy dziennie). Jeśli stosunek ma być powtórzony, wówczas przed drugim razem należy dokonać ablucji 36. Jeśli
chodzi o późniejsze stosunki seksualne, to przed stosunkiem, a po
obowiązkowym zasłonięciu Koranu (coby nie patrzył On na takie
bezeceństwa), należy wypowiedzieć następującą modlitwę: W Imię
Allacha. Allachu, zachowaj nas od Szatana i zachowaj Szatana od tego,
czym nas obdarzysz 37. Kobieta winna także pamiętać iż, jak głosi
jedna z hadis, w momencie kiedy opuszcza ona łoże swego męża,
aniołowie przeklinają ją w imieniu Allacha aż do świtu.

35 Milena Rachid Chehab, Polecamy dokument. Seks z tysiąca i jednej nocy, http://
wyborcza.pl/duzyformat/1,133690,14669375,Polecamy_dokument__Seks_z_tysiaca_i_jednej_nocy.html.
36 Muhammad Nâsir ad-Dîn al-Albânî, The Etiquettes Of Marriage And Wedding, op.
cit.
37 Seks i religia: Islam, op. cit.

Gay unfriendly
Nie jest łatwo być gejem w islamie. Bycie homoseksualistą jest do
tego stopnia upokarzające, że do największych inwektyw należy
nazwanie kogoś np. lesbijką i córką lesbijki. Muzułmańscy geje
są do tego stopnia dyskryminowani, że w niektórych regionach
w miejscowym języku nie ma nawet właściwego słowa na określenie ich homoorientacji 38. W kilku krajach homoseksualizm jest
nawet karany śmiercią. Po co bowiem – jak twierdzi Koran – kopulować z facetami, skoro na świecie są piękne kobiety 39 gotowe na to, by uprawiać je jak rolę 40? Zaskakujące jest, że gejowska
„miłość” w islamie prawie zawsze oznacza seks analny między
dwoma męskimi kochankami. A co z jakimiś uczuciami? Co z zaufaniem między nimi? Co z podstawą tego, czym dziś argumentuje się konieczność regulacji związków partnerskich – z wspólnym
dziedziczeniem i wspieraniem się w ciężkich chwilach losu? Nie
ma czegoś takiego w szariacie i nie będzie! Najważniejszy bowiem
jest – zdaje się – tyłek i to, w jaki sposób jest on używany.
Pedofile-genderyści-islamiści. Koszmar ks. Oko
We wrześniu 2012 roku mieliśmy do czynienia z protestami muzułmanów wobec antyislamskiego filmu Niewinność muzułmanów.
Prorok Mahomet został w nim przedstawiony jako akceptujący molestowanie seksualne dzieci 41. I wydaje się to prawdą, gdyż
liczne źródła podają, że małżeństwo Mahometa i Aiszy zostało
skonsumowane gdy ta miała… dziesięć lat 42. Pozostawię to bez
komentarza.
38 Marek Rapacki, Być gejem w świecie arabskim, http://wyborcza.pl/1,75515,2213137.
html.
39 Koran 26, 165-168.
40 Koran 2, 223.
41 Clinton potępia film o Mahomecie, http://swiat.newsweek.pl/clinton-potepiafilm-o-mahomecie,96008,1,1.html.
42 Karen Armstrong, Muhammad: A Biography of the Prophet, San Francisco 1992,
s. 157.
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W świecie islamu mamy też do czynienia ze zjawiskiem zniewieściałych (i to nie w sposób znany z warszawskiego Nowego
Światu, niestety) mężczyzn. Brytyjska armia zanotowała bowiem
w Afganistanie wiele przypadków pederastii. Jest to lokalna tradycja i doczekała się nawet własnej nazwy: Bacha bazi, co oznacza
po prostu „tańczący chłopcy” 43. Ci „chłopcy”, poza świadczeniem
usług seksualnych, zajmowali się np. śpiewem (i ponoć całkiem
nieźle im to wychodziło), którym „kusili” swoich potencjalnych
„ogierów”. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ta patologia
kulturowa jest zakorzeniona w tamtejszej społeczności i działa
na zasadzie błędnego koła. Ofiary (chociaż jakie to ofiary, skoro
stosunki ze starszymi mężczyznami są dla nich normalką) wcale
nie chcą wyjść z tej sytuacji, wtedy bowiem, kiedy osiągają pozycję
społeczną, same stają się pederastami. Swoją drogą, jako że Bacha
bazi malują paznokcie, noszą długie włosy i zakładają kobiece suknie, mogą zostać uznani za prekursorów transwestytyzmu i genderyzmu. O czymś takim nawet księdzu Oce się nie śniło.
Praktyki te istnieją w Afganistanie od bardzo dawna i utrzymują się do dziś. Żołnierze NATO nie wierzyli w to, co tam zobaczyli.
Jeden z nich pisał o Bacha bazi: byli bardziej przerażający niż cała
Al-Kaida. Jeden facet, który miał umalowane na czerwono paznokcie,
podszedł do nas i zaproponował, że nam też pomaluje. Po wiosce przechadzają się mężczyźni z młodymi chłopcami i trzymają się za ręce 44.
Ci właśnie zniewieściali mężczyźni składali tamtejszym żołnierzom propozycje seksualne. To było istne piekło... W każdej wiosce,
w której się pojawialiśmy, napotykaliśmy grupę umalowanych mężczyzn, którzy się do nas zbliżali, głaskali czule po głowach i głośno cmokali w policzki 45 – mówił inny z żołnierzy. Najlepszą puentą będzie
tutaj przytoczenie pasztuńskiego przysłowia mówiącego, że „kobieta jest dla dzieci, a chłopcy dla przyjemności”. Homoseksualizm
jest tak głęboko osadzony w tamtejszej kulturze, że czasami mężczyźni nie wiedzą nawet, jak się zabrać do płodzenia potomstwa.
43 The Dancing Boys of Afghanistan, film dokumentalny, 2010.
44 Agnieszka Stelmach, Homoseksualizm Pasztunów odrażający dla żołnierzy NATO
w Afganistanie http://www.piotrskarga.pl/ps,5772,3,0,1,I,informacje.html.
45 Ibidem.

W Iranie karane śmiercią jest np. posiadanie metamfetaminy,
a ateizm i homoseksualizm są zakazane. Tymczasem jednym z największych problemów tego kraju są rozmaite patologie społeczne,
takie jak uzależnienie od twardych narkotyków czy prostytucja 46.
W tym drugim fachu znaczny odsetek stanowią studentki, które tę
pracę podjęły całkowicie dobrowolnie. Swoje ciało sprzedają czasami niestety również 12-latki. Niekiedy sposobem na uniknięcie
kary Allacha za seks pozamałżeński jest zawarcie tymczasowego
małżeństwa (nazywa się to małżeństwem m’uta). Można wynająć
żonę np. na pięć godzin za równowartość 50 dolarów albo na całą
dobę, gdzie każda godzina małżeństwa kosztuje 75 dolarów. Niektóre dobrze wykształcone irańskie kobiety prostytuują się, aby
po prostu osiągnąć awans i podnieść swój standard życia. Nie ma
tu więc mowy o prostytucji uwarunkowanej materialnie.
Święta wojna w islamie niejedno ma imię. Oprócz „dżihadu
miłości” (zwanego także „dżihadem Romeo”), polegającego na
ożenku muzułmanów z niemuzułmankami i ich późniejszej przymusowej konwersji, istnieje „seksualny dżihad”. Jest on niczym
innym jak legalną z punktu widzenia prawa… prostytucją! Jihad
al-Nikah polega na tym, że młode Tunezyjki wyjeżdżają do Syrii,
by tam świadczyć swoje usługi miejscowym rebeliantom. Argumentacja, jaka stoi za usprawiedliwieniem prostytucji młodych
kobiet, jest taka, iż dzięki otrzymanym uciechom cielesnym wojownicy mogą lepiej skupić się na wojnie. Jedna kobieta w czasie swojej misji jest zdolna obsłużyć nawet stu mężczyzn 47. Dla
islamu można zrobić więc wszystko. Nawet poświęcić swoją cześć
i godność.

46 David P. Goldman, How civilizations Die (and why islam is dying too), Washington
2001, s. 45–51.
47 „Seksualny dżihad”. Jak Tunezyjki wspomagają syryjskich bojowników? http://
wyborcza.pl/1,76842,14653546,_Seksualny_dzihad___Jak_Tunezyjki_wspomagaja_syryjskich.html.
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III. KONKLUZJE
Seks w islamie pokazuje, że islam to rzeczywiście (i takie jest dosłowne tłumaczenie tego właśnie słowa) totalna (a może nawet
totalitarna?) „droga życia”. A co to za Bóg, który nie obdarza swoich dzieci (chociaż słowo to nie jest właściwe w kontekście islamu:
wśród 99 imion Boga nie znajdziemy terminu „Ojciec”!) wolnością,
tylko czyni z nich niewolników?
Dlaczego rozmaite organizacje opowiadające się za równością,
wolnością i Allach wie czym jeszcze, nie protestują przeciwko
opresji, w jakiej znajdują się muzułmańskie kobiety? Co z biednymi muzułmańskimi homoseksualistami? Wreszcie dlaczego szariat ani nie zapobiegł pladze prostytucji w Iranie, ani nie wyplenił
pedofilii wśród afgańskich Pasztunów? Dlaczego islamskie prawo
zezwala na prostytucję na wojennym froncie? Co z odzieraniem ze
czci i z godności czasami nawet dziewczynek? Czy tych wszystkich
patologii Allach w całej swojej transcendencji już nie widzi?

Autor głośnej (z powodu domniemanego wykorzystania wiedzy
w niej zawartej do tortur islamistów w irackim więzieniu Abu
Ghraib) książki Arabski umysł Raphael Patai przytacza pewną metaforyczną opowieść o uczniu i mistrzu alchemii 48. Mistrz powiedział swojemu uczniowi, że podczas procesu alchemicznego może
robić wszystko, byleby tylko nie myślał o różowym słoniu. Chociaż
uczeń nigdy wcześniej nie myślał o różowym słoniu, ostrzeżenie
spowodowało skutek odwrotny. Od myśli o różowym słoniu nie
było już ucieczki. Z tego powodu nie mógł przeprowadzić owego
procesu i skarżył się swojemu mistrzowi: Mistrzu, czemu nakazałeś
mi, bym nie myślał o różowym słoniu? Gdybyś tego nie zrobił i tak bym
o nim nigdy nie pomyślał. Tym różowym słoniem w alchemii muzułmanów jest temat seksu. Niby islam sam w sobie spycha go na dalszy plan i usiłuje swoim wiernym wmówić, by o nim nie myśleli,
jednakże co krok o nim przypomina (np. poprzez nakaz noszenia
hidżabu przez kobiety i drobiazgową regulację tego, co w stosunku
seksualnym można, a czego nie), w efekcie powodując tylko fiksację na tym punkcie.
Czy zagadnienie seksu w islamie nie obnaża całej hipokryzji
religii proroka? Niechaj odpowiedniej argumentacji zamiast mnie
udzieli pewna egipska ginekolog, która twierdzi, że wszyscy mówią
o piłce nożnej, a nikt tak naprawdę w nią nie gra. Z seksem w islamie
zaś jest całkowicie na odwrót – wszyscy to robią, ale nikt o tym nie
mówi 49. Bo z seksem w islamie jest jak ze wszystkim w tej religii. Można robić wszystko (ale nie wszystko jest mile widziane!),
byleby tylko Allach tego nie widział. Można kochać się i od tyłu,
i z chłopcami, i z transami, i z prostytutkami. Byle tylko wszystko
to robić po bożemu. Po bożemu na swój sposób oczywiście. Ω
48 Raphael Patai, The Arab Mind, Recovery Resources Press; Revised 2007, Chapter 8
49 The times they will be a-changing, http://www.economist.com/news/books-and-arts
/21574467-times-they-will-be-changing
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Ta fundamentalna (choć także często
kontestowana) lektura stała się punktem odniesienia dla badaczy nie tylko
zachodnioeuropejskiej ekonomii i jej
założeń. Zawarte na jej kartach treści
można traktować także jako istotne
narzędzie analityczne do badania relacji między centrum a peryferiami nowożytnego i współczesnego świata.
Zdaniem Webera tylko cywilizacja
Zachodu zdołała stworzyć racjonalną
organizację pracy, sprzyjającą powstaniu
gospodarki kapitalistycznej. Czynnikami, które to umożliwiły, były zasady racjonalnego prawa, profesjonalna
biurokracja (czyli nowoczesne państwo),
obywatele. To dało kapitalizmowi także zdyscyplinowaną siłę roboczą oraz
racjonalne inwestowanie kapitału, nakierowane na efektywne i zamierzone
pomnażanie dóbr. Warto zwrócić uwagę,
że jednym z istotniejszych elementów
będzie tutaj świeckość organizmów
państwowych i gospodarczych, wyrosła
na gruncie protestantyzmu. Wszak budowa katedr w średniowiecznej Europie
także wymagała ogromnych wysiłków
finansowych, ale tego rodzaju inwe-

Autor Etyki protestanckiej… bardzo
mocno podkreślał, że żadna inna cywilizacja nie była w stanie zainicjować
powstania kapitalizmu, gdyż była zbyt
ograniczona przez własne, pozaekonomiczne racjonalności i zależności,
wśród których najistotniejszy był
czynnik religijny jako determinujący
życie społeczne. Weber pisał: Gdy chodzi o początki racjonalizmu ekonomicznego, to zależy on nie tylko od racjonalnej
technologii i racjonalnego prawa, ale
także generalnie od zdolności i predyspozycji, jakie ludzie posiadają w stosunku do pewnych rodzajów racjonalności
praktycznej w prowadzeniu swojego
życia. Tam, gdzie było to powstrzymane przez ograniczenia natury duchowej,
rozwój ekonomicznie racjonalnego życia
napotkał także poważne przeszkody
wewnętrzne.
Kwestie, które postawił niemiecki
socjolog, zmuszały badaczy rzeczywistości gospodarczej i społecznej
do zadania pytania choćby o to, czy
rzeczywiście istnieje tylko jeden,
normatywny wzorzec kapitalizmu
i tylko jedna, globalna (uniwersalna)
droga dojścia do efektywnego systemu gospodarczego przez państwa,
czy szerzej – cywilizacje postrzegane/
samodefiniujące się jako peryferyjne. To pytanie dotyczy zatem choćby
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stycje służyły celom religijnym, nie zaś
ekonomicznym.
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Zacznijmy od filozofii
dziejów i filozofii systemów
gospodarczych. Na kartach
Etyki protestanckiej i ducha
kapitalizmu Max Weber ukazał
źródła i zasady rodzącej się
rzeczywistości kapitalistycznej.
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Ameryki Południowej, Afryki, Europy Wschodniej czy Rosji. A także kultur, społeczeństw i rynków
ukształtowanych pod wpływem religii
muzułmańskiej.
Ale zanim przejdę do rzeczywistości islamu, chciałbym zwrócić uwagę
na bardzo interesującą, a mało w Polsce dyskutowaną książkę Kapitalizm
konfucjański. Koreańska droga rozwoju (Toruń 2011), pióra Haesunga
Lee. Autor, Koreańczyk mieszkający
w Polsce, pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, ukazuje
historyczne, ideowe i gospodarcze
źródła kapitalizmu wyrastającego
z kultury konfucjańskiej. Dowodzi, że
nie istnieje jeden tylko model rozwoju gospodarczego, związany z kapitalizmem. Lee kładzie silny nacisk na
specyficzne, charakterystyczne dla
niektórych krajów azjatyckich (Chiny,
Korea Południowa, Japonia) wartości
kulturowe i religijne wywodzące się
z nauk Konfucjusza. Wpływają one
na tyle skutecznie na kształtowanie
się rzeczywistości społeczno-gospodarczej, że kształtują rynki w odrębne systemy, które choć powiązane
z globalnym kapitalizmem, źródłowo
czerpiącym z Zachodu, zachowują własne tożsamości. Modernizacja/kapitalistyczna transformacja nie przeczy
tutaj utrzymaniu odrębności kulturowej, nie jest westernizacją rozumianą
jako proste upodobnienie się i prze-

kształcenie społeczeństw azjatyckich
w zachodnioeuropejskie wedle zasady,
którą dziś najlepiej określić mianem:
„kopiuj-wklej”.
W podsumowaniu swojej pracy
Lee stwierdza: Kraje Europy Wschodniej i Środkowej oraz Bliskiego Wschodu, w których dominuje chrześcijański
lub islamski system wartości i porządek
społeczny (…) powinny rozwinąć własny
model kapitalizmu, w zgodzie ze swoim
historycznym doświadczeniem i warunkami lokalnymi. Ale przecież – w przypadku krajów zdominowanych przez
kulturę islamu – ta odrębność jest już
dobrze widoczna, choć w naszych debatach traktowana bardzo sztampowo.
Tymczasem przykłady „gospodarek
islamu” warte są poznania, właśnie
w kontekście rodzimych dyskusji
o modelach transformacji i ewentualnej bezalternatywności dla wariantu
neoliberalnego/korporacyjnego.
Świat islamu w oczach zachodniego odbiorcy przechodzi przez filtry
geopolitycznych zmiennych, które
nierzadko mają więcej zaciemniać, niż
wyjaśniać. Lapidarnie ujął to arabista, prof. Marek Dziekan, w rozmowie
z „Obywatelem” (nr 1(33)/2007): Ocena [państw arabskich – K.W.] w społeczeństwach zachodnich zależy nie od
tego, jakimi one w rzeczywistości są, ale
od tego, jakimi chcą je widzieć tamtejsze
elity polityczne i jakimi je przedstawia-

A jednak bliższe przyjrzenie się
tamtejszym instytucjom i regułom
społecznym ukazuje nierzadko, że
to właśnie zachodni, kapitalistyczny
świat jest często o wiele bardziej nieludzki i nieprzyjazny zwykłemu człowiekowi, niejednokrotnie stojącemu
samotnie wobec potężnych mechanizmów rynkowej gry, w której jest tylko
pionkiem. Tym bardziej że często nie
chroni go tutaj tradycyjna wspólnota,
tak silna – na dobre i złe – w zanurzonym w religii świecie islamu.
Społeczeństwa arabskie (choć
w różnym stopniu) wciąż kładą nacisk na zgodność systemu gospodarczego i jego instytucji oraz narzędzi
z nakazami Koranu, czyli z regułami
religijnymi i etycznymi wiążącymi
dla muzułmańskich wspólnot. Stąd

Nie tylko znawcy europejskiego
średniowiecza wiedzą, że zagadnienie
lichwy skupia w sobie wiele wątków
ekonomicznych, społecznych, kulturowych, religijnych. Dobrze pokazuje to
wypowiedź Makarrama Abdul Hakeena, redaktora wydawanego w Anglii
muzułmańskiego społeczno-gospodarczego pisma „The Social Crediter”. Jak
stwierdził na jego łamach: Na Zachodzie pieniądz posiada status towaru,
którego gromadzenie i pomnażanie uznawane jest za jeden z najważniejszych
celów. Islam taką postawę zdecydowanie
potępia. Nic też dziwnego, że Stowarzyszenie Banków Islamskich stworzyło własną, naczelną zasadę działania,
wedle której bank powinien prowadzić
działalność w sposób, który będzie się
przyczyniał do tworzenia i umacniania
społeczności islamskiej. Stąd jednym
z istotniejszych celów banków arabskich jest stałe dążenie do pogłębiania
we wspólnotach wartości religijnych.
Nawet jeśli przyjmiemy, że reguła ta
jest naruszana ze względu na kontakty
gospodarcze z kapitałem zachodnim,
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na przykład – znany także z niegdysiejszej historii chrześcijańskiej Europy – zakaz lichwy: Ludzie, którzy
trudnią się lichwą i twierdzą, że jest to
rodzaj zwykłego handlu, staną przed
obliczem Allaha jako ci naznaczeni przez
Szatana. Allah dopuszcza handel, ale
zakazuje lichwiarstwa (Koran, sura Bakara, wers 275).
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ją, szczególnie w mediach. Nie wiąże się
to tak naprawdę z naturą tych krajów!
Powoduje to, że zarówno informacja,
jak i interpretacja arabskiej rzeczywistości w całej jej złożoności jest
bardzo uboga i nie daje opisu wielu
czynników determinujących tamten
świat. Dotyczy to także sfery praktyki,
teorii, obyczajów społeczno-gospodarczych, które zwyczajowo traktowane
są jako opresyjne, anachroniczne i nie
tylko „wrogie demokracji”, ale wręcz
nieprzyjazne samym mieszkańcom
Bliskiego Wschodu, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na sytuację kobiet.
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to jednak opracowanie jej przez instytucje bankowe islamu trzeba uznać za
znamienne. Warto podkreślić, używając mocnego skrótu publicystycznego,
że „największym szatanem” dla muzułmańskiego świata gospodarczego
są… odsetki.
Bardzo interesujące są praktyczne reguły prowadzenia działalności
przez wiele muzułmańskich instytucji
finansowych. Po pierwsze, ich depozytariusze pozwalają na prowadzenie
w ich imieniu inwestycji i transakcji,
ale nie otrzymują żadnych odsetek
od środków złożonych w bankach.
Po drugie, nie istnieje możliwość, by
instytucja finansowa zezwalała na
wypłaty kwot wyższych niż posiadane przez klienta na rachunku. Z kolei
pożyczki udzielane są do wysokości
całkowitych aktywów banku, nie jest
możliwe udzielanie kredytów przewyższających zgromadzone środki.
Po trzecie, spłata pożyczek udzielonych przez bank na prowadzenie
legalnej działalności gospodarczej nie
wiąże się z przekazywaniem przez
klienta stałych, ustalonych wcześniej
rat. Nie ustala się z góry, ile instytucja finansowa zarobi na kredycie: jak
długo pożyczkobiorca prowadzi swój
biznes, ryzykiem i zyskiem dzieli się
także bank. Warto zwrócić uwagę, że
realny zarobek opiera się tutaj na realnie wypracowanym kapitale, a nie
na manipulacji prognozami i wirtual-

nymi zyskami, które także w naszych
czasach na Zachodzie doprowadziły do powstania potężnych baniek
spekulacyjnych. Po czwarte, kredyty
dla osób prywatnych, w tym dla ludzi
ubogich, zakładają, że spłacona musi
być tylko pożyczona suma, brak jest
oczywiście odsetek od kwoty kredytu. Trzeba jednak zaznaczyć, że tego
typu transakcje zawierane są bardzo
rzadko, co pokazuje wagę rachunku ekonomicznego i niechęć do mało
zyskownej działalności także dla
islamskich instytucji społeczno-gospodarczych. Po piąte, świat islamu
odrzuca system oparty na stałym
oprocentowaniu złożonych depozytów. Po szóste, w sytuacjach spornych
instancją rozsądzającą jest Religijna
Rada Najwyższa, stojąca na straży
etycznej odpowiedzialności islamskiego biznesu. Po siódme, muzułmańskie
banki przyjmują na siebie zobowiązanie, że będą wypłacały składkę na pomoc ubogim (zakat). Wynosi ona 2,5%
rocznie od środków bieżących i innych
form przychodu.
Całościowo islamski porządek
finansowy, związany z kredytowaniem
działalności opiera się na partnerskiej
umowie określanej mianem mudarabah, która stanowi, że inwestor dostarcza kapitał, a pracownik wykorzystuje
go na rzecz swojej działalności gospodarczej, z której zyski dzielone są według wcześniej ustalonych proporcji,

zaś stratę (o ile nie wynika
z winy pracownika) ponosi
inwestor. Obie strony muszą także skonsultować się
ze specjalistą od zagadnień
szariatu, aby zyskać pewność, że podejmowane działania są zgodne z prawem
islamu.
Powyższe praktyczne reguły „etycznego biznesu po
muzułmańsku” pokazują jak
na dłoni, że problemem dla
wyznawców Allacha nie jest
jedynie lichwa, ale zachodni
system gospodarczy oparty
na niepohamowanej żądzy
zysku i związanych z nimi
spekulacji i kreacji pustego
pieniądza. Etyka gospodarcza islamu zdecydowanie
neguje jeden z naczelnych
aksjomatów współczesnego globalnego kapitalizmu,
głoszący, że „chciwość jest
cnotą”. Raz jeszcze Hakeen:
Pieniądze są cenione jedynie
jako produkt uboczny działalności człowieka, która powinna być sposobem oddawania
przez muzułmanów czci swojemu Panu. Na tym opiera się
socjologiczno-ekonomiczna
teoria pieniądza, wprowadzana obecnie w życie w krajach
islamskich.
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Wspomniałem wyżej, że banki
islamskie bardzo rzadko udzielają
kredytów osobom ubogim. Istnieje
jednak w ekonomii arabskiej instytucja mikrokredytu, znana także na
Zachodzie, dostosowana jednak dla
tamtejszych reguł cywilizacyjnych.
A właściwie dwie jej wersje, jedna
o wiele bardziej „zokcydentalizowana” i kapitalistyczna, a druga bliższa
tradycyjnemu rozumieniu gospodarki przez islam. W latach 70. XX wieku
prof. Mohammed Junus z Uniwersytetu Chittagong w muzułmańskim
Bangladeszu założył Grameen Bank,
którego celem było udzielanie mikrokredytów (w wysokości kilkudziesięciu
dolarów) ludziom żyjącym w biedzie.
Inicjatywa była odpowiedzią na rosnące w czasie ówczesnej klęski głodu
problemy ubogich. Pomysł okazał się
bardzo fortunny i uczynił Grameen
Bank potężną instytucją finansową
obracającą miliardami dolarów, a swoim zasięgiem objął miliony biednych.
Struktura własnościowa wygląda następująco: 94% akcji GB należy do jego
klientów, a 6% do rządu. Co istotne,
większość korzystających z kredytów
to kobiety, co niejednokrotnie budziło
niechęć do tej instytucji ze strony islamskich fundamentalistów. Bank prowadzi także działalność edukacyjną:
kobiety, które korzystają z jego usług,
uczestniczą w szkoleniach dotyczące
dbania o zdrowie i higienę, ale także
o swoje prawa podczas zawierania

małżeństwa. Na ile niezwykła to forma społeczno-gospodarczej działalności, świadczy fakt, że GB udziela także
mikrokredytów dla żebraków. A choć
instytucja ta służy przede wszystkim
najuboższym, spłacalność jej kredytów wynosi aż 98% W 2006 roku prof.
Junus i założony przez niego bank
otrzymali za swoją działalność „na
rzecz społecznego i ekonomicznego
rozwoju najuboższych” Pokojową Nagrodę Nobla.
Jednak system opracowany przez
prof. Junusa, który sam określał się
mianem zdecydowanego zwolennika systemu kapitalistycznego, znalazł
swoich krytyków wśród tych muzułmanów, którzy uznają go właśnie za
zbyt zachodni. Zwracali oni uwagę, że
pobieranie przez GB odsetek (między
22% a 50%) od udzielonych mikrokredytów jest niezgodne z nauczaniem
Koranu. Islamscy ekonomiści zwracali
także uwagę, że w sytuacji przedłużającej się złej sytuacji na rynku uzależnienie od oprocentowanych pożyczek
wzrasta wraz z falą odsetek, co prowadzi do faktycznego zniewolenia ludzi,
którzy przecież chcieli wyjść z zależności, jakie narzuca ubóstwo. A to
dodatkowo może pogłębiać kryzys
ekonomiczny, wymuszając nierzadko nowe formy uzależnienia czy to od
interwencji państwa, czy to od międzynarodowego sektora kapitałowego
(a zwykle jedno i drugie).

Szósty krok jest następujący:
w trzecim miesiącu instytucja finansowa zaczyna wspierać piątą osobę, również na identycznych zasad.
Równocześnie oceniana jest także
pozostała czwórka wedle procedury
opisanej wyżej. Siódmy krok: w kolejnych miesiącach cykl inwestycji
powtarza się dla piątki pożyczkobiorców wedle identycznych jak wcześniej reguł. Warto zwrócić uwagę, że
początkowo projekt opiera się na stosunkowo małych pożyczonych kwotach, co w przypadku prób oszustwa
czy wyłudzenia, ale także fiaska projektów wstępnie minimalizuje straty.
Równocześnie osoby biorące mikrokredyt, czyli pracownicy, wykonują
stosunkowo proste biznesy, stąd dla
wyliczenia ich ewentualnej rentowności zobowiązani są dostarczyć bankowi tylko trzy informacje: o cenie
nabycia, cenie sprzedaży i jakości nabywanego towary, na którym planują
oprzeć zarobek.
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jest bardziej opłacalny. Jeśli w dłuższym planie któryś z kredytobiorców wykazuje straty, nie otrzymuje
dalszego wsparcia od banku, a pozostałe w grupie osoby zobowiązane są
poszukać kogoś nowego. Równocześnie w drugim miesiącu bank zaczyna wspierać kredytem dwie następne
osoby, z identycznym harmonogramem spłat i umową podziału zysku,
jak w przypadku pierwszej dwójki.
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Stąd „mikrokredyty po islamsku”,
czyli – ponownie – wolne od odsetek,
które nawiązywały do modelu wypracowanego przez Grameen Bank. Służą
one zarówno mieszkańcom rolniczych
muzułmańskich obszarów Indii, jak
i wyznawcom Allacha zamieszkałym
na terenach wielkomiejskich osiedli
w krajach niemuzułmańskich. Szczegółowo opisał tę inicjatywę Atif Raza
Khan na łamach „Islamica Magazine”
(nr 12, lato 2005 roku). Jej pierwszy
krok wygląda następująco: pięcioosobowa grupa klientów występuje
o kredyt do banku udzielającego islamskich mikrokredytów; kapitał inwestycyjny ma służyć pięciu osobnym
projektom. Drugi krok: po rozpatrzeniu każdego z projektów osobno bank
podpisuje odrębne umowy, ustalając harmonogram spłat oraz swój
udział w zyskach. Trzeci krok: kredyt
zostaje udzielony najpierw dwojgu
spośród pięciu osób. Czwarty krok:
dwoje pożyczkobiorców spłaca jedną
czwartą z każdej inwestycji co tydzień
przez miesiąc. Docelowo 75% kwoty pozostaje u klientów, a 25% wraca
do banku. Jeśli inicjatywę spotyka
fiasko, pozostałe pieniądze zostają
zwrócone do banku. Piąty krok: w kolejnym miesiącu instytucja finansowa analizuje kredytowane projekty
i decyduje, czy podjąć się znów inwestycji. Sukces inicjatywy zależy od
jej zyskowności. Na większe wsparcie mogą liczyć osoby, których biznes
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Jak zwraca uwagę Atif Raza Khan:
W islamie wierzący zachęcani są do tego,
aby ich pieniądze krążyły we wspólnocie,
zarówno w przypadku zakatu i pieniędzy
na cele dobroczynne, jak i kapitału ryzyka. (…) Islamscy pożyczkodawcy walczą
z nędzą przy pomocy zrównoważonych,
możliwych do powtórzenia, niedrogich
transakcji, bez ryzyka i kosztów związanych z tradycyjnymi mikrofinansami.
Ważne jest także to, że tego typu forma wspólnotowego kredytu pozwala
wzmacniać relacje między członkami
lokalnej społeczności, pobudza międzysąsiedzką kooperatywę i bazuje na
naturalnych międzyludzkich więziach,
które w zindywidualizowanych strukturach społecznych i gospodarczych
świata zachodniego sprawiają wrażenie archaicznych.
Przykłady ze świata islamu wskazują, że nie istnieje system gospodarczy stojący poza aksjologią społeczną.
I że istnieją wartości kulturowe, religijne i społecznie zupełnie realnie,
a nie tylko czysto deklaratywnie nadrzędne wobec znanej nam z doświadczenia supremacji panekonomizmu.
Doświadczenie islamu neguje tzw.
czystą ekonomię, która to koncepcja
stanowi jedną ze składowych zachodnich teorii wyjaśniających źródła
zarówno rozwoju, jak i kryzysu. Gdy
kapitalizm przekonuje, że najistotniejszy jest kapitał, a socjalizm, że
najważniejsza jest praca, islam naj-

mocniej daje dziś do zrozumienia,
że największą wagę ma wiara, co
z perspektywy – różnie motywowanych – ludzi Zachodu budzi i konsternację, i rozbawienie, i obawy.
Być może część czytelników tego
artykułu oczekuje, że jego podsumowaniem będzie optymistyczny (lub
naiwny) wniosek, że „inny kapitalizm jest możliwy”. Problem polega
jednak na tym, że kapitalizm na mocy
własnych przesłanek jest systemem
społeczno-gospodarczym opartym na
supremacji kapitału. Stąd nawet wizja
„innej drogi do kapitalizmu”, wyłaniająca się choćby z cytowanej na wstępie
pracy Kapitalizm konfucjański jest tylko
i aż względną alternatywą dla globalnego kapitalizmu. Podobnie rzecz ma
się z arabskimi próbami częściowej
zmiany bądź radykalnej negacji paradygmatów ekonomicznych kapitalizmu. Dzieje się tak przede wszystkim
dlatego, że globalny (nie)ład ekonomii
Zachodu głęboko ingeruje w rzeczywistość społeczeństw, które w mniejszym lub większym stopniu są mu
podporządkowane. To z pewnością zła
wiadomość także dla zachodnich alterglobalistów i poszukiwaczy społecznogospodarczych alternatyw.
Dobra wiadomość brzmi następująco: o ile sam kapitalizm u swojego
rdzenia jest systemem opartym na
racjonalności ekonomicznej, jaką opi-

Ale model społecznie odmienny
wobec zachodniego jest możliwy tylko we wspólnotach o silnych tożsamościach własnych, a trudniejszy do
wyobrażenia w peryferyjnych „kulturach rozmytych”. Ten drugi model
w dużym stopniu reprezentuje choćby
postkatolicka, neokolonialna Polska, w której silne podporządkowanie
centrom kapitałowym idzie w parze z praktycznie przyjętą przez ogół
kulturą masową, opartą na specyficznej, hazardowej „hiperkonsumpcji
społeczeństwa na dorobku”. Nic też
dziwnego, że środowiska krytyczne
wobec polskich przemian – od lewa do
prawa – szukają dla siebie punktów
odniesienia także w świecie arabskim,

Zarówno niektórzy zwolennicy
sprawiedliwości społecznej i świata
wolnego od supremacji kapitału, jak
i orędownicy silnych tożsamości religijnych i kulturowych widzą także
w świecie islamu szansę na pozytywną
odpowiedź na pytanie, czy inny świat
jest możliwy. Rzecz jednak w tym, że
głębsza refleksja oparta na historii
idei ukazuje nam niesprowadzalność
wielu pozornie tożsamych zjawisk
do wspólnego mianownika i uczy, że
nie istnieje proste przełożenie jednej
odmienności na drugą. Co pośrednio potwierdza nie zawsze brany pod
uwagę fakt, że lekcja cudzej tożsamości nie daje pełnych odpowiedzi na
to, jak budować własną. Choć lepszy
nawet ograniczony pożytek z cudzych
doświadczeń niż przekonanie, że nie
istnieje żadna alternatywa dla zastanej
rzeczywistości. Ω
Do przygotowaniu artykułu autorowi posłużyły m.in. materiały opublikowane w piśmie
„Obywatel” [nr 1(33)/2007].
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który jednak zachował swoją odrębność, także społeczno-gospodarczą,
wobec reguł gry przyjętych w świecie
zachodnim, z którym nieco na wyrost
się utożsamiamy.
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sał Max Weber, o tyle możliwe są po
prostu inne gospodarki, nawet o ograniczonym, lokalnym zasięgu. Wariant
arabski jest tutaj znakomitym przykładem. W jego ramach poszukuje się
bowiem nie tyle zysku definiowanego
wedle założeń kapitalizmu zachodniego, ale sposobów zachowania nadrzędności wartości pozarynkowych.
Stwarza to inne perspektywy, nadzieje i zagrożenia: inna jest bowiem restryktywność ładu opartego na religii,
inna opartego na kapitale. Inne są także horyzonty wolności tych światów.

t

ks
e
t
sz ie!
i
p
Na lam
o is

ŚWIĘTE SŁOWA
Bartosz Boruciak

Odpowiadam. Tylko i wyłącznie pasja.
Pasja sprawia, że życie jest łatwiejsze, przyjemniejsze i przede wszystkim prostsze. Kiedy zaczynam rozwijać swoją pasję, jest nią niewątpliwie
muzyka, nie myślę o otaczającym mnie
świecie. Tworzę własny, szyty na swoją
miarę.
Kiedy dostrzeżesz we mnie stan
ucieczki od chorej rzeczywistości, możesz mi, Drogi Czytelniku, zadawać najprostsze pytania i wtedy powiesz mi,
że nie jestem mądrzejszy od piątoklasisty. Będziesz miał rację. Z szacunku do
Ciebie nie będę wnikliwie się przyglądał Twojemu życiu; no cóż, każdy człowiek popełnia błędy, niektórzy naprawiają je dopiero po kilkunastu latach.
Dobre i to. Moim panaceum na życiowe problemy jest muzyka. Dzięki niej
czuję się wyjątkowo. Włączam odtwarzacz, słyszę pierwsze dźwięki i przenoszę się w inny świat. Narkotyki przy
tym wymiękają, są dla leszczy. Wielu
muzyków i słuchaczy uważa, że dźwięki
przybliżają ich do Absolutu, do czegoś
nieosiągalnego; muzyczna transcendencja pełną gębą. Takich kompozycji
nie usłyszysz w głównych rozgłośniach
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radiowych. Na szczęście z odsieczą
nadjeżdżają internetowe radia, które mają dużą swobodę w wybieraniu
muzyki. Dzięki nim i swoim poszukiwaniom możemy poczuć ducha w brzmieniach. Jest to niezapomniane uczucie.
Ciężko znaleźć godny odpowiednik.
Pewnego sobotniego poranka (sic!)
obudziły mnie słowa Redaktora Naczelnego, które brzmiały jednocześnie srogo i konkretnie: Napisz tekst
o islamie. Stwierdziłem, że nie jestem
religiologiem i czy mógłbym połączyć
przyjemne z pożytecznym. Zgodził się.
Stąd narodził się pomysł, aby opisać
muzykę, w której pojawią się wątki
związane z islamem. Pierwszą moją
myślą były czarne brzmienia, a dokładniej rap. Szczery i konkretny przekaz,
wpadająca w ucho muzyka, słowa, słowa i jeszcze raz słowa. To najłatwiejsza
droga do przekazania ważnych treści
potencjalnym słuchaczom. Wielu artystów skorzystało z tego przepisu i do
dziś podaję tę potrawę z mistycznym
sosem, którego składniki przedstawię
w kolejnych akapitach tego tekstu.
Przeciętne piwo jasne zawiera 5%
alkoholu. Ups! Zapomniałbym, wyznawcy islamu nie mogą pić napojów
procentowych. Chociaż nie to miałem
na myśli. Chodziło mi o Pięcioprocentowców, którzy mają bardzo duży związek z tematem tego artykułu. Naród
Bogów i Ziem bo tak inaczej nazywani są Pięcioprocentowcy są ruchem
religijno-społecznym założonym przez
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Kiedy spotykamy się ze
znajomymi, tematem naszych
rozmów jest szczęście.
Wymieniamy się radami, jak
być szczęśliwym człowiekiem,
w jaki sposób możemy osiągnąć
to cholerne szczęście.
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Clarence’a Smitha. Pewnie zadajecie
sobie pytanie, dlaczego Pięcioprocentowcy, a nie Dziewiętnastoprocentowcy albo Czterdziestoprocentowcy.
Odpowiedź jest nie do końca prosta,
dlatego będę wyjaśniał. Według Narodu Bogów i Ziem świat jest podzielony na trzy grupy. Pierwszą grupę
stanowi 85% ludności na świecie, która
odrzuca duchowość. Żyją w potrójnym stanie ciemności: są głusi, niemi
i ślepi. Najważniejsze dla nich są sprawy cielesne. Są ateistami albo wierzą
w Tajemniczego Boga. Druga grupa
stanowi 10% ludności na ziemi. To oni
znają całą prawdę. Podlegają im masy,
sprawują nad nimi władzę. Wmawiają
im notorycznie, iż istnieje Tajemniczy
Bóg. Natomiast trzecia, najdoskonalsza grupa to ludzie oświeceni. Grupa
ta chce pokazać ludziom prawdziwego
Boga, który jest w nich samych. Jest
ich tylko 5%. Zagadka została wyjaśniona. Warto przypomnieć, że Pięcioprocentowcy byli uznawani przez tradycyjnych wyznawców islamu za heretyków.
Nie uznają oni podstawowej prawdy,
która mówi, że Allach jest jedynym
i niepodzielnym Bogiem. Naród Bogów
i Ziem miał rozwinięty system edukacyjny. Mekką oświatową Pięcioprocentowców jest nowojorska dzielnica
Harlem. To właśnie tam została założona w 1966 roku pierwsza szkoła Allah School in Mecca. Dużą rolę w tym
wydarzeniu odegrała olbrzymia pomoc ówczesnego burmistrza Nowego

Jorku Johna Lindsaya. Zastanawiacie
się pewnie, Drodzy Czytelnicy, jakie
przedmioty wykłada się w tej szkole.
Odpowiedź jest bardzo prosta. Uczniowie tej wyjątkowej szkoły poznają tajniki matematyki, języka angielskiego
i – uwaga – SAMOOBRONY.
Zazdroszczę im. Nigdy nie miałem
okazji uczyć się w szkole samoobrony. Chociaż przeżyłem dwa wyjątkowe
epizody związane ze sportami walki.
Pierwszy odbył się w trakcie wycieczki szkolnej do Olsztyna. Nasi kochani
opiekunowie postanowili urozmaicić
plan. Zaprosili instruktora krav magi.
Jest to izraelska sztuka samoobrony
wykorzystująca podstawowe obronne
odruchy człowieka. Polecam serdecznie wszystkim Czytelnikom. Porządny
wycisk współgrający z gejzerem endorfin. Lubimy to.
Drugi epizod trwał pół roku. Każdy
student w swoim cyklu nauczania musi
podjąć bardzo ważną decyzję. Wybrać
WF. Mnie też to nie ominęło. Postawiłem na kolejny sport walki, pomyślałem, że kiedyś mi się to w życiu przyda.
Los lubi zaskakiwać. Wybrałem combat
kalaki. Jest to filipińska sztuka walki
składająca się z trzech filarów. Techniki kopnięć i uderzeń, walki w bezpośrednim dystansie wykorzystującym przechwyty– krótkie uderzenia,
dźwignie i uciski, walki na kije i na
noże. Ostatnie mnie ominęło. Nagrodą
pocieszenia był kijek ze specyficznego
tworzywa. Po kilkunastu godzinach na
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ler – Władca. Litera T – Truth – Prawda. Litera E – Equality – Równość.
Litera K – King or Kingdom – Król albo
Królestwo.
Litery tworzą słowa, które przekształcają się w teksty. Teksty stanowią
fundament rapu. Od lat 80. Pięcioprocentowy zaczęli utożsamiać się z kulturą hiphopową. Najwyższy Alfabet
i Najwyższa Matematyka wielokrotnie
pojawiały się w utworach raperów.
Mieszkańcy gett bardzo silnie utożsamiali się z zasadami życia przedstawionymi w naukach, o których wcześniej
wspominałem. Najpopularniejsza
grupą rapową, która rozpowszechniła
przekaz Pięcioprocentowców, jest WuTang Clan. Nazwa tego zespołu została
wymyślona przy użyciu Najświętszego Alfabetu. Wu-Tang jest akronimem
od Wisdom of the Universe and the
Truth of Allah for the Nation of the
Gods (Mądrość wszechświata i prawda Allacha dla Narodu Bogów i Ziem).
Warto przypomnieć, że na Wu-Tang
Clan się nie kończy. Wielu innych raperów – głównie ze Wschodniego Wybrzeża Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej – inspirowało się naukami
Pięcioprocentowców. Do nauk Narodu
Bogów i Ziem nawiązują i nawiązywały też w swoich piosenkach dziesiątki innych hiphopowych gwiazd,
takich jak Erykah Badu, Queen Latifah,
The Fugees, The Roots, Ice Cube, Big
Daddy Kane, Mobb Deep, Gang Starr,
KRS-1, Afrika Bambaataa. To właśnie
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uczelni kijkopałka była lekiem na całe
i zło i doskonałym spalaczem kalorii.
Czytelnicy – sport to zdrowie. Pamiętajmy o tym.
Jestem ciekaw, czy Pięcioprocentowcy zdecydowali się na te same sztuki walki co ja. Sport sportem, ale to
matematyka jest królową nauk. Naród
Bogów i Ziem poznawał szczegóły Najwyższej Matematyki. Czym ona się różni od zwykłej matematyki? Już wyjaśniam. Do każdej cyfry jest przypisane
słowo. Wybiorę sobie liczby mi bliskie.
Moimi szczęśliwymi numerkami są: 1,
5 , 0, 2. Jedynce przypisuję się wiedzę.
Bez niej człowiek nie może być oświecony. Piątka jest mocą i uzdrowieniem.
Moc jest potrzebna do osiągnięcia
energii twórczej i do szerzenia prawdy
o Allachu, który żyje w wyznawcach
jego imienia. Należy dożyć do perfekcji, 0 jest liczbą doskonałą, w całości to
360° – wiedza (120°), mądrość (120°)
i zrozumienie (120°). Dwójka symbolizuje mądrość. Mądrość to woda, bo
mądrość buduje życie każdego człowieka, oznacza również Prawdziwą
Czarną Kobietę, ponieważ to ona kontynuuje życie na Ziemi. Przejdźmy teraz do liter, które jak liczby są u Pięcioprocentowców wyjątkowe. Każda litera
oznacza inne słowo. Zbiór liter tworzy
Najwyższy Alfabet. Wybiorę sobie litery, które tworzą moje imię, i krótko
scharakteryzuję ich znaczenie. Litera
B – Be or Born, Być lub Urodzony. Litera A – Allah – Bóg. Litera R – Ru-
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oni rozpowszechnili jego zasady daleko poza granice usa. Ciekawą historią jest debiut na rynku muzycznym
amerykańskiego rapera Lord Jamara,
członka składu Brand Nubian. Pierwszy, debiutancki album Jamara wydany
w 2006 roku, został w całości poświęcony naukom narodów Bogów i Ziem.
Sam tytuł mówi sam za siebie: The 5%
Album. W nagraniu krążka wzięli udział
synowie członków Wu-Tang Clan (gza
i Ol’ Dirty Bastarda). Podsumowując,
wszystko zostaje w rodzinie.
Chwała, alleluja, nie jestem tu po
to, by cię ogłupić, ale żeby nakarmić
twoją duszę, gdy uczę cię najczystszej
wiedzy – The Genius Wu-Tang Clan.
Według publicysty Harry’ego Allena
nieoficjalną religią hip-hopu staje się
islam. Raperzy twierdzą, że Koran doskonale się rapuje. Od samego początku hip-hop szedł z islamem w parze.
Początki wspólnej drogi sięgają już lat
60. i burzliwych wydarzeń towarzyszą-

cych dążeniom do zniesienia segregacji rasowej. W tym czasie zawiązała się
grupa The Last Poets. Jej społecznie
zaangażowanemu przekazowi towarzyszył charakterystyczny ognisty rytm.
Nic dziwnego, że zaczęto ich uznawać
za prekursorów hip-hopu.
Olbrzymie piętno na amerykańskim
rapie odcisnęła biografia Malcolma X.
Wielu raperów chce podążać śladami
swojego autorytetu, często dedykują
mu swoje płyty. Malcom X był jednym
z liderów ruchu The Nation of Islam.
Ruch ten zakładał stworzenie społeczeństwa bez ludzi o jasnym kolorze
skóry. Założyciel ruchu Wallace Fard
Muhammad uznawał, że to czarnoskórzy są wybrańcami Allacha. I tak jak
Pięcioprocentowcy, członkowie The
Nation Of Islam uważani są za heretyków wśród wyznawców islamu.
Islam – warto zaznaczyć – nie jest
tylko domeną amerykańskich raperów.
Polscy przedstawiciele rapu w swo-

Ujdzie.
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się, jak religia może kształtować formę tekstu rapowego i jego przekazu.
Czasami wątpiłem, myśląc, że jest to
doskonały chwyt marketingowy, mający na celu doprowadzenie do sprzedaży jak największej liczby płyt i biletów
na koncert. Przeliczyłem się. I bardzo
dobrze. Bo tak jak pisałem na początku, muzyka jest dla mnie spotkaniem
z czymś transcendentnym, wykraczającym poza nasze myśli. W życiu nie są
najważniejsze pieniądze, ale pasja, która prowadzi nas do realizacji wielkich
celów i marzeń. Ten tekst, który przed
chwilą skończyliście czytać, jest jednym z nich. Ω
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ich tekstach też głoszą nauki Allacha.
Jednym z nich jest Leszek Kaźmierczak znany wszystkim jako Eldo. W 68
numerze kwartalnika „Fronda” został
opublikowany wywiad z tym warszawskim raperem na temat jego twórczości. Eldo opowiada w nim o swojej drodze do islamu. Jego pierwszym
przystankiem do stacji islam był surfizm, czyli islamski mistycyzm. Drogę konwertyty wybrał również Paweł
Włodkowski znany także jako Włodi.
Członek Molesty Ewenement występujący z Eldoką w grupie Parias obok
Pelsona, który również jest członkiem
Molesty. W wielu wywiadach i tekstach Eldoka i Włodi podkreślali, że
islam zmienił ich życie. Szczery przekaz
i mądre teksty to wyraz ciężkiej drogi,
jaką panowie wybrali w swoim życiu.
Pisząc ten tekst, miałem okazję
przekonać się na własnej skórze, że
temat islamu nawet w muzyce nie należy do najlżejszych. Zastanawiałem

Jerozolima
naszych
marzeń
Leszek „Miasto dane ludziom przez Boga, zbudowane przez
Zaborowski ludzi dla Boga”. „Matka wszystkich miast”.
Tak pisał o świętym mieście Pierre-Marie Delfieux, założyciel
Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich. W jego pismach nie
znajdziemy jednak zbyt wiele odniesień do dwudziestowiecznej Jerozolimy. Jej nazwa jest raczej punktem wyjścia do analizy miejsca miasta jako takiego w historii zbawienia oraz dziejach
monastycyzmu. Oczywiście zdarzają się wyjątki, takie jak często przywoływane zdanie o chrześcijanach, żydach i muzułmanach – „dzieciach Abrahama, dramatycznie podzielonych
w Jeruzalem”. Pomińmy tym razem wątpliwości, które wzbudzi
o wielu używanie takiego wspólnego mianownika dla wyznawców
chrześcijaństwa, judaizmu i islamu. Zauważmy tylko, że u tego,

*
W Jerozolimie (ani w ogóle w Ziemi Świętej), nie ma domu Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich. W przeciwieństwie do
Betlejem i Nazaretu, w których nadal, mimo trwałej tendencji
spadkowej, stanowią jeszcze ok. 30% populacji, chrześcijan żyje
tam bardzo niewielu.W mieście funkcjonuje dziś tylko jedna katolicka parafia, licząca ok. 5,5 tys. wiernych. Szacuje się, że w 1947
roku, tuż przed powstaniem Izraela, samych katolików mogło być
w niej nawet ok. 90 tys. Dziś, gdy zsumujemy wiernych wszystkich
chrześcijańskich denominacji, otrzymamy liczbę ok. 10 tys. osób.
Na początku naszego pobytu w Jerozolimie poznajemy dwóch
Żydów z Tel-Awiwu, którzy przyjechali tu na kilka dni. W rozmowie z nimi padają zdania niczym z zachodnich przewodników.
Jerozolima jest dla nich przede wszystkim zagłębiem religijnych
freaków. Gniazdem muzułmańskich i żydowskich ortodoksów,
którzy ze swoim potężnym przyrostem naturalnym niedługo całkowicie zdominują miasto, ze szkodą dla niego i całego Izraela.
Znajoma dziennikarka, chwilowo mieszkająca w Jerozolimie, szkicuje zaś przed nami nowy etap konfliktu izraelsko-palestyńskiego.
Mniej w nim teraz przemocy, a więcej kruczków prawnych, pozwalających wysiedlać Arabów z kolejnych części miasta, by następnie zasiedlić je ludnością żydowską. Warto pamiętać, dla jak wielu
osób wymiar religijny Jerozolimy jest czymś absurdalnym, wręcz
szkodliwym.
W kontekście postępującego odpływu chrześcijan z Jerozolimy
jeszcze bardziej przygnębiające wrażenie robi podzielona Bazylika
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który tyle pracy włożył w zrozumienie charakteru współczesnego
miasta oraz najlepszych form realizowania w nim ewangelicznego
powołania, na ziemską Jerozolimę zdaje się brakować miejsca. Na
kartach jego pism znajdujemy praktycznie tylko miasto-symbol
oraz Jerozolimę Niebiańską z Apokalipsy. Niektórzy twierdzą, że
opisy nieuznawanej stolicy Izraela i Palestyny są zwykle jednowymiarowe – polityczne, historyczne lub mistyczne. Może inaczej się
nie da?
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Grobu Pańskiego. Napisano już wiele o bójkach spowodowanych
np. postawieniem stopy na nieodpowiednim stopniu przez franciszkanina. Dziś nie czuć tu podobnie napiętej atmosfery, jednak
znak rozbicia chrześcijaństwa pozostaje wystarczająco czytelny.
Do tego dochodzą paschały z świetlówkami energooszczędnymi,
zdemolowane części zajmowane przez Etiopczyków i Syryjczyków,
obstawiona podporami i rusztowaniami Kaplica Grobu oraz odpychający wystrój rzeźbiarski części łacińskiej, oczywiście wykonany
w drugiej połowie XX wieku. Nic dziwnego, że ks. Józef Augustyn
większość fragmentu swoich „Medytacji Jerozolimskich” dotyczących Grobu poświęca na wyliczenie tego, o czym należy zapomnieć, by odpowiednio usposobić się w tym miejscu do modlitwy.
Powyższe narzekania nie są oczywiście ani niczym oryginalnym, ani nowym. Już w latach 20. ubiegłego wieku biskup Jełowicki odwiedzający Bazylikę stwierdzał: „W myśli szuka się góry
i skały z wykutym grobem, a tu tylko szkaradny budynek, owieszony obrazami, lampami, bez gustu, bez smaku, człowiek pojąć
nie może, że to grób Chrystusa”. Nie podzielał on odruchowego
wzruszenia Słowackiego, któremu, jak opisywał w jednym z listów
do matki, stawały łzy w oczach w czasie trwających w świątyni
nabożeństw. Niekoniecznie był to skutek jedynie romantycznego usposobienia poety; raczej tego, że było mu dane zostać w niej
praktycznie sam na sam z zakonnikami różnych wyznań, w zamkniętym na noc dla innych pielgrzymów kościele. Inny romantyk, Chateubriand, miał szczęście odbyć 30-minutową modlitwę
w przy Grobie. Dziś zwykły odwiedzający ma na to zwykle także
30, ale sekund. Nic dziwnego, że gdy przewodnik autora Geniuszu
chrześcijaństwa zawołał słowami świętego Piotra: „Gdzie jest twoje zwycięstwo, o śmierci”, zdawało mu się, że „śmierć odpowie, iż
jest zwalczona i przykuta do tego Grobu”. Stanisław Tarnowski był
zaś tak zniesmaczony tym, co zobaczył w Bazylice, że początkowo
uciekł z niej nawet nie próbując do niego wejść. Choć ostatecznie
pokochał Jerozolimę, oglądając ją był stale rozdrażniony i zasmucony rozziewem między tym, jak ją sobie wyobrażał i jak wyglądała w rzeczywistości. „Myśl, że się jest w Jerozolimie, a że się tego
zupełnie nie czuje, nie daje człowiekowi spokoju”, „Jak to jest

Dziś zaś Bazylika Grobu Pańskiego okazuje się idealnym miejscem dla poszukiwaczy scen potwierdzających obiegowe opinie
o współczesnych tendencjach w chrześcijaństwie. Na pierwszy
rzut oka pielgrzymki azjatyckie (filipińskie, wietnamskie, koreańskie czy indyjskie) zdają się powoli wypierać te z Europy i Ameryki
Północnej; reprezentacja Latynosów i Afrykańczyków też jest dość
słaba. Gorliwość modlitwy wydaje się być zaś silnie skorelowana
z odcieniem koloru skóry. Obraz zakłócają głównie rozemocjonowane grupy prawosławnych Rosjan. Przeciwwagę we wspomnieniach mogłaby stanowić spotkana (nie w Bazylice, tylko w kościele
św. Anny) grupa Niemców śpiewająca głośno Laudate Omnes Gentes; efekt „popsuł” jednak jej przywódca o wyglądzie Filipińczyka. Dla uczciwości – spotkaliśmy też niewielką grupę francuskich
księży, co więcej niektórzy z nich nie osiągnęli nawet czterdziestki,
mimo że nie wyglądali na lefebrystów. I oczywiście, choć zaczynają
przegrywać frekwencją z Azjatami – są tu i liczni Polacy.
Czasem trudno oderwać się od obserwacji zorganizowanych
wycieczek polskich pielgrzymów i wychwytywania wszelkich elementów ich zachowania, które mogłyby dać pożywkę poczuciu
wyższości. Problemy z korzystaniem z toalety w samolocie (widać,
że wielu leci nim pierwszy raz), brak znajomości najprostszych
zwrotów po angielsku, kiczowate pielgrzymkowe znaczki przyczepiane do ubrania w celu łatwiejszej identyfikacji – można by to ciągnąć w nieskończoność. Poczucie bycia kimś lepszym w kontekście
celu wycieczki jest jednak nie tylko przejawem pychy, ale również
głupoty. Siermiężni pątnicy zdają się bowiem przynajmniej dobrze
wiedzieć, po co tak właściwie tu przyjechali.
Nieprzypadkowo „pielgrzym”, znający cel i kierunek swojej
drogi, jest dla Baumana personifikacją świata sprzed ery postmodernizmu. Dla niej zaś właściwy jest m.in. turysta. John Urry
w swoim „Spojrzeniu turysty” przytacza charakterystykę Dean’a MacCannell’a, opisującego go jako nowoczesnego pielgrzyma,
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przykro, że miejsce najświętsze nie może człowieka usposobić do
uczuć, których potrzebuje” – pisał.
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ucieleśniającego poszukiwanie autentyczności możliwie oddalonej
od swojej codzienności. Być może niezadowolenie wielu osób odwiedzających dziś Jerozolimę bierze się również stąd? Miasto pielgrzymów i turystów jest autentyczne, ale nie na sposób, którego
wielu z nich poszukuje. W każdym razie warto pamiętać, że jest to
kwestia raczej pewnej postnowoczesnej choroby, a nie jakkolwiek
rozumianej „wyższości”.
*
Po co narzekać na to wszystko? Choćby po to, by zrozumieć, że
Bóg nie wcielił się w niebiańską Jerozolimę, tylko w rzeczywistość
współtworzoną dziś przez siermiężnych pielgrzymów, bezbarwnych turystów, zblazowanych pseudoglobtroterów, arabskich
przekupniów czy żydowskich ortodoksów (z karabinami i bez);
w czasach ewangelicznych zaś przez nieco inne, choć równie beznadziejne towarzystwo. Bez względu na to, że nie wszystkie kościoły są w Ziemi Świętej są brzydkie (na Górze Tabor jest piękny),
katolicyzm wcale nie jest w niej martwy (idźcie na mszę po arabsku w Nazarecie) i naprawdę można w niej doświadczyć kulturowej
różnorodności chrześcijaństwa (trudno powiedzieć, czy piękniejsze są śpiewy ormiańskie w katedrze św. Jakuba, czy bizantyńskie
w Bazylice Grobu), Bóg również w Ziemi Świętej pozostaje ukryty.
Tak w Jerozolimie, która razem z Herodem przeraziła się jego
przyjściem (Mt 2,3), jak i w innych jej miastach, będących cząstkami tego samego świata, w którym tak trudno czasem dostrzec ślad
Boga (oburzonych tym stwierdzeniem odsyłam np. do Jezusa z Nazaretu Ratzingera). Być może dla Delfieux było to tak oczywiste,
że wspominanie w jego pismach o dzisiejszej Jerozolimie oddzielnie, tak jakby wyłamywała się ze zbiorczego portretem wszystkich
miast, zakrawało by na absurd?
Św. Grzegorz z Nyssy, jeden z największych greckich Ojców
Kościoła, posunął się do tego, że... odradzał pielgrzymki do Ziemi
Świętej. Jak wspominał, nie odczuł wpływu jego własnej podróży do Jerozolimy na swoją wiarę. Gdyby zaś w tym miejscu „była
większa łaska, grzech jego mieszkańców nie byłby tak nagminny”.
Bo „zmiana miejsca nie powoduje przybliżenia do Boga, lecz gdzie-
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kolwiek byś był, Bóg przyjdzie do ciebie, jeżeli znajdzie się taka gospoda twojej duszy, aby Pan zamieszkał i przechadzał się w tobie”.
Co prawda był w swoich wnioskach raczej odosobniony i kierował
je przede wszystkim do mnichów. Czy jednak szczególnie dziś nie
powinniśmy dobrze ich przemyśleć? Ω

Stella Zylbersztajn
ukrywała się wśród wielu
polskich rodzin. Po wojnie,
dzięki jej staraniom,
23 Polaków otrzymało
medale Sprawiedliwych
wśród Narodów Świata.

Gabriel Kayzer: Nie od początku byłaś katoliczką. Jak zostałaś
chrześcijanką?

ZIEMIA ŚWIĘTA
JEST DLA
MNIE PIĄTĄ
EWANGELIĄ
Z ocalałą z getta w Łosicach
Stellą Zylbersztajn polską
Żydówką będącą katoliczką,
od 1969 roku mieszkającą
w Hajfie, w Izraelu
rozmawia Gabriel Kayzer

Stella Zylbersztajn: Mój ojciec był
komunistą. Moja mama była zaś wierzącym człowiekiem. Uciekła z domu,
gdy miała 10 lat. Nie mogła zrozumieć,
po co wielki Pan Bóg potrzebował, aby
Żydzi spełniali tak dużą ilość małych
przykazań. Gdyby znalazła jakąś ideę,
to by się jej poświęciła. Nie znalazła jej
jednak. Wyszła za mojego ojca i wierzyła, że ja znajdę ideę, której warto
poświęcić swoje życie. Gdybym znała,
takich dobrych Żydów, jacy są tutaj
w Hajfie, to na pewno nie szukałbym
Boga w chrześcijaństwie. W Polsce jednak, ci którzy reprezentowali judaizm
byli tak okropni, że wiedziałam, że nie
ma co u nich szukać Boga. Bóg, w którego oni wierzyli, nie mógł być moim
Bogiem. Chrześcijanie byli dla mnie
bardzo dobrzy. Do dzisiaj mam u siebie
obraz prostej chałupki, w której się
chowałam. Prości ludzie na wsi mieli
serce. Zdawałam sobie doskonale spra-

W Getcie Warszawskim dochodziło do
masowych konwersji na katolicyzm.
Czym można to wytłumaczyć?
– Jeden z księży pisał, że w getcie
było od 5 do 7 tysięcy Żydów katolików. Oczywiście, wielu Żydów przyjęło
chrzest żeby przedostać sie na drugą
stronę i ratować życie, ale od początku słyszałam, że była tam prawdziwa
grupa pierwszych chrześcijan, którzy
mimo, że wiedzieli, iż pójdą na śmierć,
nie wyrzekli się wiary w Jezusa, ale
trwali w niej. O tej historii powinien
powstać film. Warto także mówić
o księdzu, który był z Żydami w getcie
warszawskim. To musiał być wspaniały
człowiek.

Co rozumiesz mówiąc, iż zagłada,
trwa nadal?
– Dzisiaj na świecie, wciąż z głodu umierają dzieci. Dlatego też, na
Soborze Watykańskim II dodano do
spowiedzi powszechnej grzech zaniedbania – opuszczenie dobrego, które
jest takim samym złem, jak zabicie
kogoś. Nie dać kromki chleba głodnemu, to skazać go na śmierć. Nasz cały
„chrześcijański świat” powinien uderzyć się w piersi, gdyż, gdyby naprawdę wszyscy Ci, którzy przyjęli chrzest
byli chrześcijanami, to na świecie nie
byłoby głodu. Nie mówię tu o wojnach, które wybuchają bez naszej winy
i współpracy, ale o zwykłym ludzkim
głodzie, który powinien być dla nas
wyrzutem sumienia. Nikt się jednak
z tego nie spowiada. Wielu chrześcijan
nie zdaje sobie nawet z tego sprawy.
Ja jednak zawsze czuje się winna, gdyż
nie mogę zapomnieć twarzy człowieka, który umierał z głodu pod drzwiami
kawiarni w warszawskim getcie. My
wszyscy jesteśmy, jak Ci ludzie bawiący
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Córka profesora Ludwika Hirszfelda, zmarła tak naprawdę nie z powodu gruźlicy, ale z głodu, gdyż dzieliła
się swoim jedzeniem z innymi dziećmi.
Jej życie i prawdziwie chrześcijańska
postawa, powinny być dla nas wzorem,
jak powinniśmy żyć. Dla mnie zagłada jeszcze się nie skończyła i cały czas
gdzieś trwa.
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wę, z tego, czym im grozi ukrywanie
mnie u siebie. Oni nie mieli tytułów
akademickich, ale umieli kochać.
Chrzest przyjęłam dopiero pod koniec II wojny światowej, mając 18 lat.
Kierowały mną zupełnie inne przyczyny, niż próba przetrwania wojny.
W pełni świadomie przyjęłam chrześcijaństwo. Jako jedynaczka zawsze
byłam kochana i nie potrzebowałam,
żeby mnie kochali. Jedyne czego potrzebowałam, to kochać i oddawać
miłość. Najpierw kochałam swoją
nauczycielkę, potem ojczyznę – Polskę, bo w Polsce czuliśmy się Polakami. To było jednak za mało, trzeba
było kochać Boga i On mnie do siebie
pociągnął.
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się w tej kawiarni, przed którą umierają ludzie. Nie ma bowiem znaczenia,
czy człowiek umiera 5 metrów od nas,
czy 5 tys. km. Będąc w getcie widziałam obojętność Żydów, teraz dostrzegam, że także inni ludzie są obojętni. Do niedawna zastanawiałam się,
czy żyję po to, aby zjadać resztki, czy
zjadam resztki po to, żeby żyć. Mimo
to, zawsze wydawało mi się, że muszę
oszczędzać na czym się da, aby pomóc
innym. Dziś brakuje takiego myślenia.
Cały Wschód nie interesuje się w ogóle
ludźmi biednymi. Rok rocznie w Indiach zabijanych było ponad 6 mln
dziewczynek, tylko dlatego, że to syn
i jego żona mają obowiązek opiekować
się rodzicami mężczyzny, a nie kobiety. Do tego rodzice kobiety muszą dać
swojej córce duży posag. Dwa lata
temu, gdy byłam w Polsce mówiono,
że w ciągu roku, w Somalii umrze z głodu 12 mln ludzi. W Polsce zbierano na
tacę i posłano tym ludziom. Mimo, że
jest to szlachetne działanie, to cały
czas robimy zbyt mało dla ludzi biednych i odrzuconych.
Rok temu na spotkanie wspólnot modlących się po hebrajsku ks. Józef Maj
przywiózł obraz przedstawiający figurkę Matki Bożej, stojącej niegdyś na terenie getta warszawskiego. Czy figura
ta jest dla ciebie ważnym symbolem?
– Tak, jej podobiznę pokazuje wszystkim, którzy do nas przychodzą. Z zasa-

dy nie chcemy mieć w naszej kaplicy
figur i obrazów, tak jak jest u Żydów.
Nasza kaplica to Dom Modlitwy. W synagodze w Safed jest tylko stół i książki
do modlitwy. Do modlitwy nie potrzeba żadnych ozdób, ale obraz ten stanowi wyjątek.
Są jeszcze jakieś inne zwyczaje, które
odróżniają Was od innych katolików?
– U nas adwent wprowadziły tylko Jerozolima i Hajfa. Jest to długi adwent,
który zaczynamy od razu po święcie
Sukkot, – święcie namiotów, po żydowskim nowym roku. Zaczynamy od
potopu, Abrahama, Mojżesza, Dawida i tak dalej. Ojciec Daniel zawsze
żałował, że w Kościele rok liturgiczny
zaczyna się od wygnania z raju. U nas
rok liturgiczny zaczyna się wraz z porą
deszczową od stworzenia pięknego
świata. Jak mieszkali u mnie Etiopczycy, to mnie pouczyli, że prawie we
wszystkich państwach w Afryce jest to
święto narodowe – początek roku.
Dlaczego wyjechałaś do Izraela?
– Wcale nie zamierzałam wyjeżdżać
do Izraela. Chciałam jechać do Indii.
Generał Karmelu nie wyraził jednak
na to zgody. Mówił, że w Indiach jest
dosyć karmelitanek, miał rację. Mimo
to ze złości obcięłam włosy. Wtedy
właśnie wrócił z pielgrzymki do Izraela przełożony Chrystusowców ks.

Dlaczego pozostałaś w Hajfie?
– W 1969 roku w Hajfie Ojciec Daniel
gromadził dookoła siebie Żydów katolików. Przeważnie były to jednak Polki,
które wyszły za mąż za Żydów. Dołączyłam do tej wspólnoty. Studiowałam
w Hajfie, potem i pracowałam. Z Hajfy
wyruszałam w podróże i zawsze do niej
wracałam. Zresztą nie cierpię Tel Awi-

Kim był ksiądz Daniel, o którym
wspomniałaś?
– Ojciec Daniel Rufeisen był karmelitą, był przewodnikiem, który torował
drogę. Miał niezwykle śmiałe pomysły i wizję tego, co powinno tu być.
Kiedyś mówił w kościele: „Wszyscy
są przeciwko mnie. I chrześcijanie,
i Żydzi, i Polacy, i Patriarcha, a ja jestem szczęśliwy”. On wiedział co robi.
Wiedział, co jest dobre i prawdziwe.
Jak był u naszego papieża wylał przed
nim wszystko, co mu leżało na sercu.
Papież powiedział wtedy:, „Trzeba być
Żydem, aby czuć, tak jak ty”. Daniel
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wu. Latem jest tam piekło. Jerozolima
zaś zawsze będzie dla mnie miastem,
które zabija proroków. Fanatycy z obu
stron. Jest tam trochę normalnych ludzi, ale muszą siedzieć cicho. W Hajfie żyjemy, jak najnormalniej. Żydzi
z Arabami, pobożni z niepobożnymi.
Można robić co się chce i każdemu jest
dobrze. Jeździmy autobusem w sobotę. Hajfa pracuje, Tel Awiw tańcuje,
Jerozolima się modli. Rano w Jerozolimie, gdy wyjdzie się na ulicę, to
widzi się, jak ludzie wracają z modlitwy. Mam przyjaciółkę z Rosji – bardzo
wykształconą kobietę, która ostatnio
spobożniała. Tamtejsi pobożni Żydzi
prowadzą bardzo uczciwe życie. Mają
pobożne sklepy i niewygórowane ceny.
Dbają o siebie. Mnie jest jednak najlepiej w Hajfie.
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Edward Szymanek. W ciągu pół godziny przekonał mnie, że moje miejsce
jest właśnie w Izraelu. Za drugie pół
godziny dostałam wszystkie pozwolenia. W 1969 roku, wizę dostawało się
w ciągu 2 tygodni, dzięki temu wyjechałam z Polski do Izraela do Hajfy.
W moim przypadku nie był to jednak
efekt nagonki antysemickiej. Wydawało mi się, że będę promieniować
miłością i zarażać Żydów chrześcijańską wiarą. Nic podobnego. Miałam
sąsiadki Żydówki. Były o wiele lepsze
ode mnie. Potrafiły poświęcić się
dla innych bardziej niż ja. W zakonie
w Karmelu w Betlejem byłam dwa tygodnie. Patriarcha powiedział, że nic
o tym nie wiedział. Potem pojechałam do Karmelu w Hajfie. Chciałam
się modlić po hebrajsku, a te stare
Francuzki nie mogły nauczyć się już
tego języka. Za to m.in., po ponad
dwudziestu latach zostałam usunięta z Karmelu. Byłam tam jedynie gościem i siostry zdecydowały, że mam
odejść.
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odpowiedział, że kardynał Jean-Marie Lustiger, też jest Żydem. Papież od
razu go poprawił: „Nie on jest Francuzem”. Jan Paweł II doskonale wiedział,
że kardynał Lustiger czuł, jak Francuz,
a my w Izraelu czujemy inaczej. Tu
zresztą czujemy się u siebie. Ojciec Daniel mówił, że tu mamy wyprostowane
plecy. Tu jesteśmy nie tylko od zarania
tego narodu, ale i od początku wiary
w Jedynego.
Wiele osób nurtuje pytanie, jak to jest
być Żydem katolikiem. Być może jest
to banalne pytanie, ale jak to jest?
– To jest być sobą. Myślę, że właśnie
Żyd najbardziej może być katolikiem.
Dopiero niedawno się to u mnie objawiło. Dwadzieścia lat męczyła mnie
sprawa zagłady i pytanie, dlaczego doszło do tak okrutnej zbrodni dokonanej przez Niemców na Żydach. Potem
czytając 53 rozdział Izajasza zrozumiałam, że słowa o Mesjaszu umęczonym
odnoszą się do całego narodu żydowskiego. W oczach bożych Chrystus jest
jeden od początku. Pan Jezus powiedział, że zbawienie jest z Żydów. My
zaś, jesteśmy dalszym ciągiem umęczonego Mesjasza, choć w praktyce,
wśród Żydów różnie z tym bywa. Dla
Żyda wierzącego, takiego, jak ja, jest
wielkim szczęściem być w korzeniach.
Żydzi katolicy mają do odegrania w Kościele bardzo ważną rolę – przywrócić Kościół do korzeni. Kościół się nie

narodził 2 tysiące lat temu. Dla mnie
Kościół istnieje od stworzenia świata
przez Boga. Kościół to Chrystus więc
istnieje od zawsze. Jesus tworzy jedność w Kościele.
A widzisz ten powrót do korzeni
w Kościele?
– Myślę, że tak. Dialog między Żydami a katolikami jest prowadzony we
Francji od kilkudziesięciu lat i jest bardzo daleko posunięty. To, że Edit Stein
jest patronką Europy jest najlepszym
dowcipem naszego papieża. Musimy
w końcu zburzyć 2 tys. lat nienawiści między chrześcijanami a żydami.
Pokazać, że nie gardzimy żydami, że
nie odcinamy się od nich i nie chcemy ich nawracać. Bo w innym wypadku oni się nas po prostu boją. A trzeba pamiętać, że Żydzi nie są narodem
misyjnym, nie trzeba ich nawracać.
Muszą widzieć w chrześcijanach czyste
człowieczeństwo. Trzeba im pokazać,
że chrześcijaństwo jest religią miłości,
a nie nienawiści. To wystarczy. Jeśli
chodzi o Europę, to nie mam jednak
już do niej wiele zaufania. Europa jest
jeszcze niedochrzczona. To, że król
Francji zgromadził naród i wylał na
niego wodę święconą nie uczyniło ich
chrześcijanami. Dla mnie np. Niemcy
pozostali takimi samymi barbarzyńcami, jakimi byli w czasach rzymskich.
Czy tak samo jest z Polakami?

Niemcy próbują dziś dzielić sie winą
za mordowanie Żydów z innymi narodami, także z Polakami. Co o tym
sądzisz?
– Oczywiście zawsze w jakimś stopniu
wszyscy możemy być odpowiedzialni.
My Żydzi także, gdyż w 1938 roku wiedzieliśmy już, czym się to skończy. Już
wtedy były bowiem dowcipy na ten temat. Siedzieliśmy jednak do końca. Tylko pojedyncze jednostki uciekły. Wiele
osób nie chciało pozostawić swoich
starych rodziców i dlatego pozostali.
Już dawno temu słyszałam jednak
o tym, że powstało 60 prac doktorskich, w których twierdzi się, że holocaustu w ogóle nie było. Że w krematoriach, wędzono kury itd. Odnosząc
się do pytania, trzeba stwierdzić, że
szukając współwinnych, Niemcy mogą
mówić i kłamać ile chcą. I tak nie są
w stanie podważyć faktu, że to oni
stoją za zagładą Żydów. Tylko dzięki

Chciałabyś wrócić do Polski?
– Nie ciągnie mnie już do Polski. Mam
88 lat. Przyjeżdżałam do Polski kiedy
było trzeba, ale to w Izraelu jestem
zakorzeniona. Chcę umierać na moim
balkonie, na którym czuję się najlepiej.
Jestem tu u siebie i czuję całą sobą,
że ten kraj, który zamieszkuję jest piątą Ewangelią. Czymś niesamowitym
jest siedzieć wśród kwiatów i ptaków,
czując, że Pan Jezus tak samo siedział.
Bardzo lubię gościć u siebie ludzi, ale
nie chce się już stąd ruszać. Kiedyś
dużo podróżowałam. Dziesięciokrotnie byłam na Synaju. Zawsze ciągnęło
mnie też na Wschód. Byłam cztery razy
w Indiach. Widzieli tam, że bardzo ich
kocham i nalegali żebym z nimi została.
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typowej dla tego narodu dokładności
udało się im przeprowadzić mord, na
tak masowa skalę i dostosować swoją
machinę śmierci w stosunku do Żydów,
w zależności od warunków, jakie panowały w danym państwie. Mordu na
Żydach dokonał naród, który uchodził
za najkulturalniejszy w Europie. Należy tutaj pamiętać również o Romach,
których los w czasie zagłady, był tysiąc
razy gorszy od losu Żydów. Teraz, gdy
Romowie przyjeżdżają do Niemiec
i państwo niemieckie musi płacić im
zasiłki socjalne, czy dodatki na dzieci,
Niemcy bardzo na nich narzekają. Romom jednak za to, co zrobili im Niemcy, taka pomoc się po prostu należy.
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– Słowianie są całkiem inni. Po hebrajsku Polin ()פולין, oznacza tutaj
będziemy mieszkać, nocować. Polonia,
to jest miejsce w którym możemy żyć.
Oznacza, tutaj mieszka Bóg. (Po-lan-iave). Żydzi nie wymieniają słowa: Jahve,
ale oznacza to, że w Polsce mieszka
Bóg. Przez całe życie chciałam pokazać
Polakom, jak wyglądają rodziny żydowskie, a Żydom, jak wyglądali szlachetni
Polacy. Mam nadzieję, że choć w małym stopniu, to mi się udało.
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Odpowiadałam im wtedy, że nie mogę
z nimi zostać, gdyż: nie ma u nich
mego pięknego widoku, jak z balkonu w Hajfie. Nie mam żadnej potrzeby czegokolwiek zmieniać. Starszym
ludziom chyba nigdzie nie jest tak dobrze jak w Izraelu. Na tydzień dostaje
od państwa 10 godzin pomocy. To mi
całkowicie wystarczy.
Czy widzisz w połączeniu Polaków
i Żydów palec Boży? W końcu to Jan
Paweł II, jako pierwszy papież wszedł
do synagogi, jako pierwszy papież
modlił się pod ścianą płaczu, jako
pierwszy papież przeprosił za antysemityzm. Nawiązał także stosunki
dyplomatyczne Stolicy Apostolskiej
z Izraelem.
– Nikt nie zrobił tyle dla Żydów, co on.
Myślę jednak, że to wszystko zasługa
Ducha Świętego. 60 lat temu w Polsce
pewien Palotyn powiedział w homilii,
że świat dzieli się teraz na dwa obozy:
ludzi wierzących i niewierzących. Między wyznaniami nie ma tak wielkich
różnic, jakie są między materialistami,
którzy żyją z dnia na dzień, a ludźmi,
którzy każdego dnia szukają Boga.
Od wielu lat przynależysz do wspólnoty katolików modlących się po hebrajsku. Jak wygląda wasza formacja?
– Przełożonym katolickich wspólnot
żydowskich w Izraelu jest Jezuita, O.

Dawid Neuhaus. Jak są jakieś święta
chrześcijańskie to zaprasza go radio,
by błogosławił. O. Neuhaus jest pomocnikiem patriarchy ds, hebrajskich.
Wcześniej zapraszano Ojca Daniela.
W każdym kraju każdy może sie dziś
modlić w swoim języku. My w Izraelu modlimy się więc w języku hebrajskim. We wspólnocie, w której jestem,
ważne jest to, aby czuć się Żydem. Trzy
razy do roku wspólnoty z całego Izraela
zbierają się razem, aby się wspólnie
modlić. Wczuwamy się w cały pierwszy
Testament i całą myśl Bożą, którą jest
pragnienie odkupienia świata i każdego
człowieka. W Kościele chcemy być ogniwem jednoczącym przeszłość z przyszłością. Pokazywać, że myśl Boża jest
jedna i Pan Bóg wszystkich chce zbawić.
Nie ma jednak innej drogi niż przez cierpienie. Cierpienie Chrystusa, cierpienie
Żydów podczas Holokaustu. Cierpienie
ludzi, którym klęski żywiołowe zabrały
ich bliskich i cały dobytek. Nie potrafimy zrozumieć dlaczego, ale Pan Bóg na
pewno przygotował dla cierpiących odpowiednią zapłatę.
Czy macie w Izraelu, jakieś trudności
związane z tym, że jesteście Żydami
katolikami ?
– Myślę, że inni Żydzi patrzą na nas
czasami, jak na jakiś odstępców. Przytoczę jednak historię z mojego życia.
Mieszkam w Hajfie w tym samym
miejscu od 40 lat. Przed 10 laty do-

Chodzisz czasami do synagogi?
– Tak, czasami. Jak mam trochę czasu
i nie jestem zbyt leniwa, to w sobotę
rano chodzę do znajdującej się w pobliżu synagogi. Przychodzę tam, aby
czuli, że jestem z nimi. Zdarza się, że
pytają mnie dlaczego tak dawno u nich
nie byłam. Synagoga jest takim miejscem, gdzie najbardziej czuję, że jestem chrześcijanką. Widzę bowiem, że
wszystko wzięliśmy stamtąd. Wszystkie
zwyczaje we Mszy św. itp.
Jak Żydzi w Izraelu postrzegają Kościół
katolicki?
– Gdy był tu papież Jan Paweł II, w ciągu kilku dni o 180 stopni zmienił stosunek Żydów do chrześcijaństwa. Umiał
wszędzie być człowiekiem. I w Yad
Vashem, i w obozach Palestyńczy-
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bardzo różni. Są tacy, którzy chcą mieć
niemal dotykalny kontakt z Bogiem.
Nie dochodzą oni jednak do chrześcijaństwa, gdyż Bóg ich jeszcze nie
wyciągnął. Tak, jak pisze Simon Weiss – nie można niczego wlać do pełnej
szklanki. Oni przechodzą pewien proces. Niektórzy stają się bardziej wierzący, a niektórzy po prostu wchodzą
w hedonizm i materializm. Zresztą tak
ich obecnie wychowują. Myślę jednak,
że jest to okres przejściowy. W żydowskiej naturze istnieje bowiem zakorzeniony prawdziwy głód Boga.
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szczętnie spaliło się moje mieszkanie.
Moi żydowscy sąsiedzi wiedzieli, że
odbudowa domu będzie bardzo drogo kosztowała i nie warto tego robić.
Mówili, że lepiej iść w inne miejsce.
Powiedziałam im jednak, że chce
umrzeć na tym balkonie, z którego
rozpościera się widok na Galileę. Miałam 100 szekli w kieszeni i puste konto
w banku. Oni o tym wiedzieli. Zebrali
się jednak i zbudowali mi odnowiony
dom. Potem, gdy miałam 80. urodziny
wydałam po hebrajsku swoją autobiografię „A gdyby to było nasze dziecko?” z dedykacją dla sąsiadów, którzy
byli dla mnie lepsi niż rodzina. Żadna
rodzina bowiem nie zrobiłaby dla mnie
tego, co zrobili moi żydowscy sąsiedzi.
Włożyłam każdemu z nich ową książkę do skrzynki pocztowej. Od tamtej
pory wiedzą o mnie wszystko i nadal
mnie kochają. Żydzi, gdy widzą, że ich
się kocha, to oddają miłość. Nie ważne
w co się wierzy, ważne jakim jest się
człowiekiem. Mam za sąsiadów bardzo
pobożnych Żydów, którzy często mnie
zapraszają do siebie; nie chcą mnie nawrócić. Siadam z nimi i razem się modlimy. Nigdy przykrego słowa od nich
nie usłyszałam. Raz pobożna sąsiadka
przyszła i cieszyła się, że ja odprawiam
Kabalat Shbat. Druga sąsiadka cieszyła się, że zobaczyła mnie w Sajny. Moi
pobożni sąsiedzi to wspaniali, głęboko
wierzący ludzie. Oni wierzą, tak, jak ich
nauczyli. Tak, jak Pan Bóg dał im rozumieć i to im wystarczy. Żydzi są zresztą
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ków, wszędzie. Miłość pociąga innych.
W maju przyjechał do nas papież Franciszek. Mam nadzieję, że wizyta papieża Franciszka przyśpieszy połączenie
z prawosławnymi, których mamy tutaj
dużo. Mocno wierzę, w nowy wylew
Ducha Św. w Kościele. Mam ochotę
przetłumaczyć niektóre homilie Franciszka na hebrajski. Obecnie, w naszym
Domu Chleba mamy młodych sąsiadów, Żydów. Chcą do nas przychodzić.
Pytają się, interesują. Są otwarci na
poznanie chrześcijaństwa. W Izraelu
mamy zresztą ok. 15 tys. Żydów – mesjanistów, Żydów wierzących w Jezusa. Niestety, jak przyjechali kiedyś do
ówczesnego łacińskiego patriarchy
Jerozolimy Michaela Sabaha, będącego Arabem, to on ich nie chciał przyjąć
do Kościoła, bo byli nieochrzczeni.
Chciał bowiem, aby było to państwo
arabskie, a nie żydowskie. Odrzuceni
Żydzi mesjanistyczni poszli więc sobie
i już więcej nie próbowali zwracać się
do Kościoła. Ogromnie szkoda, bo to
są Żydzi odbywający służbę wojskowa
w izraelskiej armii i mający wszystkie prawa. Wierzą w Jezusa. Modlą
się i sprawują liturgię tak, jak potrafią. To nie jest Msza św. ale namiastka
ostatniej wieczerzy. Do nas przychodzą
w piątki. Jest ich nawet bardzo sporo.
Są zresztą różne odmiany Żydów mesjanistycznych. Są tacy, którzy zachowują niektóre przepisy żydowskie,
są także i tacy, którzy modlą się po
rosyjsku, wszyscy nie uznają papie-

ża. Mówią, że za czasów Jezusa go nie
było. Że był tylko Jezus. Jeżeli jednak
mają już gdzieś przynależeć, to najbliżej im do Kościoła katolickiego. Ktoś
musi jednak wyciągnąć do nich rękę,
gdyż mają opory we włączeniu się do
Kościoła katolickiego. W Skandynawii
robi to na przykład dominikanin O. Antoni Levi.
Jak postrzegasz konflikt palestyńsko-żydowski? Uważasz, że można go
zażegnać?
– Jako pierwsza sprowadziłam do naszej okolicy Arabów. Mieszkały u mnie
arabskie dziewczynki, a potem arabscy
chłopcy. Na początku krzyczano na
mnie, że pojawią się kamienie, bomby. Potem zaś przychodzili do mnie
i pytali: „Stella masz może jakiegoś
Araba, co chce wynająć mieszkanie?”
Arabowie bowiem to najlepsi, najcichsi
sąsiedzi. Uważam, że konflikt palestyńsko-izraelski można byłoby zażegnać,
gdyby zależało to tylko od zwykłych
ludzi. Jednak decyzję w tej sprawie
podejmują rządy i politycy, którzy pilnują jedynie swojego krzesełka. Gdzie
dwóch Żydów, tam trzy synagogi. Póki
u władzy była Partia Pracy, to było znośnie. Teraz kiedy są kapitaliści, pilnują tylko swoich interesów i krzesełek.
To jest Ziemia Obiecana, ale ludzie
muszą dorosnąć, by przyjąć obietnicę,
którą jest Pan, inny od tworu naszej
wyobraźni. Ω
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Tomasz Rowiński

Poeta ukrzyżowany.
Péguy nasz współczesny
Kto pamięta Charles’a Péguy? Tego
nieomal szaleńca, wygnanego
ze wszystkich ziem, na których
mógłby znaleźć odpoczynek.
Znienawidzonego niegdyś przez socjalistów, szczególnie w osobie Jeana
Jauresa za swój katolicyzm i umiłowanie prawdy, przez katolików za swój
socjalizm, dreyfusizm, trudne małżeństwo z niewierzącą kobietą (Jakub
Maritain wiele lat po śmierci Péguy’ego, która miała miejsce w 1914 roku,
podczas pierwszej wojny światowej,
nie mógł mu tego wybaczyć). Przez
wielu innych za swoje żydowskie przyjaźnie, za prawdziwe serce dla Żydów.
Jak mówił Gershom Scholem: Charles
Péguy (...) z rzadko spotykaną, niedościgłą wśród osób postronnych przenikliwością rozumiał sytuację Żydów 1. Péguy
pisał o Żydach, że bycie gdzie indziej,
to wielka wina tej rasy, wielka i tajemna
cnota, wielkie powołanie tego ludu 2. Podobnie moglibyśmy powiedzieć o samym Péguym, który w każdym czasie
wydaje się osamotniony, oddzielony
od świata, nierzeczywisty w swoich
Gershom Scholem, Żydzi i Niemcy. Eseje.Listy.
Rozmowa, przeł. Adam Lipszyc, Sejny 2006, s. 86.
2 Tamże.
1

sądach, sytuujący się gdzie indziej.
Jednak to oddzielenie francuskiego
poety nie jest pomieszaniem szaleńca, jest raczej czystością proroka. Choć
wyrwany przez Boga ze świata, krzyżowany życiową sytuacją, nie porzuca
swojej drogi, ale cudownie owocuje.
W swojej książce Charles Péguy i Biblia Katarzyna Pereira podkreśla, że
istnieje głęboka analogia między życiem Péguy’ego a wewnętrzną logiką
dramatycznej relacji, jaka zachodzi
pomiędzy obydwoma Testamentami
Pisma Świętego: jest to logika (wiedza)
Krzyża. Jak sprawę ujmuje cytowany przez autorkę Joseph Ratzinger,
dramat tej logiki to posłuszeństwo spotykające posłuszeństwo 3. Najboleśniejsze krzyżowanie przeżywał, gdy po
powrocie do wiary katolickiej postanowił nie opuszczać swojej żony Charlotte, osoby niewierzącej. Nie łączy go
z nią ślub kościelny, dzieci pozostają
nieochrzczone. Podejmuje tę decyzję
w sytuacji, gdy jego katoliccy towarzysze, pod groźbą zerwania przyjaźni,
odwodzą go od trwania w niepobło3 Por. Katarzyna Pereira, Przedmowa [w:] Charles Péguy, Przedsionek tajemnicy drugiej cnoty,
Kraków 2007, s. 15; zob. Joseph Kardynał Ratzinger, Granice dialogu, Kraków 1999, s. 31.

4 Damien Le Guay, Peguy prorokiem Soboru Watykańskiego II [w:] Charles Péguy – człowiek
dialogu, red. Marian Kozielski, przeł. Maria Żurowska, Akade, Kraków 2003, s. 138.
5 Tamże, s. 139.

6 Charles Peguy, List prowincjusza [w:] Charles
Péguy – człowiek dialogu, dz. cyt., s. 14.
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re mogłyby zniszczyć każdego, kto
je wypowiadał: Mówić prawdę, całą
prawdę, tylko prawdę, mówić głupio
prawdę głupią, nudno – prawdę nudną,
smutno – prawdę smutną: oto co zaproponowaliśmy sami sobie przed ponad
dwudziestoma miesiącami, nie tylko
w kwestiach doktryny i metody, lecz także, lecz przede wszystkim w odniesieniu
do działania6. Od czasu tej deklaracji
Péguy znajduje się zupełnie na uboczu, poza środowiskami, nieustannie
borykając się z problemami finansowymi. Jednak właśnie wtedy Péguy
owocuje, a wobec wszystkich trudności jest to niemal cudowne owocowanie drzewa w styczniu. W latach
1910–1914 wydaje swoje najlepsze
utwory, m.in. cykl misteriów (Przedsionek misterium miłosierdzia Joanny
d’Arc, Przedsionek misterium drugiej
cnoty, Misterium Świętych Niewiniątek). To ostatnie lata życia poety, a ich
owocowanie wychodzi poza śmierć
ciała. Żona, pomimo wcześniejszych
oporów, niedługo po śmierci męża na
polu bitwy przyjmuje chrzest i zgadza
się na ochrzczenie dzieci. Nieustannie kontynuowane jest wielkie dzieło,
które Péguy przywrócił do istnienia
razem z Alainem-Fournierem. Pielgrzymki do Chartres odbywają się do
dziś, a piszący te słowa miał okazję
w jednej z nich uczestniczyć.
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gosławionym przez kapłana związku.
Jednocześnie namawiają do małżeństwa z Blanche Raphael, siostrą
jednego z przyjaciół. Péguy był w tej
kobiecie zakochany i mógłby stanąć
z nią przed ołtarzem, bez żadnych kościelnych przeszkód. Wybiera jednak
niezrozumiałą dla wielu wierność,
widząc w niej siłę sakramentalną. Jak
pisze Damien Le Guay Péguy właśnie
w imię sakramentów wytrwał w swojej
specyficznej sytuacji 4 odcięcia od sakramentów wynikającego z pozostawania
w niesakramentalnym związku zawartym jeszcze przed powrotem do wiary.
Péguy bowiem przeciwstawia chrześcijańską ideę nieodwracalności, która
nigdy nie powraca do punktu wyjścia,
nowożytnemu poglądowi, że wszystko można zaczynać na nowo, kiedy się
chce, jak się chce, zgodnie z własną wolą,
własną zachcianką, która zawsze chce
wszystko odebrać jedną ręką i zacząć od
początku, na przykład małżeństwo 5.
Inne krzyżowanie Péguy przeżywał,
gdy w kwestii postawy politycznej poróżnił się z Jeanem Jaurès’em i środowiskiem socjalistycznym. Krytykował
ich coraz większą dogmatyczność
i ograniczanie swobody wypowiedzi
dyktowane doraźną taktyką polityczną. Napisał wtedy słowa, któ-
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Ale kto rzeczywiście pamięta jeszcze tego syna francuskich chłopów
z okolic Orleanu? Jego dzieła dawno zniknęły z listy lektur francuskich
szkół. Wypchnęła je stamtąd etykietka katolickich, konfesyjnych, gettowych. Jednak poezja Péguy’ego działa
w ukryciu, wciąż, bez rozgłosu pojawia
się w przypisach tekstów różnych autorów o rozmaitych światopoglądach
i środowiskowym pochodzeniu. Można wśród nich wymienić Gershoma
Scholema, Hansa Ursa von Balthasara,
Gilles’a Deleuze’a, Alaina Finkielkrauta, o. Jacques’a Philippe’a, wspominał
o nim również Jan Paweł II. Oznacza
to, że jakimś podskórnym prądem
wciąż Péguy jest czytany, przenika do
krwioobiegu z pokolenia na pokolenie.
Dopiero niedawno mogliśmy po
polsku przeczytać najważniejsze z poetyckich dzieł francuskiego wieszcza.
Było to wtedy jedyne jak dotychczas
pełne tłumaczenie dzieła Charlesa
Péguy’ego na nasz język. Tłumaczenie
to stanowiło wypełnienie wielkiej luki
i braku w polskim krajobrazie literackim i duchowym. Profesor Leon Zaręba, przekładając Przedsionek tajemnicy
drugiej cnoty, wykonał pracę, która
może zachwycić. Udało mu się oddać
specyfikę języka Péguy’ego, jego biblijność, prostotę i profetyczność, która
się nie narzuca, ale pozostaje skromna, malutka, jak tytułowa druga cnota
teologalna będąca bohaterką poematu.
Nadzieja, bo o niej tu mowa, zawsze

pozostaje w cieniu wiary i miłości.
Péguy mówi: Nadzieja to mała dziewczynka taka sobie zwykła. Wymowa poematu sprawiła, że Alain Finkielkraut
nazwał Péguy’ego „najważniejszym
prorokiem nadziei XX wieku” 7. To nadzieja pociąga człowieka ona go wyprowadza z rozpaczy, z desperacji, to ją
najczęściej chcemy zagłuszyć, mówiąc
o postępie, potędze, przezwyciężeniu
przesądów. Jednak ponad wszystko
inne zawsze najbardziej potrzebujemy nadziei. Sam Bóg zdaje się mówić
ustami Péguy’ego:
Co mnie zadziwia to nadzieja,
mówi Bóg.
I nie mogę wyjść z podziwu.
Ta drobna nadzieja taka
niepozorna.
Ta wątła dziewczynka
nadzieja.
Nieśmiertelna.

Zdziwienie Boga jest symptomatyczne, dzięki niemu wyczuwamy,
że Péguy jest nam współczesny, że
nadzieja się dla niego wyczerpała,
straciła znaczenie, że już właściwie nie
wie, co ona oznacza. Poeta podobnie
do nas lepiej rozumie rozpacz, a nadzieja wydaje mu się tylko wytartym
słowem. Dlatego wkracza na ścieżkę
poszukiwań, drąży, rozgląda się wokół
siebie, najbliżej, wie, że nie ma siły, by
7 Katarzyna Pereira, tamże, s. 6.

(…) tylko dwiema starszymi
już kobietami.
Dwiema kobietami nie
młodymi już.
Steranymi życiem.

By chwilę później upodobnić się do
dzieci, których naśladowanie zalecał
Jezus. Dzieci zaś okazują się dziećmi
samego poety, a potem po prostu
dziećmi, które dla każdego człowieka są
nadzieją, antidotum leczącym kołaczący
się lęk przed nieistnieniem, zapomnieniem. One dają niezwykłą odwagę:
Z rzewnością myśli o chwili
kiedy nie będzie nawet słowem.

Ale te obrazy ludzkiej nadziei, choć
noszą w sobie niezwykły ładunek zawierzenia rzeczywistości, nie są pozbawione tego, co słabe i nieuchronnie
związane z kondycją człowieka. Poeta
pyta, (…) co większą ma wartość i bardziej jest trwałe niż ród / i krew, które
ofiarowują nam dzieci. Co jest trwalsze od pokornej akceptacji swojego
udziału w łańcuchu przemijających pokoleń (Trwać musi parafia / Trwać musi
Francja oraz Lotaryngia)? Odpowiedź
znajduje tylko jedną:

Poeta poszukuje nadziei wśród
spraw mu najbliższych, jak rodzina,
jak ziemia, którą uprawiali jego przodkowie. Nagle, jak gdyby niespodziewanie, wśród tych spraw najbliższych
spotyka na swojej drodze Boga zdziwionego własną mocą dawania łaski
nadziei, ciągle poszukującego zagubionej owieczki. Okazuje się, że to nie
ziemia, nie krew, nawet nie dzieci, ale
łaska w tym wszystkim uzdalnia nas
do nadziei.
Ewangeliczna przypowieść o Dobrym Pasterzu i zagubionej owieczce
prowokuje zdanie: Ale przez tę głupią
duchową owieczkę (…) Syn Boży stał się
człowiekiem / poznał ludzką nadzieję,
i wszystko to przez zagubioną owcę,
której nieobecność ścisnęła serce Jezusa. To był śmiertelny niepokój. Jak pisze Katarzyna Pereira, istotą [nadziei]
drugiej cnoty teologalnej (to wielkie odkrycie Péguy’ego!) jest fakt, że to Bóg najpierw pokłada ją w człowieku, a dopiero
w konsekwencji człowiek w Bogu i swoim
bliźnim 8.
Péguy wydaje się nieraz błądzić.
Jego myśl niejako emigruje od głównego wątku, zagłębiając się w taki czy
inny problem teologiczny, w takie czy
inne troski codziennego życia, by na8 Tamże, s. 18.
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Bo nawet ród i krew nietrwałe
są i zginą
Z wyjątkiem krwi Jezusa.
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iść daleko. Widzimy, jak nadzieja, ta
mała dziewczynka, coraz to zmienia oblicze, coraz to dostrzegamy ją w innym
wcieleniu. Raz jest młodszą siostrą
Wiary i Miłości, które bez niej byłyby:
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gle eksplodować, odsłonić na nowo
źródło wszystkich zapisanych poetyckich fraz, jakim jest dla niego nadprzyrodzona, nieugięta i niezrozumiała dla
samego Boga cnota nadziei:
Powiadam wam Odkładajcie
do jutra
Te troski i zmartwienia, które
dzisiaj was gryzą
I dzisiaj mogłyby was pożreć
Odkładajcie do jutra te szlochy
które was dławią
Te łkania, które w was
wzbierają (…)
Bo do jutra ja Bóg może
Przyjdę (…)
Któż kto pozostawił swoje
sprawy w złym stanie kładąc
się spać
Nie znalazł ich w dobrym
stanie wstając rano.
Bo być może ja tamtędy
przeszedłem.

Nadchodząca noc i troski mijającego dnia stawiają życie każdego z nas
wobec nocy Jezusa. Przybliżanie się
mroków to przybliżanie się męki, to
udręka Getsemani. Péguy niezwykle
skromnymi środkami obrazuje nam
jądro ciemności i jego nieuchronną
rozpacz. Tak nieuchronną, jak zapadająca noc, jak nierozwiązane sprawy
mijającego dnia, jak śmierć Jezusa,
jak śmierć każdego człowieka. Kto
z nas nie broni się przed snem, gdy

jest obciążony klęską, niepowodzeniem, rozpaczą. Myślimy sobie wtedy:
jak można spać spokojnie? Kto z nas
nie broni się przed śmiercią myśląc:
tyle spraw jest jeszcze do załatwienia.
Péguy jednak z jakąś proroczą intuicją
wypowiada nieomylnie rozpoznawalny
zwrot Jezusa: Powiadam wam, i dodaje:
(…) odkładajcie do jutra te szlochy. Noc
Getsemani przeradza się w poranek
Wielkanocny. Bóg może to sprawić.
Wszystko u Péguy’ego jest Pismem
Świętym. Strofy jego poematu w niezwykły sposób wyrastają ze Słowa
Bożego i nieustannie nas do niego prowadzą. Niejednokrotnie dzieje się to
wprost, gdy poeta na swój „cielesny”
sposób opowiada Jezusowe przypowieści. Jeszcze częściej jednak odniesienia biblijne są podobne do echa,
rozpoznajemy je poprzez specyficzne
pokrewieństwo. Wywołują poruszenie
serca, jak słowa samego Jezusa, które
są w nich zakryte, jak Ciało Pańskie
jest zakryte postacią chleba. Zakrycie
zmusza do szczególnej uwagi, do wsłuchania się we własne serce (biblijne
serce i biblijne nerki!), do odnalezienia właściwego oddźwięku słów Boga
poruszających nasze wnętrzności (biblijne wnętrzności!), wprowadzających
nas na drogę wstępującą, poza chleb
i poza słowa poety. Jak chleb, słowo
poety pobudza głód i większe jeszcze
pragnie Pokarmu, który przesłania.
Bóg jest Bogiem ukrytym, ukrywa się,
ponieważ nie przeżylibyśmy Jego wi-

9 Tamże, s. 6.

10 Tamże, s. 25.
11 Za: Y. Avril, Przedmowa [w:] Charles
Péguy – człowiek dialogu, dz. cyt., s. 8.
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mamy za sobą doświadczenie wielkich
świadków tej cnoty teologalnej w wieku XX (choćby Jan Paweł II, Faustyna
Kowalska, Maksymilian Kolbe, Teresa
z Lisieux), którym dane było głosić ją
pośród katuszy doczesnych cierpień,
pytanie to ma charakter bardziej retoryczny. W miejsce grzechu jeszcze
bardziej rozlała się łaska, w miejsce
rozpaczy jeszcze bardziej trzeba głosić nadzieję. Péguy zwraca uwagę, że
nasze wymarsze ku nadziei, podejmowane na nowo przez całe życie
i prowadzące nas donikąd, układają się
w most „stąd tam” i dlatego nie można
ich zaniechać.
Na koniec warto przytoczyć dwie
opinie o Péguym podkreślające wagę
i wybitność jego poezji. Hans Urs
von Balthasar miał powiedzieć: Nikt
nigdy nie pisał tak po chrześcijańsku 10,
ale być może jeszcze trafniejsza jest
wypowiedź krytyka Pawła Trzebuchowskiego: Krytycy porównywali Rilkego i Dantego. Jednak Péguy bardziej
na to zasługuje. Być może od czasów
Dantego Péguy był największym poetą
katolickim 11. Ω
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doku, ukrywa się, byśmy jeszcze bardziej mogli dostrzec Jego obecność.
Często nie zauważamy, nawykli do codziennego, powierzchownego obcowania z Biblią, że Słowo opowiada nam
prawdziwą Historię, Historię Żywą.
Péguy, który czerpał wiele ze Starego
Testamentu, powiedziałby być może,
że Bóg towarzyszy naszej codzienności, ale do niej nie należy, jest Święty,
Oddzielony i najlepiej Go można usłyszeć, gdy jest ledwo słyszalny.
Przedsionek tajemnicy drugiej cnoty
rozwija się niespiesznie i trudno nie
zniszczyć tego cudnego chrześcijańskiego kobierca szatkując go na potrzeby recenzji, wydobywając jedynie
pojedyncze wątki. By zrozumieć, trzeba wchłonąć całość, albowiem
Péguy’ego nie da się czytać inaczej
jak od początku do końca, to poezja
jednego niezwykle długiego oddechu.
Oddech musi być na tyle głęboki, by
starczył na przeczytanie wszystkiego
od pierwszej do ostatniej litery.
Alain Finkielkraut, komentując
swoją wydaną w 1991 roku biografię
Péguy’ego, pytał: Dlaczego Péguy teraz?
Co też jeszcze mamy wspólnego z katuszami, które przeżywał ten syn ludu
i wychowanek elitarnej École Normale,
dreyfusista, katolik i socjalista, prorok
i desperat? 9 Dzisiaj, gdy trzymamy
w dłoniach encyklikę papieża Benedykta XVI poświęconą nadziei, gdy

Jedno oko na piłkę,
drugie na bliźniego

Mikołaj Kiedy mój proboszcz,
Adamiec opowiadając o niebie,
zapowiedział, że – według
skromnej wiedzy, a może raczej
intuicji Kościoła – będzie ono
zindywidualizowane, choć jedno
dla wszystkich, to dla każdego
trochę inne – nie zdołałem się
powstrzymać i wykrzyknąłem:
Będzie piłka nożna!
Niektórzy co poważniejsi wierni spojrzeli na mnie zgorszeni, i może słusznie – radość moja była jednak szczera,
a brała się nie z niespodziewanego,
przyjemnego dodatku do życia wiecznego – raczej z potwierdzenia tego,
co i tak wiedziałem, choć bałem się to
przyznać.

1 57

wieków w jego znaczenie (Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, 9). Ciągle jeszcze widzimy jak
w zwierciadle, niejasno.
Równie trudno mówić o bogu Futbolu. Czy można powiedzieć, że piłka
nożna kończy się tam, gdzie zasięg
FIFA? Na pewno nie. Czy reguły ustalone przez tę organizację są jedynymi
słusznymi? Trzeba raczej przyznać, że
w toku ewolucji metodą prób i błędów
ustalono zestaw zasad, które gwarantują grę najbardziej sprawiedliwą,
wyrównaną, a także widowiskową. Ale
nie jest to oczywiście kres drogi – dyskusje ciągle się toczą, sędziowie wciąż
muszą się uczyć czegoś nowego, a piątka dzieciaków na boisku przy moim
kościele parafialnym i tak będzie grała
dwóch na dwóch na jedną bramkę.
W tej rozgrywce także istnieją wypracowane długą praktyką reguły, ustalające to, kto powinien bronić pierwszy,
kto zastąpić bramkarza, w jakiej sytuacji można strzelać itp.
Można pomyśleć, że te zasady są
dla piłkarza tym, czym Dekalog dla
chrześcijanina. Nie sądzę tak. Raczej
widzę normę fifowską jako odpowiednik przykazań kościelnych albo tradycji. Nie jeść mięsa w piątek, przynajmniej raz w roku przystępować
do spowiedzi – te zalecenia są może
potrzebne i słuszne, ale nie stanowią
o istocie chrześcijaństwa. Inne wyznanie pozwoli kapłanom się żenić, inne
podwórko pozwoli bramkarzom łapać
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Dlaczego byłem tak przekonany
o tym, że piłka ma perspektywy eschatologiczne? Uważam, że futbol to rzecz
najbliższa Absolutowi spośród wszystkich wymyślonych przez człowieka.
Wiele razy stadiony, tłumy kibiców,
wielkie święta w rodzaju mundialu były porównywane do religii – ale
mało kto w tej religii dostrzega boga.
Tymczasem ten nieosobowy bóg jest
obecny nie tylko w czasie finału Ligi
Mistrzów i w redakcjach sportowych,
ale też w każdym miejscu, gdzie dwóch
albo trzech gromadzi się, by wspólnie
kopać: na szkolnych boiskach, w miejskich zaułkach i na nierównych podleśnych polanach, w pierwszej i ostatniej
rundzie Pucharu Polski.
Jest on też zaskakująco podobny do
Boga chrześcijan.
Podstawowy problem i podstawowe podobieństwo to trudność mówienia o obydwóch. Trudno powiedzieć coś pewnego o tym, kim/czym
Bóg jest – jak twierdzi tzw. teologia
negatywna, możemy tylko stwierdzić,
kim / czym Bóg nie jest. Kościół zakreśla
ramy, w których chrześcijanin powinien się poruszać, żeby ułatwiać łagodzenie sporów pomiędzy indywidualnymi sumieniami, ale w rzeczywistości
we wszystkich tych sprawach porusza
się ostrożnie. Chociaż Objawienie wraz
z posłaniem Syna i udzieleniem daru
Ducha Świętego zostało definitywnie
już zakończone, to zadaniem wiary Kościoła jest stopniowe wnikanie w ciągu
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piłkę po podaniu, ale wiara jest wciąż
ta sama.
Podstawowe przykazania są niemal
identyczne. Będziesz miłował Boga
swego ze wszystkich sił, a bliźniego
swego jak samego siebie. Bądź zaangażowany. Bądź wierny. Bądź uczciwy.
Szanuj starszych. Nie chciej zbyt wiele.
Nie stosuj przemocy.
Na niektórych ikonach, zwłaszcza
tych przedstawiających Maryję z Dzieciątkiem, święty sprawia wrażenie, jakby miał zeza rozbieżnego (np. Matka
Boska Chełmska, jedna z najstarszych
ikon czczonych w Polsce). Ma to, oczywiście, znaczenie teologiczne – jedno
z oczu skierowane jest w górę w kierunku Boga, drugie na człowieka – małego Jezusa albo samego oglądającego.
Taką samą taktykę warto stosować na
boisku: jedno oko na zawodnika drużyny swojej lub przeciwnej, drugie na
piłkę, czyli sakrament tej religii – „widzialny znak niewidzialnej łaski”.
...aby wszyscy stanowili jedno, jak
Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby
i oni stanowili w Nas jedno, aby świat
uwierzył, żeś Ty Mnie posłał (J 17,21).
To jest testament Jezusa, tymi słowami określa on, po czym mają być
rozpoznawani chrześcijanie wśród tylu
innych religii, wyznań, sekt i filozofii.
Święty Paweł, np. w Pierwszym Liście
do Koryntian, rozwija myśl o jedności:
wierni mają być jednym organizmem,
choć złożonym z wielu różnych członków, z których każdy może mieć inne

pochodzenie, inną funkcję, inną pozycję w hierarchii – a jednak każdy z nich
jest potrzebny dla całości. Taki organizm wspólnie myśli, wspólnie działa,
reaguje na zmienną sytuację albo wewnętrzne problemy.
Organizm drużyny piłkarskiej zbudowany jest według identycznego ideału
jedności. Chodzi nie tylko o oczywisty
podział na obrońców i napastników czy
bramkarza i zawodników z pola, pozycje, które powinny współistnieć i dopełniać się, ale też szukanie zrozumienia, nauczenie się siebie nawzajem.
Wiele było zespołów przepełnionych
gwiazdorami, które nie umiały z wielu
jednostek złożyć jedności, jak reprezentacja Holandii kilka lat temu.
Jest jednak jeszcze istotniejsza
strona tej nauki, a jest nią stworzenie
wspólnoty, nie tylko w zakresie zachowań czysto piłkarskich. Każdy jest
odpowiedzialny za całość. Każdy jest
równie ważny. Każdy zakłada u drugiego dobre intencje, podobne do swoich.
We wspólnocie nie ma zwycięzców
i przegranych – wygrywa i przegrywa
całość. Nie ma też winowajców – jeżeli
komuś coś się nie udało, to przecież nie
dlatego, że nie próbował. We wspólnocie istnieje jednak grzech, a jest nim
wystąpienie przeciw jedności. Ma on
swoje źródło w pysze, która każe szukać
własnej chwały przed chwałą zespołu.
Przybiera różne formy: egoistycznej gry,
różnicowania kolegów z drużyny, uważania siebie za lepszego od innych.
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ciałem na nowej ziemi: pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły [...]
a śmierci już nie będzie. Ani żałoby,
ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo
pierwsze rzeczy przeminęły (Ap 21,1.4).
A święty Paweł ma, swoim zwyczajem,
więcej do powiedzenia: Są ciała niebieskie i ziemskie, lecz inne jest piękno
ciał niebieskich, inne – ziemskich. [...]
Zasiewa się zniszczalne, powstaje zaś
niezniszczalne, sieje się niechwalebne,
powstaje chwalebne, sieje się słabe,
powstaje mocne, zasiewa się ciało
zmysłowe – powstaje ciało duchowe
(por. 1 Kor 15,40–44). A jak głosi popularne ostatnio hasło reklamowe: jeżeli
masz ciało, jesteś sportowcem.
Tak, nie mogę się doczekać tych
meczów, które będę mógł rozgrywać na niebieskiej murawie. Tęsknię
za wszystkimi akcjami, które przeprowadzę z moimi braćmi w futbolu. Chciałbym już tej doskonałej
jedności, nie tylko z nimi, lecz także
z przeciwnikami.
Na razie, jak całe stworzenie, jęczę
i wzdycham, złoszczę się i zniechęcam.
Strzelam z niekorzystnej sytuacji z nadzieją, że może dostanę trochę poklasku, jeżeli trafię. Podaję, kiedy mam
przed sobą pustą bramkę, ze strachu
przed oceną innych. Nawet nie wspomnę o kondycji – cielska sporo, a płucka zadymione nie wyrabiają. Męczę się
z niedoskonałością stworzenia.
Ale tylko do czasu. Ω
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Kiedy moja narzeczona (niewierząca – nikt jej nie przekazał miłości do
futbolu) oglądała ostatni mecz naszej
drużyny, była zniesmaczona zachowaniem zespołu przeciwnego. Chłopcy
nie radzili sobie z niektórymi co szybszymi zawodnikami i czuli się zmuszeni
faulować, a na stracone gole reagowali
agresją i szyderstwem – także wobec siebie nawzajem. My w podobnej
sytuacji staramy się działać inaczej,
bo wiemy, że jedynym ratunkiem jest
wspólnota. Dlatego nikt nie szuka winnych, nasza mowa jest raczej budująca
niż szkodliwa, zachęcamy się wzajemnie do zachowania spokoju i pozycji na
boisku.
Oczywiście, tylko się staramy. Nie
zawsze umiemy opanować nerwy,
znosić zmagania i wytrwać. Nie zawsze
okrzyk: Odwagi! Naprzód!, pobudza
nas do podjęcia walki na nowo. Często
poddajemy się własnemu egoizmowi,
który każe nam szukać winy u innych,
a rozwiązania u siebie. Nie może być
inaczej, ponieważ materia tego świata
jest niedoskonała. Dopóki ciało dąży
do tego, co cielesne, dopóki każdy z zawodników przede wszystkim gra dla
siebie, dopóty nie zostanie osiągnięta
doskonała jedność. Któż mnie wyzwoli
z tego ciała, co wiedzie ku śmierci?
Dlatego w piłce nożnej tak mnie
ekscytuje perspektywa eschatologiczna. Apokalipsa obiecuje, że po końcu
świata, kosmicznej katastrofie i sądzie
ostatecznym, zmartwychwstaniemy

Święty po
przejściach
Adrian Miał być polskim bohaterem na Wembley,
Sinkowski drugim Janem Tomaszewskim. Przed meczem
z Anglią w październiku media na Wyspach
okrzyknęły Artura Boruca najlepszym
bramkarzem Premiership. Polska grała bez
polotu, poniosła porażkę, a Boruc oglądał mecz
z trybun. Gdy wydawało się, że kariera Boruca
w reprezentacji dobiega końca, po kontuzji,
której nabawił się Jakub Błaszczykowski,
bramkarz Southampton stał się w drużynie
narodowej głównym – obok Łukasza Piszczka
i Roberta Lewandowskiego – kandydatem
do przejęcia opaski kapitana.

Tylko Bóg mnie osądzi
Król Artur nigdy nie miał sylwetki
sportowca, mimo to udowodnił wiele razy, że sportowcem jest wybitnym. Był jedynym zawodnikiem, do
którego nikt nie miał pretensji po
nieudanych dla Polski mistrzostwach
w 2006 i 2008 roku. W trakcie turnieju w Niemczech niemal w pojedynkę
zatrzymał gospodarzy i gola wpuścił
dopiero w ostatnich minutach meczu,
gdy Polska grała w dziesięciu przeciw
jedenastu Niemcom. Mimo że dwa lata
później historia powtórzyła się i Boruc

Boruc do dzisiaj pozostaje ikoną wśród kibiców z Warszawy. Zimą
dwa lata temu, gdy po stadionie Legii
rozeszła się wieść, że na trybunach
usiadł trener Smuda, który nie widział
miejsca w kadrze dla Boruca, od razu
trybuna północna, tak zwana Żyleta,
zaczęła skandować ile sił w płucach:
Boruc, Artur Boruc! Glasgow z kolei
na zawsze zapamięta go ze spotkań
między katolickim Celtikiem, którego
barwy reprezentował, a protestanckim
Rangers. Dla Glasgow mecze te były
czymś o wiele więcej niż walką o tytuł mistrza kraju. Boruc w ich trakcie
publicznie żegnał się albo wychodził
z szatni w koszulce z podpisem „God
bless the Pope”, czym wzbudzał zachwyt jednych i irytację drugich.
Lubię, jak na mnie krzyczą i mnie
wyzywają – Boruc w wywiadzie dla
„Rzeczpospolitej” tłumaczył prowokacje, z których słynął. Tyle że presja,
z jaką Borucowi przychodzi mierzyć
się na boisku, dopadła go w życiu, gdy
rozstał się z żoną, a potem urodził mu
się syn. Leo Beenhakker miał wtedy
powiedzieć do Boruca, że nie rozumie
jego zachowania, na co usłyszał odpowiedź: Ja sam siebie też nie rozumiem.
Media zaczęły pisać o problemach
Boruca z alkoholem, przed marco-
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wpuścił gola z Austrią w ostatniej minucie po karnym, typowano go na najlepszego bramkarza mistrzostw.
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Od sukcesu do upadku, od upadku
do sukcesu. Kariera sportowa
i życie Artura Boruca nadają się na
scenariusz dokumentu lub powieści,
w których bohater odradza się jak
feniks z popiołu. Teraz historia Boruca
ponownie zatoczyła koło. Bramkarz
klubu Southampton, wielki nieobecny
w kadrze Franciszka Smudy, stanął
między słupkami drużyny narodowej
w meczach o punkty, broniąc
w 2013 roku z Ukrainą, Mołdawią,
Czarnogórą, a ostatnio ponownie
zaliczył występ przeciw Ukrainie. Grał
na swoim poziomie, mimo to porażka
z niedawnym współgospodarzem
piłkarskiego Euro, brak zwycięstw na
stadionach w Kiszyniowie i Warszawie,
w rezultacie odpadnięcie z walki
o awans na mistrzostwa świata,
dla króla Artura mogły oznaczać
pożegnanie z reprezentacją na zawsze.
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wym meczem z Ukrainą przyłapano go
przed hotelem, jak palił papierosa.
Jego kariera wyhamowała. Słabe występy w reprezentacji przeplatał wpadkami, które zdarzały mu się
w Celticu, skąd odszedł do włoskiego
średniaka z Florencji. Rzekomo wart
był 10 mln euro, u nikogo nie mógł
jednak znaleźć zatrudnienia. Klubem,
który podał Borucowi rękę, okazał się
Southampton. Boruc szybko odbudował formę. Być może powietrze w Southampton, które słynie z tego, że
Polonia stanowi tam drugą po Anglikach społeczność, służy mu lepiej niż
inne. Piłkarze i kibice nowego klubu
„Borubara” nazywani są świętymi. Boruc może święty nie jest, ale na przedramieniu wytatuowane ma zdanie:
Tylko Bóg mnie osądzi.
Charakterniak z poczuciem
humoru
Boruc nigdy nie krył się z własnym
zdaniem. Mówił, co ślina przyniosła
mu na język, o wiele szybciej niżby
zdążył pomyśleć o konsekwencjach. Za
to nie lubił go Smuda. W każdym, kto
odpowiadał na jego zaczepki, widział
wroga i banitę, tłumacząc się tym, że
drużyna musi być jak pięść: zjednoczona i twarda. Smuda de facto oczekiwał
posłuszeństwa, a Boruc pokorny nie
był nawet za młodu. – Czując się gotowym do debiutu, Boruc miał żal do
trenera Legii, Dragomira Okuki, że sa-

dzał go na ławce – wspomina Krzysztof Dowhań, trenujący bramkarzy
w Legii Warszawa.
Artur, syn hokeisty i stryjeczny
brat piłkarza, jak wiele innych dzieci
w Siedlcach biegał po boisku i kopał piłkę. Chciał grać jako napastnik,
lecz stanął na bramce i tak już zostało. Umowa z Legią Warszawa, którą
podpisał w 1998 roku, kończąc 18 lat,
była spełnieniem marzeń. Nie od razu
poczuł się tutaj królem. Kiedy w 2002
roku Polska po wielu latach zagrała
na mistrzostwach świata, Artur ledwo zdążył zaliczyć debiut w lidze i nie
przypuszczał, że następna impreza mistrzowska, w jakiej Polska wystąpi, będzie imprezą Artura Boruca. Dwa lata
od debiutu okrzyknięto go odkryciem
polskiego futbolu, w 2007 i 2008 roku
w ważnych plebiscytach był trzecim
bramkarzem świata.
Dowhań twierdzi, że królestwo Boruca zrodziło się na boisku. – Artur
decyzje podejmuje w ułamku sekundy.
Gra sprawia mu frajdę. W trakcie przygody z Legią otrzymywał od psychologa zestaw ćwiczeń, które miały mu
pomóc lepiej przygotować się do meczu – wymienia. Podczas zgrupowania w Cetniewie piłkarze Legii skakali
przez skrzynię. Zawodnicy powoli wykruszali się. Zostało paru, wśród nich
Boruc. Gdy zabrakło skrzyni, trenerzy
dostawili piłki lekarskie. – Artur roz-

Motywacja nie stanowiła dla Boruca
problemu. Powód wydaje się banalny:
bramkarz Southampton nie traktuje
futbolu tylko jak źródła utrzymania.
Będąc zawodnikiem Celticu, wtapiał
się w tłum na stadionie i dopingował
zespół z Warszawy. – Charakterniak
z poczuciem humoru – mówi o nim
Małgorzata Chłopaś z portalu Legionisci.com. – Nie ma grupy wśród kibiców
Legii, która źle wspomina Boruca. Kiedy po przejęciu klubu przez ITI podniesiono ceny biletów, Boruc wstawił
się za kibicami, za co został obsztorcowany przez Mariusza Waltera. Kiedy
ruszyła nagonka na kibiców i wybuchł
konflikt na linii kibice i zarząd klubu,
Boruc symbolicznie wstąpił w szeregi
stowarzyszenia zrzeszającego fanów
Legii – przypomina Chłopaś.
Historia kołem się toczy
Miał być polskim bohaterem na Wembley, drugim Janem Tomaszewskim.
Przed meczem z Anglią media na
Wyspach okrzyknęły Boruca najlepszym bramkarzem Premiership. Mimo
to Boruc obserwował mecz z trybun,
rzekomo z powodu kontuzji, choć
trener Southampton parę dni później
stwierdził, że Boruc jest w pełni sił.
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Wypowiedzi, których po objęciu stanowiska selekcjonera udzielił Adam
Nawałka, mogły wskazywać, że król
Artur jest głównym kandydatem do
objęcia funkcji kapitana w drużynie
narodowej. Nie minął tydzień, a Boruc
dał sobie wbić gola z połowy boiska.
Gdy wydawało się, że kariera Boruca w reprezentacji dobiega końca, po
kontuzji, której nabawił się Jakub
Błaszczykowski, bramkarz Southampton ponownie stał się w drużynie
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pędził się i wpadł na skrzynię, zamieniając konstrukcję w pył. Śmiał się, że
gdyby ustawiono dodatkowo warstwy
z piłek, i tak by im sprostał – mówi
Dowhań.
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narodowej głównym – obok Łukasza
Piszczka i Roberta Lewandowskiego – kandydatem do przejęcia opaski
kapitana.
Blisko dwa lata temu Polska zadawała sobie jedno pytanie: Szczęsny
czy Tytoń? Przed spotkaniem z reprezentacją Czech, które miało otworzyć
Polsce drogę do ćwierćfinału Euro
2012, nie tylko wydawało się, że awans
jest na wyciągnięcie ręki. Było wręcz
pewne, że miejscem w polskiej bramce
przez lata dzielić się będą Przemysław Tytoń z Wojciechem Szczęsnym.
Obaj stracili jednak pozycję w klubach:
pierwszy usiadł na ławce PSV Eindhoven, o drugim mówi się, że nie spełnia
oczekiwań trenera Arsenalu Londyn.
W tym czasie w studiu jednej
z włoskich telewizji dziennikarz zadał pytanie: Dlaczego w polskiej kadrze
zabrakło miejsca dla najlepszego po
Buffonie bramkarza ligi włoskiej? Gdy
padła odpowiedź, że Smuda obraził się
na Boruca, nikt nie krył rozbawienia.
Obrona w sytuacji sam na sam, jaką
„Borubar” w marcu popisał się pod
koniec meczu przeciw San Marino,
kazała kibicom i ekspertom na nowo
zobaczyć w nim zbawcę polskiego futbolu. Wczoraj enfant terrible polskiej
piłki, dzisiaj „święty” z Southampton.
Historia jednak kołem się toczy i tak
szybko, jak król Artur powrócił do
łask, może się z nimi pożegnać.

Porażka w ważnych dla Polski meczach i odpadnięcie z walki o mundial
zawsze oznaczała „wietrzenie szatni”.
Podobnie jak dzisiaj Boruc, w 2006
roku do kadry po przerwie wrócił Jerzy Dudek, inny świetny bramkarz,
którego Paweł Janas nie zabrał na
mistrzostwa do Niemiec. Po słabym
występie reprezentację przejął Beenhakker, a Dudek z powrotem otrzymał
powołanie. Bramkarza Realu Madryt
trudno było winić za porażkę w meczu
z Finlandią jesienią 2006 roku, gdyż
słabo wypadł zespół, lecz z orzełkiem
na piersi Dudek zagrał odtąd tylko
przeciw Słowacji trzy lata później oraz
na pożegnanie w czerwcu przed rokiem przeciw drużynie Liechtensteinu.
Strata punktów w meczach z Mołdawią i Czarnogórą, a także słaba
postawa kadry w Charkowie i na Wembley być może zmuszą Nawałkę,
aby odsunął zawodników wiekowych,
w tym króla Artura. Powód? Smudzie
wystarczył byle powód, tyle że Boruc
skończył w lutym 34 lata. Celebrytą
będzie pewnie przez lata, ale na światowym poziomie zagra sezon, dwa,
a potem odłoży korki do szafy. Trener
reprezentacji musi zdać sobie z tego
sprawę i do gry wrócą niedługo młodsi, lepiej ułożeni poza boiskiem. Nawet
jeśli Szczęsny będzie powtarzał, co
mówi od dawna: że Boruc jest od niego lepszy. Ω

Mirek Koszałek

Nawróciłem się.
Nie mam piętnastu lat
Powiedziałem jej, że ten człowiek nie ma pojęcia o literaturze,
Gdyby coś o niej wiedział, nie nachodziłby mnie i nie nękał,
Pytając o kolejne wiersze, wiedziałby, że ich nie będzie,
Odpuściłby już w poniedziałek albo środę
I nie czekał, kurwa, do czwartku, jakby
w czwartek ktokolwiek wysyłał
Jakieś teksty, o wierszach nie wspominając.
Całowałem dzisiaj dziewczynę na podwórku, na Pradze
I nie będę o tym pisał wierszy, jak frajer, bo co miałbym napisać,
Skoro wziąłem ją na Olszynkę i do kina, nie mam piętnastu lat,
Żeby twierdzić, że wiem, jak pisać w czwartek wiersze.
Pojadę gdzieś, może do Lizbony, to jakiś wiersz napiszę,
Wyślę do Frondy, albo do Przeglądu
Monarchistycznego, poczekam na recenzję
Andrzeja Horubały czy innego Masłonia, albo
sam redaktor Karnowski przyśle bilecik,
Że z bratem chce zrobić ze mną wywiad i strzelić
fotę ajfonem, odważny taki młody.
A nie tu, na praskim podwórku, gdzie całuję
dziewczynę, jest mi dobrze i nie piszę wierszy.

TEOLOGIA
Michał Tak, odebrałem religijne wychowanie. Owszem, jestem redakOkoński torem pisma, które sprawom wiary i duchowości poświęca wiele
miejsca. To już coś tłumaczy, ale nie tłumaczy wszystkiego. Po prostu: do opisania intensywności przeżyć związanych z oglądaniem
drużyn Pepa Guardioli język świeckiego świata wydaje się kompletnie nieadekwatny. Tylko odwołując się do pojęć z dziedziny
teologii, potrafię uchwycić różnicę między Barceloną a Bayernem
nauczyciela z Katalonii.
W Barcelonie Guardiola był ewangelistą, a świat, w którym
obracali się jego zawodnicy, był światem Nowego Testamentu.
Świętość, z jaką obcowaliśmy, była ludzka, krucha jak Urodzony w stajence, dawała się dotknąć. Traktowaliśmy ją z czułością,
baliśmy się o nią troszeczkę, wiedzieliśmy, że nie jest dana raz na
zawsze, że „maluczko, a nie ujrzycie mnie”, ale choć na podstawowym poziomie nie z tego świata, była w tym świecie zanurzona.
Bliska.
W Bayernie Pep jest starotestamentowym prorokiem, a patrząc
na grę jego drużyny, spuszczamy wzrok, bojąc się oślepienia. Tu
nie ma nic ludzkiego, nic na naszą miarę. Siła i potęga tej rzeczy-

FUTBOLU
wistości budzą grozę jak głos gromu. Ogień szerzy się przed nią
i spala wkoło jej przeciwników, a Joe Hart okrywa się wstydem
(por. Ps 97). Musimy się jej bać jak Sądu Ostatecznego z jego zastępami aniołów. Aniołów – dodajmy – nieoswojonych barokowym
obrazkiem, może więc bardziej jeźdźców apokalipsy o dürerowskich twarzach Ribéry’ego, Müllera, Robbena i Kroosa. Miłosierdzie? Nadzieja? Czy nie lepiej je porzucić, zwłaszcza że jeden
z piłkarzy nazywa się Dante?
Zaryzykuję: oglądałem wczoraj najlepszy futbol w życiu. Po
czymś takim można milczeć albo popaść w bełkot. Ω
Tekst ukazał się pierwotnie na blogu Futbol jest okrutny (www.okonski.blog.onet.pl)
3 października 2013 roku, po rozegranym dzień wcześniej meczu Ligi Mistrzów
między Manchesterem City i Bayernem Monachium. Autor, Michał Okoński, jest
dziennikarzem „Tygodnika Powszechnego”.
Manchester City – Bayern 1:3 (Negredo 79 – Ribéry 7, Müller 56, Robben 59)
MC: Hart – Richards, Kompany, Nastasic, Clichy – Jesús Navas, Yaya Touré, Fernandinho, Nasri (Milner 70) – Agüero (Silva 70), Dzeko (Negredo 57)
Bayern: Neuer – Rafinha, Boateng (cz 85), Dante, Alaba – Lahm, Schweinsteiger
(Kirchhoff 76), Kroos – Robben (Shaqiri 78), Müller, Ribéry (Götze 85)

PIĘKNO
LITERATURY,
BRZYDOTA
POLITYKI
I CHRZEŚCIJAŃSKIE
ODKUPIENIE
O Louisie-Ferdinandzie Célinie
z Andrzejem Żuławskim
rozmawiają
Jakub Dybek i Marcin Darmas

Andrzej Żuławski: To ja panu odpowiem pytaniem. To zależy, dla kogo.
I w jakim momencie życia, i w jakim
momencie historii Europy. A tak się
zdarzyło, że kiedy ja byłem na studiach w Paryżu, nastąpił renesans
Céline’a. On pisał wtedy te swoje
trzy ostatnie, może nawet najświetniejsze książki – powieści, szaleństwa. O Sigmaringen, o ucieczce,
o Danii. To wiedzą panowie dobrze.
Odbiło się to wtedy bardzo szerokim
echem w kulturze francuskiej, dla
której on zawsze był postacią niezwykłą. Dlatego że to jest, nie powiem
reformator, ale w każdym razie obrazoburca języka, a zwłaszcza języka
literackiego z wyższych półek, rozwalacz i człowiek, który wprowadził, no
może nie on jeden, ale który był jednym z tych, którzy wprowadzili język
gminny i argotyczny do francuszczyzny, która tego raczej nie robiła specjalnie, a przynajmniej nie w książkach tak wybitnie zdolnych. To się co
prawda przewijało i byli tacy pisarze
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Marcin Darmas: Za pierwszym razem, gdy do pana zatelefonowałem,
miał pan opory, chciał się pan chwilę
zastanowić nad Céline’em. Natomiast
za drugim razem jak do pana zadzwoniłem, powiedział pan tak: Zgadzam
się na krótki wywiad, dlatego że
Céline jest pisarzem ważnym. Moje
pytanie brzmi, dlaczego jest to pisarz
ważny?
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PROLOG:
Było w tej podróży do Żuławskiego coś z Céline’a. Paskudna pogoda… Rogatki miasta…
Dom na uboczu... Myślę, że ci,
którzy odwiedzali autora Podróży do kresu nocy w Meudon
w latach 50. zeszłego stulecia,
mogli mieć podobne odczucia.
Andrzej Żuławski zaprosił nas
do swojego domu w Wesołej
pod Warszawą. Po Szamance
nie nakręcił żadnego filmu – od
18 lat… Zraził do siebie „środowisko” po wywiadzie z Renatą
Kim o wymownym tytule Ostatnie słowo. Został objęty anatemą ze strony filmowców po
świetnym wywiadzie z Piotrem
Maleckim i Piotrem Kletowskim. Po łbie dostali wszyscy
święci, z lewa i prawa, żyjący
i nieżyjący: Kutz, Kieślowski,
Głowacki… Zaskakująco łaskawy
jest dla Wajdy. Paroksyzmem
okazała się publikacja Nocnika,
spowiedź przypominająca majaki, niedokończone przed snem
myśli, o Tołstoju, o Jüngerze,
o śmierci. Nie przełknęła paru
prawd inna bohaterka spowiedzi Żuławskiego – „landrynka
nicości”. Zaczęły się kłopoty.
Nakład, wyrokiem sądu, wycofano i posłano na przemiał…
Tematem naszej rozmowy był
Céline…
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jak na przykład Pierre Mac Orlan
czy też twórca kryminałów Georges
Simenon…
MD: Jean Giono…
– …Nie, Giono to jest regionalne, to
jest prowansalsko-regionalne, a Céline to jest czysty Paryż. Po prostu Paryż
ludzi ubogich, zarabiających i żyjących
w tej straszliwie klaustrofobicznej atmosferze: praca, coś zjeść, spać, praca,
coś zjeść, spać. On to znał doskonale
ze swojego dzieciństwa. Panowie przecież doskonale pamiętają, że jego matka była de facto szwaczką, a ojciec był
urzędniczyną i Céline żył jeszcze w tych
okropnych pasażach…
MD: Słynny pasaż Choiseul…
– Tak, ale są inne, jeszcze lepsze. Polecam pasaż Richelieu, jeżeli jeszcze
istnieje. Więc jak mówię, że pisarz
ważny, to zależy, ważny dla kogo
i kiedy. Tak się złożyło, że moje lata
młode, kiedy się jeszcze chłonie najbardziej – przynajmniej ja i panowie
pewnie też – literaturę, to przypadło
na moment, kiedy Céline znowu, pisząc te trzy grube tomy, stał się postacią bulwersującą życie kulturalne
we Francji, czyli nas młodych jeszcze
bardziej…
Jakub Dybek: I to było pana pierwsze
spotkanie z pisarstwem Céline’a?

– Céline był jednym z ulubionych autorów mojego ojca, który od przedwojnia mógł czytać to po francusku. Kiedy
był pierwszy przekład Podróży do kresu
nocy?
JD: W 1933 roku.
– To mógł to już czytać po polsku.
MD: Rok po wydaniu francuskim ukazało się polskie tłumaczenie.
– A dobre jest to tłumaczenie?
JD: (zakłopotanie, śmiech)
MD: Jak dla mnie, żeby przetłumaczyć
dzisiaj Céline’a, to trzeba by talentu językowego znanej skądinąd panu
Doroty Masłowskiej. To musi być język współczesnej kloaki. To nie może
być taka czysta literatura. Trzeba by
Céline’a całkowicie przepisać w duchu
takiej Masłowskiej…
– No tak, ale Dorota Masłowska tłumaczką nie jest.
MD: Tak, nie jest tłumaczką, ale mówię tu o możliwej strategii tłumacza.
Trzeba oddać przede wszystkim rytmikę jego języka, „małą muzykę”, jak
sam o swoim stylu mówił Céline, no
i proweniencja języka…
– Z tą kloaką to ja bym dysputował, ale
z takim półproletariackim, awanturni-

JD: Wróćmy do pierwszego spotkania z pisarstwem Céline’a. Mówił pan
o swoim ojcu, który czytał Podróż do
kresu nocy…
– I potem od razu przeczytał Mort à
crédit.
MD: Śmierć na kredyt.

JD: Kiedy zatem należałoby sięgnąć
po Céline’a? Sięgnięcie po jego książki
w wieku lat 15…
– …jest dosyć bezsensowne, dlatego
że cały artyzm tych książek… To znaczy,
panowie świetnie wiedzą, że on uważał, iż te książki są jak muzyka…
MD: On uznawał siebie za kompozytora. W jednym z wywiadów porównuje
się, oczywiście w sposób przewrotny,
do wielkich francuskich kompozytorów XVIII wieku, takich jak François
Couperin czy Louis-Claude Daquin…
– Ale proszę zauważyć, że to nie jest
wcale głupie. On się odwołuje do
kompozytorów sprzed ery romantyzmu. To znaczy do barokowej, krótkiej frazy. Całe swoje życie dążył do
tego, a pierwsze książki napisał jednak
dość normalnie, w sensie konstrukcji zdań, rozdziałów, akapitów. Ale
w ciągu całego swojego życia zmierzał do ukrócenia tego coraz bardziej,
aż na końcu pisał jedno słowo, które
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– Nie wiem, kiedy to było tłumaczone
na polski, ale ojciec znał świetnie francuski i mógł to przeczytać już po francusku. I on mi wtedy powiedział… Kiedy on mi mógł to powiedzieć? W ’50?
W ’52? Byłem wtedy młody – i ojciec
powiedział mi oczywiście, żebym się
do tego nie brał, że jestem jeszcze na
etapie Winnetou.
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czym, wyrywającym się z klatki tego
nieszczęścia małomieszczańskiego językiem nie. Tu ten portret, jeżeli chodzi
o Masłowską, się zgadza, ale ośmielam
się powiedzieć, że ona by nie umiała,
z góry zakładam, że nie dałaby rady…
Po prostu dlatego, że znałem bardzo
mało tłumaczy, którzy byli po prostu
świetni. Naprawdę. Pamiętam Allana
Kosko z Paryża, który świetnie tłumaczył, Kot Jeleński również. Tak się
składa, że czytam teraz Kosmos Gombrowicza we francuskim tłumaczeniu,
a Kosmos zrobił jednak dużo zamieszania wokół siebie, gdy wyszedł we Francji, i do dziś jest książką kultową, perłą,
diamentem surrealistycznym. Zadałem
sobie taki trud, żeby porównać to tłumaczenie z oryginałem polskim. I dopiero czytając oryginał polski, zrozumiałem, jak to jest naprawdę niefajnie
i nonszalancko przetłumaczone. A że
i tak zdobyło to taką renomę i ludzie to
czytają, to znaczy, że jest to książka naprawdę wybitna. Jeżeli nawet w takiej
wersji, powiedziałbym spranej, schałturzonej – nadaje się do czytania.
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było zdaniem, i jeszcze te trzy kropki na końcu. A to jest muzycznie fraza
barokowa, czyli dokładnie tak jak pan
powiedział – sprzed tego rozlania się
romantycznego.
JD: W Nocniku pisał pan o spotkaniu
z wdową po Célinie, która proponowała panu adaptację Podróży do
kresu nocy. Mógłby nam pan opowiedzieć o tym spotkaniu?
– Był genialny tekst. Byłem ja, nieFrancuz, ale w którym ona się dopatrzyła kogoś, kto mógłby taki film
nakręcić. Myślę, że za pomocą interwencji Jacques’a Dutronca, z którym zrobiłem dwa filmy. Dutronc jest
ogromnie znanym, popularnym pieśniarzem – nie wiem, jak to nazwać,
a jednocześnie świetnym aktorem.
MD: On miał grać Bardamu?
– Co to znaczy „miał grać”? U kogo?
MD: W pańskim filmie...
– Przecież ja bym takiego filmu nie
zrobił, mojego filmu nie było. To była
propozycja. Sądzę, że ona natchniona
przez niego, bo nie sądzę, żeby znała
moje filmy, starsza pani, zresztą połamana potwornie, wyszła z taką propozycją. Ja bym takiego filmu nie zrobił,
dlatego że nie byłbym szczery, nie byłbym sobą. To jest dziwna rzecz, prze-

praszam, że ja mówię o sobie, bo to
nie jest temat naszej rozmowy, ale ja
respektuję ludzi, do których nie jestem
podobny. Pamiętam, jak o Trelińskim
mówiono w szkole filmowej, że jest
małym Żuławskim. Jak on mi to powiedział, to ja przestałem z nim rozmawiać. Ale nie dlatego, że nie podoba mi
się to, tylko dlatego, że jest mi to obce.
A – o dziwo – osoby, które są rzeczywiście nieprzystawalne do tego, co ja
myślę i robię, są mi głęboko nieobce.
I Céline nigdy nie był dla mnie obcym
ciałem, był zawsze bardzo żywym i bardzo bolesnym człowiekiem.
MD: Ja bym nie robił żadnych paralel między pańskim pisaniem a pisarstwem Céline’a, niemniej jednak
lejtmotywem pisania Céline’a jest
zagłada, apokalipsa, i to w różnych
wymiarach…
– Nie sądzę, ale proszę dalej…
MD: W Podróży do kresu nocy to jest
pewien koniec idei człowieka, tak mi
się przynajmniej wydaje…
– W kapitalizmie. To jest początek końca idei człowieka w kapitalizmie, a potem jest ucieczka do Ameryki.
MD: W Śmierci na kredyt pewien koniec idei adolescencji…
– Koszmaru adolescencji…

– Pan to nazwał zajobem. Otóż zajoby
były karmą całego jego życia. Po kolei.
Zajob I wojny światowej, zajob żydożerstwa – bo Żydzi to wszystko spowodowali, prawda? Zajob Ameryki, której
się trzeba było bardzo przeciwstawić,
zajob ratowania Europy przed bolszewizmem. To były kolejne zajoby. Były
mniejsze zajoby – nienawiść do JeanPaula Sartre’a, do Camusa…
MD: Jeżeli chodzi o Sartre’a, to miał
swoje powody.
– Każdy ma zawsze jakieś swoje
powody.
MD: Sartre chciał śmierci Céline’a za
kolaborację...
– To nie jest zupełnie tak, jak pan mówi,
to nie była sprawa zupełnie postawiona na ostrzu noża. Sartre sam był
poważnie wplątany w półkolaborację,
jak wszyscy ci, którzy wystawiali swoje
sztuki w czasie okupacji. Cała ta zgraja.

MD: Mówi pan o zajobach przeze
mnie przywołanych…
– To pańskie słowo.
MD: Tak, ale pan to bardzo ładnie
rozwinął. Istnieje rzeczywista fascynacja Céline’a wojną, być może dlatego,
że ją tak boleśnie przeżył. Zwłaszcza
ostatnie jej chwile. Natomiast w Nocniku wojna też jest obecna nieustannie. A pisał pan tę książkę parę lat
temu. Jest Jünger, jest Tołstoj, jest
wojna.

173

To nie było tak, że on był głównym głosem, żeby ukarać Céline’a, nie. O dziwo,
na przykład zajob Céline’a w stosunku do Alberta Camusa, który miał tak
zwaną niby-nieposzlakowaną przeszłość
i pracę w ruchu oporu, ale też wystawił
swoje sztuki w Paryżu za czasów okupacji niemieckiej. I nie w Vichy, gdzie nie
było teatru, tylko w Paryżu. Nikt tam nie
był zbyt czysty. A Gallimard, który zaczął mu wydawać książki? I tak możemy
bez końca. To były zajoby od małych,
personalnych, windykatywnych – on się
pastwił przecież nad swoimi postaciami w ostatnich książkach. Pamiętam,
że nazywał Alberta Camusa – Albertem
Loukoum, czyli Albertem Rachatłukum.
Taki słodziutki, że pisze w taki słodziutki i humanistyczny sposób, a Céline, jak
panowie wiedzą, na dźwięk takich haseł
jak „humanizm” dostawał wysypki, gorączki i ogarniał go szał.
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MD: W trylogii, którą przywołał pan
na początku naszej rozmowy, to jest
apokalipsa, nie tylko fizyczna, ale
całych miast – on przecież opisuje
straszliwe bombardowania Hanoweru, ale również całej cywilizacji. On
miał zupełnego zajoba pod koniec życia związanego z Chińczykami, mówił
i pisał, że Chińczycy za chwilę zrobią
desant na Brest.
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– Dobrze. To cofnijmy się trochę, bo
dla mnie to się zaczęło z drugą wojną światową, a dla Céline’a z pierwszą, która była dla niego wiele
bardziej – powiem głupio: nośna, tragiczna. Konsekwencje jej przeżywał do
końca życia, był inwalidą wojennym.
Do końca życia mu huczało w uszach.
Jedną z takich postaci w Polsce był
Aleksander Wat.
JD: Cierpiał na nieznośny, chroniczny
szum w głowie.
– I to jest kazus Céline’a. Proszę zrozumieć, że on od 1918 roku rzadko kiedy
był w stanie normalnym. A teraz wracając do tego „dlaczego” wojna i „co”
wojna. A na kim wojna wywarła tak silne wrażenie, że aż pogrążył nas w drugiej wojnie światowej? Na Adolfie
Hitlerze, który też służył w wojsku, po
drugiej stronie frontu, był kapralem,
więc też nosił jakieś posłania między
dowództwami, też został ranny i oślepł
w wyniku tego, po czym go „jako tako”
wykurowano. To oślepnięcie było i fizyczne, i psychiczne. Rozwinął NSDAP,
później doprowadził do wielkiej katastrofy światowej i napisał książkę.
Wystarczyło ją przeczytać w odpowiednim czasie, żeby zrozumieć, co
się stanie. Książki politycznej sensu
stricto Céline przed wojną nie napisał. To były powieści. A potem palnął
kilka przerażających tekstów. Dlaczego
wojna jest tak strasznie silnym przeży-

ciem dla młodego chłopca, dla małego
chłopca, jakim ja wtedy byłem? Tam,
gdzie ja się wychowywałem – we Lwowie – to Timothy Snyder, pisząc książkę
o skrwawionych ziemiach, postawił
palec i powiedział: to było centrum. Ja
się urodziłem, chcąc nie chcąc, w centrum tej całej okropnej masakry. I jak
weszliśmy całą dużą rodziną w wojnę, tośmy wyszli z niej we troje. Moi
rodzice i ja. Okropnie dużo z tego pamiętam, niestety. A ponieważ była to
wojna jeszcze straszniejsza od pierwszej wojny światowej, to wystarczyło prawdopodobnie, żeby to wsiąkło
w mój organizm i żebym nie mógł się
od tego odpędzić, wyzwolić. To są po
prostu ostateczności. Céline wstąpił do
wojska, do kawalerii, o ile pamiętam
w 1912 roku, dwa lata przed wybuchem wojny, ponieważ nie wiedział, co
ze sobą zrobić. Czyli to nie było tak, że
został zwerbowany, tylko on miał naprawdę słabą przyszłość przed sobą, że
musiał w to wleźć. I tej pierwszej światowej z gazami trującymi, z kulą w łeb,
z inwalidztwem i krzyżem walecznych
wystarczyło mu do końca życia, jako
taka przepustka życia. A mnie wystarczyło prawdopodobnie te kilka lat we
Lwowie, podbitych potem wygnaniem
stamtąd, komunizmem, to się nawarstwiało jak tocząca się śnieżna kula.
JD: Warto w tym kontekście poruszyć
temat kontrowersji, które na nowo
wokół Céline’a się pojawiają…

MD: Wytrącam panu wobec tego jeden argument, mówiący o tym, że
Francuzi wiedzą, co to był hitleryzm,
bo go doświadczyli, a nie wiedzą,
czym był komunizm. Ten argument
powtarza się zawsze we Francji. Skąd
taka łatwość w rozgrzeszaniu lewicowców, a skąd taka łatwość w skazywaniu prawicowców i koniec końców
odpalaniu pisarzy, którzy kolaborowali z rządami Vichy?
– Wie pan, na wszelkie pytania ogromnie uogólniające ja nie jestem w stanie odpowiadać. Ja mogę być bardziej
precyzyjny. Mogę tylko panu powiedzieć, że we Francji, między Bogiem

JD: Bagatelles pour un massacre…
– Tak, i są jeszcze dwa…
MD: Niestety genialnie napisane…
– No niestety. Ale to się zdarza. Przy
czym nawoływanie Céline’a do masakry, do wymordowania tej „przeklętej
rasy Żydów” niestety się sprawdziły
historycznie. A proszę zwrócić uwagę, że nawoływania – za przeprosze-
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a prawdą, od lat 30. gros inteligencji było lewicowe, a marginalna część
inteligencji, zresztą po prostu często
mniej zdolna, była prawicowa. Co jest
zresztą regułą, powiedziałbym, ogólnoeuropejską. Ilu polskich intelektualistów, pisarzy, którzy mieli świetlane karty przed wojną, nabrało się na
ukąszenie „diamatem” Miłoszowym
na marksizm, leninizm? A zadam panu
jeszcze prostsze pytanie. Ilu było członków PZPR-u w Polsce pod koniec? Trzy
i pół miliona. Czyli coś jest w naturze
ludzkiej, że na bajkę równości społecznej chcemy się nabrać. Dlatego że
to jest dobra bajka, a że to jest bajka,
dowiadujemy się później, gdy jest już
za późno. Dlaczego Rok Céline’a był
niefortunnym pomysłem? Bo Céline
w sensie polityczno-intelektualnym był
straszną świnią i trzeba to powiedzieć.
Był genialnym pisarzem, to się zdarza,
i okropną świnią. Rzeczy, które on popisał w tych trzech pamfletach…
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MD: Bo w 2011 roku Frédéric Mitterrand, ówczesny minister kultury, po
protestach środowisk zajmujących się
Holocaustem wycofał Rok
Céline’owski z oficjalnych obchodów
państwowych. Natomiast w tym roku,
ku mojemu zdziwieniu, obchodzony
jest we Francji rok Marguerite Duras,
która była wojującą komunistką, która miała kontrowersyjne poglądy na
temat dekolonizacji. Zaskakuje mnie,
z jaką łatwością rozgrzesza się Duras,
Sartre’a, który po powrocie z Moskwy
pisał, że w „Prawdzie” piszą prawdę.
Natomiast Lucien Rebatet siedział
w kiciu parę ładnych lat, Brasillacha
rozstrzelano…
JD: Céline w duńskim więzieniu spędził dwa lata…
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niem – głupiej Marguerite Duras do
komunizmu, socjalizmu – one się nie
sprawdziły. Nie ma jak gdyby dowodu
zbrodni. A ponieważ Francuzi mają coraz mniej osób na przestrzeni XX wieku, które można by wynieść do panteonu i na ołtarze, to wymyślili sobie,
że Marguerite Duras, której nikt już
nie czyta, nikt jej filmów nie ogląda.
Panowie próbowali oglądać jej filmy?
Jej własne filmy jako reżyserki, proszę
to zobaczyć, one nie są – nie powiem
przerażające, bo można zawsze wstać
i wyjść. Są fatalne. Ja wstawałem i wychodziłem. Powiedziałbym tak – bardzo niefortunny pomysł z Céline’em,
bo nie można kroić tego życiorysu na
dwa, bo tu jest genialny pisarz, a tu
jest potworny bandyta.
JD: Nawiązał pan do mojego następnego pytania. Mamy bowiem sytuację, w której Céline jest obłożony
anatemą, nie wypada o nim mówić…
– Mówi pan o okresie zaraz po wojnie?
JD: Tak.
– A ile to trwało? Około dziesięciu lat?
Dziesięć lat za faszyzm i nawoływanie
do mordowania Żydów to jest bardzo
mało.
JD: To jest też dobry przyczynek do
zastanowienia się nad tym, czy da się
odseparowywać życie od dzieła.

– A ja zadam panu odwrotne pytanie – jak w tenisie. A po co?
JD: Mówimy: pisarz genialny – ale
człowiek świnia…
– A Rymkiewicz to co? Z naszej beczki.
Poeta może nie genialny, ale jednak
istotny, a na dodatek okropny ideologicznie. Tylko że nikt nie poszedł za
jego wołaniem i nasze społeczeństwo
nie spłynęło krwią, jak on by chciał.
Czyli on jest jeszcze w takim zaciszu
milanowskim, nikt go specjalnie…
oczywiście, zachłystuje się nim nasza
faszystowska prawica endecka, ale
nikt nie poszedł za tym wołaniem. A za
Céline’em poszli.
MD: Musimy oczywiście zapytać o antysemityzm Céline’a. Mówiliśmy, że
miał zajoba, ale mogła to być choroba
XX wieku – eseista Philippe Murray
mówił o tym, że on popadł w coś, co
René Girard nazwał logiką kozła ofiarnego. Czym był, pańskim zdaniem, antysemityzm Céline’a? Mnie osobiście
nie chce się wierzyć, że tak subtelna
inteligencja…
– Sam pan rzucił odpowiedź. To jest
choroba, nie tylko XX wieku, ale to jest
choroba, która ciągnie się od okropnie dawna. Od kiedy Żydzi mają swoje
dzielnice, getta – w Polsce na przykład.
A od kiedy istnieje, czasem niezwykle
gwałtowny antysemityzm polski, nie

JD: Czemu te wszystkie cierpienia?
– Czemu ja się tak męczę? A w latach
30. Francja się jakby rozpękła na dwa

MD: Stawał się coraz bardziej oszczędny w swojej stylistyce. On mi gdzieś
tam przypomina Rembrandta, który
swoje ostatnie obrazy malował tylko
lekkimi pociągnięciami…
– Na szczęście ten przerażający Rembrandt doszedł wtedy do końca życia…
On mi nie przypomina Rembrandta,
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bardzo silne obozy – dowodem tego
był udział Francuzów w wojnie w Hiszpanii. Nastąpił rozpad na obóz faszyzujący, od czasu procesu Dreyfusa dosyć
aktywny, bardzo aktywny. Z taką myślą
nacjonalistyczną jak Charles’a Maurrasa. I obóz lewicujący, który dopatrywał
się „słoneczka narodów” albo w Związku Sowieckim, albo w związkach zawodowych. To się rozpękło i nigdy nie
skleiło. Céline – poharatany inwalida,
uznał, że jego miejsce jest po tej prawej stronie, która rewindykowała przeciwko Żydom, plutokracji, Ameryce itd.
To był ruch człowieka tak wychowanego, gdzie wychowanego, jak wychowanego – ja bym powiedział – w sposób
dosyć naturalny. Że to nie był ruch dobry, to jest ewidentne, ale naturalny.
Pytanie dla mnie nie brzmi, skąd u niego faszyzm, tylko skąd u niego jest
talent? A to jest pytanie, na które nikt
nigdy nie odpowie. Ten słuch. To jest
tak, jakby on połknął wszystkie dykcjonarze języka francuskiego od czasów
renesansu po dzień dzisiejszy. Używał
słów, których inni nie używali.
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mówiąc o rosyjskim czy ukraińskim,
nie mówiąc o pogromach, o rzeczach
strasznych? To jest długa historia europejska. Nie chcę się wdawać, jak jest
gdzie indziej w Europie. Tym bardziej
że Hitler wystąpił potem jako obrońca Europy przed „hordami komunistycznymi” i Żydami, więc to jest jakaś
kulminacja. W pokoleniu Céline’a antysemityzm był na porządku dziennym,
tym się żywiono, tym się karmiono.
Były różne pisma, gazety, ruchy, partie
polityczne. W jakiś sposób Żydzi dali
do wiwatu francuskiej burżuazji. Tej
dużej mniej, bo w nią wchodzili – przypadek Rothschildów jest tu oczywisty.
Ale głównie do wiwatu dali tej burżuazji maleńkiej, która sobie wyobraziła,
że oni są winni jej nieszczęściu. W niej
był urodzony i wychowany Céline. Czyli
on to pił, że tak powiem, z mlekiem
matki. I nie ma w tym nic specjalnie
nadzwyczajnego, mimo że mówi pan
o subtelnej inteligencji. Ja bym raczej
użył słów „przewrotna subtelnie inteligencja”, bo on był gigantycznie przewrotny, prawda? I poza tym żył z takim
silnym poczuciem, że stała mu się
ogromna krzywda, że został poraniony w czasie wojny, że został inwalidą.
A kto jest winny za tę wojnę, a kto to
wszystko spowodował?
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on mi przypomina Paula Klee w swoim
coraz bardziej minimalistycznym malarstwie. Céline to była postać niezwykła. Rok Marguerite Duras uważam za
oczywisty bzdet.
JD: Jakie przesłanie płynie z dzieła
Céline’a? Czy możemy mówić o jakimś
jednolitym przesłaniu po tym, co zostało tu powiedziane?
– To bardzo polskie pytanie. Ja w ogóle
nie rozumiem, co znaczy „przesłanie”?
JD: Czego możemy się od niego nauczyć? Co pozostaje po Célinie?
– Uroda literatury. Brzydota polityki.
A do tego chciałbym dodać, o czym

nie mówiliśmy, że przez całe życie, gdy
pracował we Francji jako felczer, był lekarzem biednych i tych, którzy nie mogli mu zapłacić. To jest na końcu prawie takie chrześcijańskie przesłanie, że
może tą bidą i tą pracą dla biedaków
zasłużył sobie na odkupienie.
Wesoła, 15 marca 2014 r.
EPILOG:
– Do widzenia, panowie.
Wsiadamy do auta. Wyjeżdżamy spod
domu w Wesołej – koła peugeota dudnią o asfalt. Po chwili zwalniamy. Na
drodze służby porządkowe. Tego popołudnia wiatr łamał gałęzie drzew. Ω

Andrzej Żuławski: ur. 1940 r. we Lwowie. Reżyser filmowy, pisarz, scenarzysta, aktor. Ostatnio, nakładem wydawnictwa Krytyki Politycznej, opublikował Nocnik – dziennik obejmujący lata
2007–2008.

rys. Karolina Danek
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O BUNCIE DUCHA
I O SZCZEKANIU
WARIACJE NA T EMAT
LOUISA-FERDINANDA CÉLINE’A
Aria.
Jest rok 1932. Aleksander Uniński wygrał wówczas
konkurs szopenowski, a parę miesięcy później Beck
otrzymał tekę ministra spraw zagranicznych w rządzie Prystora. W Szwajcarii urządzono zaś marsz na
rzecz utrzymania pokoju na świecie. Tego samego,
owego tysiąc dziewięćset trzydziestego drugiego
roku w Niemczech Adolf Hitler został mianowany kanclerzem z ramienia NSDAP. Zalewie trzy lata
później, na zlocie partii w Norymberdze, mówił jednocześnie i o woli pokoju, i o woli wojny. Paranoja
osiągała swój paroksyzm. Historia poczęła na nowo
swój bieg ku katastrofie.
1932… Do biura Gallimarda nikomu nieznany
lekarz, wówczas jeszcze podpisujący się jako LouisFerdinand Destouches, przesyła manuskrypt dziwaczny i pokręcony, zatytułowany Podróż do kresu

Marcin
Darmas
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nocy. Poproszony przez redaktora prowadzącego o syntetyczne
wyłożenie fabuły, doktor Destouches nie krył zakłopotania:
Prosi mnie Pan o dziwny wysiłek, nad którym do tej pory się nie
pochylałem.
I dodaje: Nie sądzę, aby moje résumé mogłoby się Panu przydać. (…) Jest to coś w rodzaju symfonii literackiej, emotywnej, niż
po prostu zwykła powieść. Widzi Pan, problemem tego gatunku jest
nuda. A ja nie sądzę, aby to moje coś było nudne. Z punktu widzenia emocji ta opowieść jest bliższa muzyce. Gallimard manuskryptu w końcu nie przyjęło, ale Céline znalazł chętnego do wydania
jego „literackiej symfonii”. Podróż do kresu nocy będzie miała
efekt bomby.
Ta książka rozpoczęła nowy rozdział w historii literatury francuskiej. Legendy dopełniły liczne skandale oraz nieprzyznana nagroda Goncourtów.
Variatio 1.
Przepełniona „argotycznymi” majakami książka stała się głosem
paryskiej kloaki, poturbowanych wojaków Wielkiej Wojny, „połamanych mord”, les gueules cassées, spod Verdun, zwichrowanych
przez życie sklepikarzy i episjerów. Ostro pisano na siebie donosy,
jeden sklepik na drugi. Pani Herote wolała jednak, jeśli o nią chodzi,
ot tak dla rozrywki, pisać anonimy do osób wysoko postawionych.
Wykazywała w tej materii sporą ambicję, co zresztą było zupełnie
zgodne z jej temperamentem. Napisała taki list na przykład do przewodniczącego rady, aby zapewnić go, że jest rogaczem, potem z kolei
inny tekst wysłała do marszałka Pétain, aby go doprowadzić do szału.
(…) Pani Herote otrzymywała takich anonimów całą paczkę każdego
dnia, w których była mowa o niej właśnie. Pełno było tych listów, które
naprawdę ładnie nie pachniały, zapewniam was. Rano przez dziesięć
minut była zamyślona i jakby oszołomiona, ale zaraz potem odzyskiwała równowagę, nieważne, w jaki sposób, jakkolwiek, ale odzyskiwała
ją zawsze i solidnie, gdyż w jej życiu wewnętrznym nie było zupełnie
miejsca ani na wątpliwość, ani tym bardziej na prawdę”. Ileż takich
pań Herote spotykamy u nas na co dzień? Tysiące. Iluż zabunkrowanych starców na inwalidzkich wózkach? Zapomnianych przez
bliskich i dalszych, przez państwo, nie mówiąc o literaturze…

Variatio 2.
Louis-Ferdinanda Céline’a raziło wszystko: razili go ludzie z ich
skrytą za parawanem konwenansów małością i chęcią odwetu. Ludzi należy się bać i tylko ludzi, zawsze. Współczuł im jednak
i twierdził, że zostali obciążeni ciężarem życia przekraczającym
ich możliwości. Gdy jest im ciężko, wpadają niejednokrotnie w alkoholizm, a pijani stają się jeszcze bardziej nieznośni i dokładają sobie i innym kolejne strapienia – nowe ciężary. Pytany przez
dziennikarza o funkcję jego literatury odpowiadał, że musi posiadać „finezję” suki pociągowej. Podobno na czele sań ciąganych
przez watahę podróżnicy bieguna północnego mają w zwyczaju podpinać suki. Tylko one wyczuwają pod łapami, na odległość
kilku kroków, zbliżającą się szczelinę. I uporczywym szczekaniem
informują załogę o niebezpieczeństwie. O tego rodzaju „finezję”
należałoby podejrzewać autora Północy.
Pijany nienawiścią Céline „wyszczekał” pogromy, zniszczenia całych miast, apokalipsę Europy. W ostatniej książce – Ridogon – wydaje już tylko ciche pomruki o zbliżających się do portu
w Brest Chińczykach. Był to rok 1961.
W końcu Céline’a raził język. Postanowił więc go zmienić: Jego
język jest zbyt piękny na francuski (Dominique de Roux). W literaturze francuskiej nie widział sobie równych. O współczesnych pisał
w liście do Jeana Paulhana tak: Dysertują, retorują, moralizują, tworzą maksymy, ale muzyki w nich za grosz. Muzyka jedna jedyna łączy
się bezpośrednio z systemem nerwowym. Reszta to bajdurzenie (…)
Są brutalami, są narcyzami. Kontentują się swoimi szkicami powieści
(…) Onanizują się na całego – na ZEWNĄTRZ. Poważał i porównywał
swoje pisarstwo do François Couperina i Louis-Claude’a Daquina,
czyli barokowych kompozytorów XVIII wieku. I Jeana de la Fontaine’a. La Fontaine c’est un style… – mawiał. Na napisanie książki
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A w dodatku lwiej części chce się również zabrać radioodbiorniki i dowody tożsamości. Nienawiść jednych do drugich wzrasta
i może kiedyś wybuchnąć. Jeżeli ludzie bywają źli, to może jedynie dlatego, że cierpią. A jednak dużo czasu musi upłynąć od chwili,
w której przestają cierpieć, do tego momentu, gdy staja się nieco lepsi – wplata w swoją opowieść Céline.
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złożonej z około 2,5 tysiąca stron manuskryptu Céline zapełniał,
bez blagi, ponad 80 tysięcy.
Variatio 3.
Literaturę francuską podzielono na dwie epoki: przed Céline’em
i po Célinie. Udało mu się bowiem oddać rytmikę języka mówionego. Są u niego szorstkość i dobitność krótkiej frazy, olśniewające
crescenda, i mocno cięte staccanda. Jakże ponuro w ustach półanalfabety brzmią zapewnienia, że wszystko stracone, że najgorsze to
to, że zastanawiamy się, w jaki sposób jutro znajdziemy siłę, aby
kontynuować starania przerwane wczoraj. Skąd znaleźć siłę na te
idiotyzmy, tysiące pomysłów, których nie zrealizujemy, na próby wyrwania się sile konieczności, próby wciąż płonne, zabijane
w zarodku, aby znów zrozumieć, że nie sposób przeskoczyć losu?
I rano znów staniemy przed ścianą. Jutro, które grozi najgorszym.
Niczym czas. Za mało jest już w nas muzyki, aby zatańczyło w nas życie, i tyle – wzdycha bohater Podróży do kresu nocy.
Bardamu, tak jak całe rzesze Europejczyków, przesiąknięty egzystencjalnym bólem tworzenia i buntem wobec horroru Wielkiej
Wojny wyrusza w podróż: Bardzo się zmieniłem – mówi – i coraz
trudniej było mnie zadowolić; w mojej głowie ostały się jeno dwie rzeczy: wyjść z tego wszystkiego cało i wyruszyć do Ameryki.
Pomysł przyszedł nagle jak iluminacja, podczas rekonwalescencji w zakładzie dla obłąkanych żołnierzy, którym wojna odebrała
duszę i pozostawiła bez marzeń. Bohater ucieka także dlatego, że
w oczach Loli, wolontariuszki amerykańskiego Czerwonego Krzyża poznanej na paryskich bulwarach, dostrzegł obietnicę lepszego jutra. Stany Zjednoczone – myśli bohater – muszą być krainą
bez skazy, skoro wydały na świat tak cudowną, bezbronną i pełną
optymizmu istotę. Lola nie wylądowała we Francji wiedziona przekonaniami pacyfistycznymi; wojna była dla niej obowiązkiem miłości do ojczyzny i wolności. Bohater ze zdumieniem wysłuchuje
pompatycznej triady amerykańskiej patriotki: Więcej armat! Więcej
ludzi! Więcej amunicji!.
Bardamu uznaje za daremne tłumaczenie Loli, w jaki sposób
huk armat zagłusza wielkie idee i burzy mur odgradzający człowieka od zwierzęcia. Lola to dziwna istota. Do tej pory jakby nietknię-

Variatio 4.
Céline’a próbowano przeciągnąć na każdą stronę ideologicznej
barykady. Sartre widział w nim perfekcyjnego kandydata na komunistę i pacyfistę: zadedykował mu poniekąd Nudności, a po
wojnie żądał dlań kary śmierci za pamflety antysemickie. Jako
zagorzały przeciwnik wojny i wszelkich autorytetów anarchiści
widzieli w nim swojego guru. W końcu przyszła II wojna światowa
i przebrzydłe teksty do faszystowskich gazet, choć Céline nigdy
oficjalnie nie kolaborował ani z okupantem, ani z rządem Vichy.
Paradoks francuskiego pisarza polega na tym, że próbując oddać
emocję chwili poprzez styl, równocześnie odrzuca teraźniejszość,
jak i przyszłość. Widzi w nich fundamentalne zło: smutek, zgorzknienie, wojny, a na końcu zawsze śmierć. Prawdą tego świata jest
śmierć. Trzeba więc wybierać pomiędzy śmiercią a kłamstwem. A ja nigdy nie byłem w stanie się zabić. Tak więc najrozsądniej było wyjść na
ulicę i popełnić to niewielkie samobójstwo – pisze Céline.
Literaturę konserwatywną widzę czasami jako bunt ducha
przeciwko ciężarowi rzeczy. Bo czymże jest gwałtowne żądanie
powrotu do przeszłości, jeśli nie przeobrażoną zachętą ucieczki
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ta brutalnością świata – skąd mogła aż tyle wiedzieć o zabijaniu?
O dokonujących się przeobrażeniach technologicznych, które na
trwałe zmienią oblicze i naturę człowieka: o batalii przemysłowej
produkującej czołgi, gaz łzawiący, karabiny maszynowe? Każdy
opłakuje na swój sposób przemijający czas. Lola dostrzegała upływające lata przede wszystkim poprzez modę, która odeszła w zapomnienie. Bardamu usłyszy od kolejnego entuzjasty wojny, psychiatry
Bestombesa: Wojna, poprzez te wszystkie nieporównywalne z czymkolwiek środki, które stwarza, aby poddać próbie system nerwowy człowieka, objawia nam w niezwykły sposób specyfikę umysłu ludzkiego!
Geniusz Céline’a konfrontuje tutaj dwa typy bohaterów, które będą miały decydujący wpływ na kształt kultury Zachodu XX
wieku: egzystencjalnego niedowiarka z hollywoodzką popkulturą.
Jest to spotkanie przypominające dialog głuchych. Nawiasem mówiąc, Podróż do kresu nocy interpretować można jako ostrzeżenie
przed ekspansją zarówno jednego, jak i drugiego typu w świadomości kultury Zachodu.
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do świata ducha? Jedni patrzą na niebyłe, na gwiazdy gasnące,
inni odcinając się od świata, w samotności gimnastykują się ku
śmierci. Bowiem tylko styrani pracą albo ci w najgłębszej samotności, niczym mistycy, odnajdują w sobie Bożą cząstkę. Być może
tego właśnie poszukujemy w trakcie całego życia, tylko tyle, największego możliwego strapienia, aby na chwilę, przed śmiercią, móc stać
się sobą – mówi Bardamu, bohater opus magnum Céline’a. Doświadczeniem konstytutywnym dla pisarstwa Céline’a jest człowiek – ten anielski robak. Oraz jego podróż przez piekielne jęzory
do kresu nocy.
Autor Śmierci na kredyt Zachód nazywał „marną kopią cywilizacji greckiej” zdominowaną przez autoreklamę podaną na szybko,
bez obróbki. Ostatnie lata spędził przy biurku w Meudon, daleko
od paryskiego gwaru, pokłócony z całym światem literackim. Miał
w pogardzie „dworską” atmosferę salonów. Malraux w liście do Gastona Gallimarda pisał: To beznadziejny typek, niemniej uważam go
za wielkiego pisarza.
Variatio 5.
Nawiasem mówiąc, listy samego Céline’a do Gallimarda są lekturą
ze wszech miar pasjonującą i odkrywają nam życiową i artystyczną metodę pisarza. Atakuje: Jeśli chodzi o Sartre’a, to kanalia, ale
jego liche oskarżenia, bądź co bądź, prowadzą mnie prosto przed pluton egzekucyjny. Nie umie pisać, za to umie donosić. Ma w pogardzie
współziomków: zdegenerowane lokaje i kundle, niech w końcu Francuzi wsadzą sobie do swoich zakutych i świńskich łbów sprzedawanych
we wszystkich wędliniarniach świata, iż jestem jednym z nielicznych
kretynów, który stracił wszystko. Nie oszczędza również Niemców:
Niemcy przyprawiają mnie o mdłości. Są prowincjonalne, ciężkie i wulgarne. Poucza: Chcę, aby moje książki wydano dla poprawienia francuskiego gustu literackiego. Negocjuje z wydawcą, jak na arabskim
targu, do ostatniego argumentu: Nie, Gastonie! Mordicus! Ceny
należy mnożyć przez 20, a nie przez 10, jeśli chodzi o lata 44–55! Daję
słowo trupa!… Żyłem jeszcze w roku 44, wiem, o czym mówię, i wiem,
ile kosztowały wówczas kluchy!
Otrzymałem notę bankową. Z przykrością stwierdzam, że moje
sprawy idą coraz gorzej. W zeszłym roku, o tej samej porze, byłem

Variatio 6.
W liście z 1937 roku do doktora W. Straussa informuje bez owijania
w bawełnę: Właśnie opublikowałem tekst niesamowicie antysemicki.
Załączam go. Jestem wrogiem numerem jeden Żydów. Bagatela dla
masakry – to najcięższy z grzechów francuskiego pisarza. Pisywał
również antysemickie artykuły pod pseudonimem, które drukowano w żurnalach kolaborujących z niemieckim okupantem. Kolejny
żydożerczy pamflet – Szkołę trupów – dedykuje Julianowi Apostacie. Céline osiągnął tutaj skurwysyństwo doskonałe. Tym bardziej
że pamflety napisane zostały na gorąco, w ciągu niespełna pół
roku, w totalnym zamknięciu, nad morzem, i pozostają najwyższymi próbkami Célinowskiego stylu. Przypominają uliczny bluzg,
z charakterystycznymi konwulsjami i czkawką, pisane bez oddechu toną w pijackiej pianie i żółci: Żydzi z punktu widzenia rasowego
przypominają potwory, niedorobione hybrydy, które muszą ostatecznie
zniknąć z powierzchni ziemi. (…) Wyjąwszy podróbki, spośród ludzkiego gatunku, stanowią coś w rodzaju mieszańców dotkniętych gangreną,
upadkiem i zgnilizną. Żyd tak naprawdę nigdy nie został tępiony przez
Aryjczyków. Żyd odwiecznie tępił sam siebie. I tak przez sto stron…
Variatio 7.
Céline był barometrem XX wieku. Doświadczenia zeszłego stulecia odcisnęły na jego gardle wisielczą bruzdę. Gdy wojska alianckie wylądowały w Normandii, zapadł wyrok: śmierć. Zaczęła się
zatem kolejna podróż, ucieczka. Tym razem nie do kresu nocy, ale
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Panu winny 7 161 846. A teraz: 7 790 784. A przecież przyniosłem Panu
w zębach nieśmiertelne dzieła!
Postanowiłem, ja i moi reprezentanci siedzący w mojej łepetynie, że niczego nie opublikuję, zanim nie poznamy wyników Pańskiego śledztwa, Pańskich medytacji i decyzji. Łączę przyjacielskie
pozdrowienia – Destouches.
Céline staje się potulny i pełen szacunku vis-à-vis swojego epistolarnego przyjaciela, gdy ten potrafi się odgryźć: mocno i celnie.
Céline testuje czujność swojego adwersarza. Jadu ma zanadto. Im
więcej nienawiści, tym lepiej. Katalog jest długi, niebezpiecznie
długi.
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na ostatnie spotkanie z apokalipsą. U jego boku pozostali wierna
żona, Lili, oraz kot, Bébert, bohaterowie jego „niemieckiej trylogii”. Europa zdechła w Stalingradzie… Niech spoczywa z czortem!
Niech czuwa nad nią!…” (Ridogon) Zobaczy płonący Hanower, na
pamiątkę dostanie cegłą w głowę, raz jeszcze; po Wielkiej Wojnie,
dostawszy odłamkiem bomby, był już w 75% inwalidą.
Klamra się zamyka. Opisze jeszcze ostatnie konwulsje rządu
Vichy, w Sigmaringen. Nic mnie tak nie syci, jak katastrofy, upijam
się nieszczęściami, nie żebym ich szukał, ale to właśnie one napadają mnie, jak napotkany przypadkiem przyjaciel (Féerie pour une autre
fois). W końcu Dania, więzienie nad Bałtykiem, cela, w której nie
mógł ani usiąść, ani leżeć. Brasillach dostał kulkę. Pierwszy wydawca Podróży do kresu nocy, Robert Denoël, również. Po dwóch
latach pokurczony i bełkocący Céline wrócił do Francji. Uniknął
śmierci. Ostatnie lata spędził w Meudon, nieopodal obserwatorium astronomicznego. Dnie spędzał na przyjmowaniu pacjentów
w ciasnym gabinecie na parterze, czasami przechadzał się na czele
watahy skundlonych psów i pisał. Na piętrze Lili udzielała lekcji
tańca. 31 czerwca 1961 r. napisał do wydawcy krótki list:
Drogi Wydawco i przyjacielu.
Czas związać nas nową umową na moją przyszłą powieść
RIDOGON… warunki te same oprócz sumy – 1500 nowych
franków zamiast 1000. Bez tego kupuję traktor, jadę rozpirzyć
NRF i korumpować maturzystów!
Żeby była jasność!
Po przyjacielsku oddany
Destouches.

Następnego dnia Louis-Ferdinand Céline zmarł.

Widzę dobrze tę scenę opisaną przez św. Łukasza. Chrystus jak
zwykle w drodze. Jak zwykle otoczony wianuszkiem uczniów,
straceńców i kobiet. Musiało tam być dużo szemranych typów szukających łatwego zbawienia, ale i wypędzonych zewsząd bandytów i dziwek. Czasami Chrystus wolał iść całkowicie sam, na czele
całej swojej zgrai. Szemrali wówczas faryzeusze i uczeni w Piśmie:
„Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi” (Łk 15,2). Kronikarze Jego
losów musieli przeoczyć wiele spraw, wiele kłótni, do których
z pewnością dochodziło podczas długich marszów do kresu pustyni. Pewnego dnia odwrócił się i rzekł do nich: „Jeśli ktoś przychodzi
do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci
i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem” (Łk 14, 25).
Komentator pisma nie omieszkał w przypisie przestrzec, że nienawiść w ustach Mesjasza znaczy po prostu „wewnętrzne oderwanie
się”, aby lepiej miłować.
Dlaczego zatem Chrystus używał właśnie tego, a nie innego
słowa? Dorastał do tych słów długo, ważył i konsultował w sobie
w bezpośredniej łączności z Panem. Później natomiast dodaje Tak
więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może
być moim uczniem. Jest w nienawiści pewien czynnik „sanitarny”,
oczyszcza ze wszystkiego, co zbędne i szkodliwe. Można rzeczywiście pójść za zaproponowaną egzegezą i zastąpić słowo „nienawiść” słowem „odrzucać”.
W Idiocie Dostojewskiego książę Myszkin prosi umierającego
Hipolita o to, aby powstrzymał się od nienawiści do ludzi, którzy
będą żyć po nim.
Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Ω
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Coda.

ABBA
CÉLINE
Kiedy byłem młody, mówiłem sobie, że być może
zdołam dokonać czegoś dobrego.
Teraz, gdy się już zestarzałem, widzę, że nie
mam w sobie żadnego dobrego uczynku.
			
Abba Matoes

1

Jakub Dybek Céline. To słowo zwiastuje zejście do ciemnego źródła naszych
lęków. Tych, od których uwolnić się można na dwa sposoby. Albo
poważyć się na samobójstwo, albo stać się aniołem.
2
Mówi abba Ewagriusz: Mistrzu, gdzie jesteś? Gdzie podążasz,
skrywając przede mną swoje oblicze? Nie słyszę Cię, Mistrzu.
Uczyniłeś mnie głuchym na świat i wołanie Twoje. Spustoszyłeś
moje wnętrzności i wniwecz obróciłeś zamiary. Podaj mi dłoń
w godzinie mego utrapienia. Smucę się, Mistrzu.

Smród. Duszący, skłaniający do wymiotów smród panował pod
wieczór w pasażu Choiseul, gdy dziewięcioletni Louis-Ferdinand
wracał do mieszkania ze szkoły przy rue de Louvois. Nie miał daleko. Pomagają mi Google Maps – dokładnie 220 metrów. Dziś widzę
to tak: Półmrok. Kremowe, promieniotwórcze światło auerowskich lamp rzuca blask na zamykane warzywniaki, kawiarnie, jadłodajnie. Jest parno, jest duszno, jest początek lata i czuć zapach
gotowanego jedzenia, nadpsutych warzyw i owoców. Wszystko
to razem ścieka, grubymi kroplami, po witrynach knajp i oknach
mieszkań, po szklanym dachu pasażu Choiseul.
Ojciec Céline’a przy drewnianym stole, w przepoconej koszuli,
kończy wypełnianie rubryk w papierach przyniesionych z urzędu.
Matka na taborecie, siedzi obok, pochylona obszywa koronki.
Za trzy lata, po powrocie do Francji z podróży do Anglii
i Niemiec, młody Céline uciekał będzie od obowiązków sprzedawcy i chłopca na posyłki – odkryje powołanie, by zostać lekarzem.
Dziś, gdy wraca zdyszany do domu, jedynym jasnym punktem
dzieciństwa są niedzielne rejsy po Sekwanie. Paryska dzieciarnia,
pod czujnym okiem matek, zażywa świeżego powietrza.
4
Abba Ewagriusz wyszedł na pustynię, aby walczyć u boku
Chrystusa z ośmioma demonami. Demonem obżarstwa, nieczystości, chciwości, smutku, gniewu, pychy, próżności i acedii.
5
Literatura spod pióra doktora Destouches’a to objawienie indywidualności. Tej, za którą tęsknimy, wertując dzisiejszych skandalistów pióra. Wiecie, kogo mam na myśli. Tych eleganckich
literatów, hochsztaplerów stylizujących swoje ściśnięte umysłowo dziełka na niegrzeczne lektury dla inteligentnych kurwiarzy.
Indywidualność pisarstwa Céline’a polega na przeświadczeniu
o bezsilności własnej oraz własnej twórczości. Na bezczelnej
świadomości bycia wyjątkowym, umiejącej zarazem – paradoksalnie – degradować do minimum swoje „ja”. Paradoksalnie, bo
przecież jeden z najważniejszych aspektów tej literatury to nie to,
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„co” zostało powiedziane, tylko „jak”. Wszak wielkie tematy ludzkości pozostają niezmienne, sztuka w ciągu stuleci nie podlega
procesowi udoskonalenia ze względu na cezurę czasową. To, co się
zmienia, to jej materiał – Céline doskonale rozumiał owo przesłanie Eliota. Doskonalił je i kultywował za pomocą swojej szalonej
formy, pisząc książki złożone z pojedynczych słów, wyplutych fraz,
zakończonych wykrzyknikiem i trzema kropkami.
Czymże jednak jest forma odseparowana od treści? Nagim orężem sięgającego po pióro, sztukmistrzynią wyobraźni. Nie dawajmy jej prymatu.
Co znajdziemy w céline’owskich makabreskach? Eschatologię.
Mistykę. A przecież trwa w wielu czytelnikach Céline’a przeświadczenie, że w jego naturalistycznych powieściach nie ma na nie
miejsca. Że przedstawiona w jego książkach śmierć to dół kloaczny, zasypywany grudą piachu, miejsce, w którym wszystko
się kończy. Céline pisał o człowieku jako bycie wychylonym ku
śmierci, tym, który antycypuje własną śmierć. Destouches mógł
udawać (udawał), że kiedykolwiek chciał pisać o czym innym.
Mówił: Człowiek nie jest zwierzęciem, zna swoją przyszłość. I boi się,
całkiem słusznie, tego co go czeka. (…) Studia medyczne świetnie nam
objaśniają, czym jest życie. To wprawia człowieka w przygnębienie.
A wówczas zaćmiewa on jasność myśli alkoholem i żarciem, podróżami i samochodami, tym wszystkim, co pozwala mu zmylić własną
świadomość… Przestaje myśleć jasno. Wstępuje do akademii, chodzi do
teatru. Mącą mu w głowie – odwrotnie niż zakonnikom. Im powtarza
się nieustannie: Strzeżcie się! To wszystko nieprawda. Rzeczywista jest
tylko śmierć! Zakonnik starzeje się we własnym grobie. (Miejsce człowieka jest, oczywiście, w trumnie, tam też powinien się kłaść każdego
wieczora). Przeczytajcie jego powieści. Zawróćcie tylko w stronę
biblioteki – nikt w Polsce dziś tych książek wznawiać nie chce.
6
Należy być wobec siebie uczciwym. To, że coś lubimy, nie oznacza,
że powinniśmy to lubić. Chrześcijanie nie powinni czytać Céline’a.
Nie powinienem nasiąkać nienawiścią, która popycha autora
Śmierci na kredyt do działania, która pozwala mu oddychać – nawet na dzień przed śmiercią. A nasiąkam, mam tego świadomość.

7
Szesnaście lat życia monastycznego Ewagriusza. Najpierw dwa
lata na Pustyni Nitryjskiej. Później Kellia (grzęzną koła samochodów terenowych, firmy turystyczne nie przygotowały ofert
wycieczki). Kellia, położona 18 kilometrów dalej w głąb pustyni
niż Wadi an-Natrun. Odkopywane w XX wieku koptyjskie cele i kościoły, zasypane przez piach. Ewagriusz szukał samotności.
8
Nie udowodniono mu nigdy kolaboracji. Publikował w prasie reżimu Vichy. Napisał dwie głośne powieści – Podróż do kresu nocy
i Śmierć na kredyt. Był autorem poczytnych pamfletów szkalujących Żydów, pisanych na przełomie lat 1937–1940. Płacił za nie
konsekwentnie – anatemą, wygnaniem, więzieniem w warunkach
gorszych niż zwierzęce, groźbami śmierci z łamów francuskiej prasy i stronic książek Sartre’a. Po wojnie zakazał wznawiania pamfletów. Za swoją postawę nigdy jednak nie przeprosił.
Płacił, jako się rzekło. Za wszystko. Uważał, że to, co nie jest
okupione wyrzeczeniem, wartości nie posiada. Między innymi dlatego francuskich egzystencjalistów traktował z najwyższą odrazą.
Odbierzcie im kluchy, a poznacie, co naprawdę myślą, mawiał o swoich
upasionych kolegach z Montparnasse. Naiwniakach albo cynicznych bydlakach, którzy złapali się na haczyk komunizmu, którzy
wzięli udział w pochodzie do szczęścia, niosąc wysoko nad głową
sztandar humanizmu. Humanizm? Dla Céline’a taka konstrukcja nie istniała. Solidarność ze względu na to, że przynależymy do
jednego gatunku, wydawała mu się nonsensowna. W przeciwieństwie do Camusa i Sartre’a Destouches, jeżeli wierzył (a chcę, żeby
wierzył), to tylko w indywidualną relację z drugim człowiekiem,
spotkanie na poziomie jednostkowym. Céline, znany szerokiemu
gronu czytelników i specjalistów, jako ateista doskonały.
Pamflet Mea Culpa, fragment: Praktyczna wyższość wielkich religii polegała na tym, że nie osładzały gorzkiej pigułki. Nie usiłowały
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Bronię się, owszem. Skutecznie? Tak. Ale co zrobię, gdy tama pęknie, gdzie się wtedy ukryję. Wymyje mnie, ta ciemna fala. Wprost
na pustynię.
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tumanić, zagłuszać, nie szukały łapczywie wyborców, nie starały się
przymilać, nie kręciły bezustannie dupą. Wczepiały się w Człowieka
jeszcze przy kołysce, pożerały go ciupasem.
9
Marc Hanrez w jednym z wywiadów pyta Céline’a: Czy w dzieciństwie był Pan wychowywany w duchu chrześcijańskim?. Céline:
Przystąpiłem do Pierwszej Komunii w wieku, w jakim zazwyczaj się do
niej przystępuje, potem uczyłem się u różnych pracodawców; w wieku
jedenastu lat było po wszystkim. Nie mogę powiedzieć, że byłem opętany religią, byłem opętany medycyną. I na tym koniec, od razu zmienia temat, urywa.
Wiemy, że rodzice Céline’a nie mieli pieniędzy, by posłać go na
specjalistyczne kursy medyczne. Młody Destouches szybko zaczął
się uczyć na własną rękę, a za zarobione pieniądze – kupować podręczniki do medycyny.
O podejściu do swojego zawodu, znowu do Hanreza: Moja praktyka lekarska jest w pewnym sensie mistyką – jedyną, jaką mam – i nie
udała mi się!… Moim ideałem było odegranie roli „siostry miłosierdzia”, gwałtownie odczuwałem powołanie: chciałem bez reszty poświęcić się uzdrawianiu chorych.
10
Postaci zasiedlające jego książki to, podobnie jak sam Destouches,
uosobione produkty ludzkich zbrodni. Rzecz w tym kontekście
charakterystyczna dla literatury Céline’a: brak koncentracji na
charakterach bohaterów, na ich wnętrzu. Jakby ich już nie posiadali, jakby pozbawieni byli jednego z wymiarów człowieczeństwa.
Albo jakby nic nie można było o nich orzec. Wydrążeni ludzie
(znowu Eliot). Uciekają. Są bezustannie gonieni, zaszczuci, nie
wytrzymują stagnacji. Biegną więc, byle dalej, od wojny, od biedy,
od siebie.
11
Przygotowywał nas, razem z Cioranem, Máraiem, Spenglerem, na
nadejście nowego świata. W pamflecie pt. Mea Culpa stwierdzał
dobitnie, że komunizm z jego programem dążenia ku szczęściu

12
Duchowa pustynia Céline’a mogła mu przypominać o śmierci, mogła być dlań przestrzenią udręki i nieznośnego cierpienia.
Z drugiej strony, wydaje się, że tylko tam potrafiłby odnaleźć równowagę i wewnętrzny spokój, mógłby ukołysać swoje zbolałe pragnienie trwania.
Podróż do kresu nocy to podróż do głębi własnego człowieczeństwa. Podróż na pustynię. Niebezpieczna to wyprawa. Wiąże się
z nią możliwość doświadczenia obecności Chrystusa, a także całkowite poczucie jego oddalenia. Céline o swoim życiu wewnętrznym:
(…) nie potrafię cieszyć się życiem, ja nie żyję, nie istnieję. (…) urodziłem się jako ktoś, kto w ogóle nie widzi w życiu radości (…). Pewien
Rzymianin powiedział kiedyś: Rozpusta nie polega na tym, że się
weszło do burdelu, ale na tym, że się nie ma ochoty stamtąd wyjść.
Ja przez całe życie wchodziłem do burdeli, ale zaraz stamtąd wychodziłem, to mnie nie bawi… Nie piję, nie kocham się, nie lubię trunków,
żarcia, drażni mnie to… Taki już jestem, dziwnie niedorobiony. Moja
matka była taka, po niej mam ten dziwny charakter, który polega na
tym, że niczym, ale to naprawdę niczym nie potrafię się cieszyć. Mam
tylko jedno pragnienie: spać i żeby mi dali wreszcie spokój (…).
Jeżeli to wszystko prawda, a nie mamy powodów, by wierzyć
mu na słowo lub twierdzić, że kłamał, to Céline dostał wielką
szansę. Jeżeli nie żył, nie istniał i pozbawiony był namiętności – stał się prawdziwie wolny. Nie wierzcie biografom. Podają, co
prawda, jako datę śmierci Celine’a rok 1961. Ale to jest fałsz. Céline
umarł już w ’51, kiedy powrócił do Francji z wygnania. Przez dziesięć lat był jako duch w swoim eremie, w Meudon.
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to „apokaliptyczne szalbierstwo”. Wieszczył, w powieści Z zamku
do zamku, koniec cnoty powagi. Zstąpił do piekieł i uchylił właz,
żebyśmy mogli zajrzeć do środka, w przyszłość. A tam żarcie, pierdzenie, trawienie i wydalanie podniesione do rangi nadrzędnej.
Cywilizacja wiecznego niezaspokojenia.
Hanrez pyta: Jaki naród czy też jakie narody będą tworzyć dalej
historię? Odpowiada Céline: (…) Uda się tym, którzy potrafią się powstrzymać od picia, od żarcia… Uda się ascetom. Ale nie widzę nadejścia ascetów.
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Swoje najważniejsze przesłanie zawarł w powieści Z zamku do
zamku, wydanej przez Gallimarda w 1957 roku. Opisuje tam scenę, gdy podczas odwiedzin w domu chorej pani Niçois spotkał się
z przeznaczeniem.
Za oknem ciemność. Nagle za szybą jego oczom ukazuje się statek – La Publique. I widzi w tej zupełnej ciemności postaci, korowody zmierzających w górę nadbrzeża ludzi. Wychodzi więc, razem
ze swoim psem Agarem, żeby zobaczyć, kto się zbliża. A trzeba
wam wiedzieć, drogie czytelniczki, że Agar był psem wściekłym
i zaczepnym, nietolerującym nikogo poza Céline’em, zrywającym się do biegu po usłyszeniu najmniejszego szmeru, najcichszego poruszenia liścia na wietrze. Kogo spotykają? Znajomego
Céline’a z duńskiego wygnania – La Vigue’a. Dziwne to. Skąd on
tutaj, ubrany jak na maskaradę, z gęstą brodą, wraca z Rosji… jak
to? Agar nie reaguje, jakby nie widział tego La Vigue’a, kręci się
wesoło nieopodal rozmówców. A Le Vigan wita Céline’a, rozmawia, po chwili wyjmuje worek z pieniędzmi i mówi, że należą do
Charona. Bulą mu za przewóz. Teraz zatrzymali się tu, w Faidherbe. – A tam, te postaci na nabrzeżu? – pyta Céline. – Umarli,
umrzyki.
I Emil, ich wspólny znajomy, też tam jest. Ten, co wyrwał się ze
zbiorowej mogiły i zaciągnął na barce Charona. Dołącza do rozmowy, opowiada o pierwszym spotkaniu z Charonem. – Na ciebie też
czeka, Destouches, wiesz?
Céline, w gorączce, umyka im. Śnił? Przecież z nimi rozmawiał.
13
Acedia, akēdía, akedeía – według Ewagriusza z Pontu stan „duchowego zniechęcenia”, „oschłości”, „znudzenia”, „obrzydzenia”,
„uprzykrzenia”, „paraliżu duszy”. Dotykała w szczególności eremitów, pierwszych Ojców Pustyni. Nazywano ją demonem południa,
gdyż atakowała mnichów w trakcie wyczekiwania na jedyny posiłek w ciągu dnia, około godziny 15. Acedia rozpraszała myśli, nie
pozwalała się skupić na pracy i modlitwie. Pojawiała się w chwilach
osamotnienia i duchowej niemocy. Sprawiała, że eremita najchętniej uciekłby w sen.

Céline wyparł się świata. Wyklął go i odszedł, by móc się do niego zbliżyć. Opuścił świat, ale pozostał z ludźmi. Trwał do swojej
śmierci przy pomylonych starcach, chorych na raka, potrzebujących pomocy Żydach, przy tych, którzy nie posiadali pieniędzy
i ubezpieczenia na życie. Został z ludźmi, którymi pogardzał, których miał za ścierwo, a leczył za darmo do końca swoich dni.
Zmieniał proporcje. Bo to nie tak, że nam – dobrym ludziom – zdarza się zrobić coś złego, zbłądzić. Człowiekowi,
z natury skłonnemu do dominacji i chęci zapanowania nad rzeczywistością, zdarza się przebić przez własne ego, zdarza się uczynić
jakieś dobro.					
15
Mówił mi znajomy: Wiesz, Céline 1 lipca przebudził się ze snu i powiedział do żony: Dzisiaj zdechnę. Lilli poszła po księdza. Odmówił
udzielenia ostatniego namaszczenia.
Na cimetière des Longs Réages w Meudon znajduje się grób
Céline’a. Na płycie nagrobnej, w świeżym (jeszcze wówczas niezaschniętym) betonie, nakreślono (to ważne, że nie wykuto później) dwa symbole. Jeden z nich przedstawia trójmasztowy statek
wśród fal, targany silnym wiatrem. Drugi – krzyż.
Phillipe Murray: Céline, jako przewoźnik nieprzebranych ludzkich
rzesz, zmartwychwstaje w literaturze. Przeprawia się przez Letę, rzekę zapomnienia, jako ten, który znalazł przejście… Jeżeli nie zasłużył
na zbawienie, niech wtedy, gdy zostanie wrzucony do ognia jak
uschnięta latorośl z winnicy Pańskiej, płonie. Groźnie i pięknym
płomieniem. Ω
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ŻEBY
WIERSZ
LEŻAŁ
Adrian
Sinkowski

Mówi się o nim, że jest poetą hermetycznym albo
poetą religijnym, on sam z kolei twierdzi, że jest
poetą w średnim wieku. Wojciech Bonowicz, który
w nominacjach do ważnych nagród literackich zaistniał zarówno jako biograf Józefa Tischnera, jak i poeta, wiele razy musiał się tłumaczyć z pesymizmu
w swoich wierszach. Nie mógłbyś czasem napisać czegoś weselszego? To pytanie Bonowicz usłyszał kiedyś
nawet z ust żony. Ironia losu, że poecie religijnemu,
a sam Bonowicz woli się określać poetą wiary, tak
często wytyka się akurat pesymizm.
Co jest kluczem do zrozumienia twórczości Bonowicza: religia, pesymizm czy mącenie poezji z premedytacją w taki sposób, aby z trudem dało się ją
odczytać? Sam poeta w wywiadach udziela czasem
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subtelnych podpowiedzi: Nie chowam klucza, raczej sugeruję, że
można użyć wielu kluczy. Kiedy indziej dodaje: W poezji niczego nie
da się zaplanować. Skoro tak, to czy cokolwiek daje się zaplanować
w pisaniu o poezji, której zaplanować nie można?
Poeta w wierszu Oczywiście odpowiada wymijająco: Poezja to
ogród. / Jeden go uprawia / inny / jest w ogrodzie. Gdzie indziej
stwierdza, że: Tu jest sporo łaski tu wiele / nie zależy od pracy. Można sądzić, iż Bonowicz ma na myśli nie pracę nad tekstem, ale
to, o czym się w nim mówi. Zresztą samo pisanie, porównane
w wierszu Pokój do tańca i wydobywania się z grobu, wydaje się
Bonowiczowi zajęciem dość intymnym: nie chcę żeby widzieli mnie /
rozebranego. Niesie ono ze sobą tajemnicę, która nie zostaje rozstrzygnięta, w końcu uroda poezji na tym polega, że uwrażliwia
nas ona na szereg stanów pośrednich, rozmaite subtelne napięcia, historie, które, choć niewątpliwie się dzieją, nie do końca wiadomo, czym
są. Poeta zdaje się w ten sposób mówić, że nie jest pewien, czy
wiersz jest w nim, i musi go „urodzić”, czy odwrotnie, on stał się
częścią wiersza i tylko czeka, żeby tekst go uwolnił.
Stateczne. Bez kompleksów. Mocno stojące na nogach. A przy
tym niespektakularne i oszczędne. Takie wydają się zadania
w wierszach z tomiku Echa. Strategia poetycka, którą zauważono
i nazwano w komentarzach do debiutanckiego tomiku Bonowicza, można określić krótko: jako odpowiedzialność za słowo, jako
wyrażanie znaków, obrzędów czy symboli nieprzekładalnych na język, co nie musi jednocześnie oznaczać, że symboli nieczytelnych.
Miało to dodatkowy kontekst: oto świat w wierszach Bonowicza dany był zawsze w postaci mniej lub bardziej przypadkowych
okruchów i strzępków.
Tym razem jest podobnie. Większej całości, od której Bonowicz
by wyszedł lub do której by powracał, po prostu nie widać. I to
nie tylko z poziomu tomiku, lecz znalezienie jej w pojedynczym
wierszu, gdy sąsiadują obok siebie zdania czy obrazy tak odległe,
stanowi spore wyzwanie. To, jak pisał Dariusz Sośnicki, poezja religijna w najlepszym tego słowa znaczeniu, wykorzystująca formułę przypowieści, w której nie pojawia się żaden morał.
Określenie „poezja religijna” nie od dzisiaj budzi mieszane
uczucia. Głośno mówi się o kompromitacji tego pojęcia, innym ra-
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zem, gdy piszącym brakuje czasu lub dobrej woli, określa się nim
w biegu Wojciecha Wencla i Bonowicza, pozostawiając bez komentarza, kim jest jeden, a kim drugi. Nie ulega wątpliwości, że religia
i poezja zestawione ze sobą odruchowo uwalniają w czytelniku ducha patosu, czasem na siłę ubiera się je w wytworne zdania, w których wypadają dość staroświecko, mienią się tandetą.
Cóż, poeta pisze tak, żeby nie było w tym żadnego „podnoszenia” ani „obniżania” tematu, tylko pewna „równia”, żeby wiersz
„leżał”. Aby wiersz był tym, czym jest, i niczego nie udawał. Bonowicz, o ile w ogóle jest poetą religijnym, pozwala raczej słowom
odetchnąć. Proces czyszczenia i destylacji tekstu, odzierania go
z błyskotek ponoć trwa u niego dosyć długo, bo – jak sam twierdzi – wiele ważnych słów jest dzisiaj umęczonych: To, że ciągle się
nimi obraca, że są wypisane na sztandarach (…), że tężeją w gazetach
i reklamach, sprawia, iż tracą siły. Może się wydać, że Bonowicz, nie
oczekując od słów więcej, niż rzeczywiście mogą dać, mocno się
w tym miejscu asekuruje.
Nie oznacza to, że autor, niechętny wielkim tematom, unika aluzji choćby do pism natchnionych. Na przykład w wierszu
Skrzydła rozmowa kobiet przypomina spotkanie Maryi z Elżbietą.
Z kolei Echa drugie w wielkich młynach, które trzymają ramiona
w górze, widać Mojżesza, gdy podczas walk Amalekitów z Izraelitami na szycie góry jedną rękę proroka podpierał Aaron, a drugą
Chur. W utworze Lustro na pierwszym planie pojawiają się Adam
i kobieta, niewykluczone, że Ewa, która wysuwa z namiotu stopę
i łokieć. Trudno nie dostrzec, że poranek, łódka wbita w omszały
brzeg i trawa dokoła jeziora, odwodzące naszą uwagę od bohaterów, przypominają obraz stworzenia, wręcz obraz ten – świata
czekającego na to, aby ktoś nadał mu nazwę – odbija się w wierszu
jak w tytułowym lustrze.
Obrazy i wątki, w których można się dopatrywać biblijnych inspiracji, podane są w sposób, który nie przesądza o tym, że mamy
na pewno do czynienia z inspiracją czy odwołaniem. Coś jest i tego
nie ma. Bonowicz być może zdaje się mówić, że taka jest pozycja
Biblii w świecie: jakby kamuflowana albo wyciszana, przedstawiana tak, aby nikogo nie drażnić. Z palcem na ustach, wydobywana
ze ściśniętego gardła. Pewnie, powie poeta, aby w ciszy móc ją le-
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piej usłyszeć, zupełnie jak w wierszu Poniedziałek, w którym dopiero pod powiekami wzrok nabiera ostrości.
Problem bowiem nie w tym, czy religia „wychodzi” z wiersza,
ale w jaki sposób w niego wkracza. Wsłuchajmy się: Pod powiekami
oczy nieruchomo // śledzą wewnętrzne sprawy. Nieruchomo? Czyli
stojąc w miejscu, podczas gdy ruch, a może być nim na przykład
postęp technologii, nauki albo przekraczanie granic w sztuce,
wkracza w świat i zmienia go nie do poznania. Czym więc są wewnętrzne sprawy? To mądrość. Mądrość życia. Mądrość, która ucieka od mądrości decydującej o tym, co jest dobre, a co złe,
jest za to formą poszukiwania. Czy mówię jakbym wiedział? – pyta
Bonowicz.
Tak jest, u Bonowicza mamy do czynienia z nieustanną ucieczką. Od poezji – gdy autor dąży do minimalizmu. Od mądrości. Od
Boga także, choć stara się dzięki tym ucieczkom być bliżej tego,
od czego ucieka. Dlaczego? Boi się bowiem własnego obrazu Boga:
A przecież tego typu obrazy tyleż odsłaniają, co zasłaniają rzeczywistość, o którą człowiekowi chodzi – stwierdza w wywiadzie. Bonowicz może tu zaświadczyć własnym przykładem: miał wcześniej
inne nazwisko, dopiero w 1993 roku oficjalnie zmienia je na to,
którego dotąd używał jako pseudonimu. Bonowicz uciekający od
siebie samego? Nawet jeśli tak, udowadnia nam w ten sposób,
że tym, co liczy się naprawdę, nie jest autor, lecz poezja. Wracając tymczasem do Boga, tak się składa, że jakby wniknąć głęboko w temat, toby się okazało, że część z nas wierzy w samą wiarę,
w obyczaj, w rytuał.
Skoro jednak mowa o rytuałach, przeszło mi przez myśl, że
Echa do pewnego stopnia przypominają Mszę Artura Żmijewskiego. Oto na deskach Teatru Dramatycznego w Warszawie liturgia
odgrywana jest od początku do końca. Widz przygląda się rytuałowi, który doskonale zna, w którego moc wierzy, lecz nie jest zaproszony, aby wziąć w nim udział. Forma przypowieści, to, w jaki
sposób poeta układa misternie wiersze i na końcu wypuszcza je
z rąk, aby mogły odejść w „swoją” stronę, sprawia, że czytelnikowi
tomiku nie tak daleko do obserwującego Mszę. I tu, i tam, choć na
dobrą sprawę powinno się powiedzieć: i tam, i tam, symbole są na
wyciągnięcie ręki, coś jednak sprawia, że trudno w nie wniknąć.

202
A drian S inkowski / Ż E BY W I E RS Z L E Ż A Ł

Czy jest to forma? I nie mówię wyłącznie o formie wiersza, lecz
o formie „dyskusji”, w której biorą udział czytelnik z autorem.
Konsystencja tych wierszy jest „twarda” i „szczelna”, zupełnie
inna niż tytułowe echo – miękkie, rozpływające się gdzieś w powietrzu, z każdym powtórzeniem słabsze. Echa pojawiają się u Bonowicza nieprzypadkowo, lecz tym, na co wskazują, nie jest samo
echo, słowo czy pogłos. Ściana studni, skalne przestrzenie czy tunele wypełnione po brzegi głuchą przestrzenią, od których słowa
odbijają się z bólem, wracają i znowu wracają, nieustępliwe i coraz
słabsze, wracają bez skutku, aż echo wygasa i zalega głucha cisza,
doskonale oddają pozycję czytelnika w starciu z „twardą” materią
wierszy Bonowicza.
Czy oznacza to, że Bonowicz nie „dba” o czytelnika? Nie zawsze
w interesie czytelnika – mógłby powiedzieć poeta – zwłaszcza
czytelnika poezji, jest tworzenie „miejsca”, w którym poczuje się
on przyjemnie, pewnie czy swobodnie. Problem polega jednak na
tym, że potrzeba wiele wysiłku, aby to „miejsce” w ogóle znaleźć.
Cokolwiek je oddziela od czytelnika, na przykład izolatka, drzwi,
warstwa śniegu, obiektyw, można się od tego boleśnie odbić. Potrzeba niemało czasu, by w trakcie lektury wiersze Bonowicza
w końcu otworzyły się przed czytającym, zaprosiły go do środka.
Tak się składa, że poeta, jak zdradził kiedyś w wywiadzie, pisze
dla zmarłych, z ich zdaniem liczy się najbardziej. Nie daje to żadnych podstaw, aby stwierdzić, że poeta tym samym nie pisze dla
żywych, czyli dla nas. Dlaczego? Bo na naszych oczach dokonał się
rozpad: martwi przestali być częścią świata żywych, wypiera się
ich ze świadomości, jakby martwi wychodzili z nas i stawali obok.
Oświęcim, szczególne miejsce dla Bonowicza, tu bowiem przyszedł na świat, dzieli historię świata na pół, tu mianowicie zaczął
się ten rozpad: Pół świata nas / nienawidzi. / Drugie pół to my.
Dlatego jeśli mowa o rozpadzie, to paradoksalnie dla Bonowicza tkwi w nim też pierwiastek narodzin, inicjacji czy otwarcia
na życie. Cóż, jeśli druga strona, tak eksponowana w wierszach
z tomiku Echa, daleka od miejsca, w którym znajduje się podmiot, przybiera postać mało wyrazistą, niebezpieczną, określa się
ją w kategorii inności wobec „naszego” świata, wobec „naszego”
tu i teraz, to mimo wszystko daje nam ona oddech, otwiera i do

203
F RO N DA LU X 71 / L ATO 2014

otwarcia zachęca. W ten sposób: Daleko po drugiej stronie wody słychać granie, gdzieś z oddali dobiega szczekanie, Za oknem słychać
warkot ludzi, lecz ostatecznie zawsze po drugiej stronie oczekuje ciekawsza lekcja.
Słowo „lekcja” pada w wierszu Drugie echa nieprzypadkowo.
Dzieci, ich rodzice, tornistry powalane błotem, droga z domu do
szkoły. Owszem, dzieci i młodość, jakiś rodzaj beztroski i zabaw,
wpisane w perspektywę dwóch różniących się od siebie światów,
można nazwać lekcją, którą martwi, ci z „innego” świata, udzielają
dzieciom, czyli nam. Dzieci w wierszach Bonowicza przypominają
żołnierzy z okopów, zmarli w Oświęcimiu pojawiają się w ciałach
dzieci. Role przeplatają się i wzajemnie uzupełniają.
Mimo to poczucie wspólnoty jest złudzeniem, bo, mówi Bonowicz, owszem, w tajemniczy sposób żywi i martwi tworzą jedno,
ale nie ma między nimi komunikacji. Można to zdanie zakończyć inaczej: nie ma między nimi przede wszystkim kontynuacji.
Oświęcim to symbol zerwania z serią zachowań o znaczeniu symbolicznym, które tę kontynuację, rodzaj dziedziczenia po zmarłych i wyraz solidarności z nimi, utrzymywały przy życiu. W imię
lepszego samopoczucia ze świata, zwłaszcza w wielkich miastach,
wyparto symbole, dzięki którym w obliczu śmierci bliskich łatwiej
było odzyskać zachwiane poczucie bezpieczeństwa egzystencji,
z tą jednak różnicą, że działo się to w jedności ze zmarłymi. Dzisiaj
tymczasem oko żywego i martwego nie jest już tą samą, jedną soczewką, lecz dwiema. Słowa, choć te same, w ustach żywego i martwego znaczą coś zupełnie innego.
W czym tkwi siła zmarłych, skoro poeta poświęca im tyle miejsca? Otóż najlepiej jest konfrontować się z twórczością, która jest
zamknięta, a jednocześnie cały czas tętni życiem. Czy autor twierdzi, że najlepiej oddać poezję w ręce tych, których nie ma?
Tak, lecz nie są to dłonie zmarłych, a ludzi, którzy podobnie jak
zmarli stoją obok, będąc jednocześnie tak daleko. Oto w wierszu
Podobno Bonowicz stwierdza żartobliwie: Wiersze których nie przeczytali / politycy prawnicy lekarze i księża / nie działają. Zatem czy
poezja Bonowicza działa, czy nie, zależy podobno od tego, kim jesteś. Podobno. A jak jest naprawdę? Ω

Wojciech Kudyba

Poezja i religia po 1989 roku

Zmieniło się prawie wszystko: nie tylko mapa naszej
poezji religijnej, lecz także sposób mówienia o relacji
literatura – religia, postrzeganie religijności, a wreszcie
miejsce religii w kulturze i komunikacji społecznej.
Przed 1989 rokiem było inaczej. Dziś jest inaczej.
Wraz ze śmiercią ks. Janusza Stanisława Pasierba (1993) i ks. Jana
Twardowskiego (2006) pewien sposób pisania wierszy religijnych
stał się zamkniętym rozdziałem podręcznika. Z mapy polskiej nauki zniknął zasłużony Zakład Badań nad Literaturą Religijną KUL
(który wciąż jest w fazie skomplikowanych przekształceń). Zmieniło się też coś, co można nazwać atmosferą. Jeden z wierszy Wojciech Bonowicza ujmuje ważną część zjawisk, których świadkami
byliśmy i wciąż jesteśmy:
Przebaczenie
Któż to się wstydzi że pisał o Bogu?
Bóg nie ma już tego listu: drze o co prosimy.
Przenika do pamiętników i wymazuje uprzejmie
wyznania które dyktowała młodość i naiwna wiara.

Mógłby być bardziej nieustępliwy – mówi o Bogu L.
Niechby był raczej podobny do nas – oto głupie ludzkie
marzenie.
Cichutko wchodzi do pokoju i owija mnie.
Ciało ma pełnie cierni. Pot gęsty i słodki.
				
				(Pełne morze, s.33)

Z całą pewnością jest pisany z pozycji człowieka dojrzałego. To
właśnie dojrzałość decyduje o jego dystansie zarówno wobec „zawstydzonych”, jak i „sfrustrowanych”. Ta druga postawa spotyka
się z jednoznaczną negatywną oceną, wyrażoną w zdaniu o głupich ludzkich marzeniach. Ta druga natrafia, tak to w każdym razie
wygląda, na większą wyrozumiałość podmiotu mówiącego. Mówi
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się o naiwności, o przebaczeniu, o tym, że Bóg nie ma już tego listu.
Z pewnością wiersz jest pisany przez człowieka wierzącego, przez
kogoś, kto potrafi opowiedzieć o swojej żywej, niemal sensualnie
odczuwanej relacji z Bogiem bliskim – nie Bogiem konceptem, ale
Osobą – transcendentną i zarazem, paradoksalnie, odczuwaną
w sposób bardzo intymny. Ale poeta notuje też coś, co przed 1989
rokiem było niemożliwe: wstyd z powodu pisania o Bogu. Przed
przełomem pisanie o Bogu było powodem do dumy.
Może to tylko drobiazg, ale ma on wymiar symbolu. Samo zjawisko pojawiało się już wcześniej, to raczej lata 80. były wyjątkowe. Dla kultury literackiej ogromne znaczenie miało to, że Kościół
katolicki stał się wówczas ważnym mecenasem i popularyzatorem
literatury wydawanej poza zasięgiem rządowej cenzury – przez pewien czas otwierał niemal jedyną przestrzeń wolności dla twórców
odmawiających współpracy z wydawnictwami i mediami poddanymi kontroli socjalistycznych władz. Mieliśmy do czynienia z niezwykłym fenomenem: jak pokazują badania, stopień akceptacji dla
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Kościoła wynosił w końcu lat 80. ponad 90%. Ważny dokument
zbliżenia rozmaitych środowisk do Kościoła stanowią ówczesne
książki Adama Michnika – m.in. Kościół. Lewica. Dialog oraz Z dziejów honoru w Polsce. Wypisy więzienne. Świątynie i inne kościelne
budynki stały się wówczas miejscami licznych spotkań literackich,
tomiki z poezją religijną (m.in. wiersze ks. Jana Twardowskiego)
rozchodziły się w setkach tysięcy egzemplarzy. Sytuacja zmieniła
sie jednak radykalnie po 1989 roku. Na początku lat 90. wskaźnik
akceptacji dla Kościoła gwałtownie opadł do ok. 40%. Jest rzeczą
oczywistą, że cień rozmaitych antykościelnych kampanii medialnych unosił się także nad kulturą literacką, zmieniał opinie i postawy, sprawiał, że w sferze literatury pozytywne odniesienia do
religii łatwo mogły ulegać stereotypizacji i deprecjacji.
Mechanizmy tabuizacji sfery religijnej pojawiły się już wieku
XIX, znamy też świadectwa ich obecności w dwudziestoleciu międzywojennym. W jednej z książek Jana Błońskiego natrafiamy na
znamienny fragment: Miłosz powiadał wręcz, że w dwudziestoleciu
etykietka pisarza „katolickiego” oznaczała drugorzędność […]. W kulturze powstają nieraz rozmaite tabu, związane z tematycznymi czy
gatunkowymi zakresami. Etykietka drugorzędności, przyklejana przed
pięćdziesięciu laty pisarzom „katolickim” była przede wszystkim funkcją moralistycznej autocenzury (J. Błoński, Kilka myśli, co nie nowe,
s. 12). O takim właśnie procesie tabuizacji wspomina w swym
wierszu Bonowicz. Nie ma dziś etykiety „pisarza katolickiego”. Są
jednak inne, których się wstydzimy lub boimy. Szyld poety religijnego nie wydaje się dziś atrakcyjny. Dla wielu oznacza obciach.
Wydaje się znamienne, że wspomniany wstyd dręczy raczej
młodszych niż starszych poetów. Można nawet zaryzykować tezę,
że jest odwrotnie proporcjonalny do pozycji autora w hierarchii
literackiej – im jest ona wyższa, tym większa skłonność do pisania
o Bogu bez uczucia wstydu. Można chyba nawet mówić o pewnym
znamiennym fenomenie: doświadczenie religijne zapisywane dziś
w wierszach często jest związane z doświadczeniem starości, ubywania. Nie chodzi tu oczywiście o przeżycia o charakterze kulturowym, którego źródłem są takie wydarzenia, jak śmierć ważnych
poetów religijnych, zmiany poetyckich generacji, przemiany języka
religii, a wreszcie – stopniowa laicyzacja kultury, wciąż ponawiane

2 07
F RO N DA LU X 71 / L ATO 2014

próby spychania tego, co religijne, na margines literackiej rzeczywistości. Tak rozumiana problematyka zasila niekiedy publicystykę i stanowi istotny kontekst rozmaitych utworów lirycznych
i prozatorskich. W samej poezji ubywanie jest jednak przede
wszystkim doświadczeniem egzystencjalnym i osobistym. Religijny bohater wielu współczesnych wierszy jest bohaterem, który
przeżywa osobliwy proces „obumierania”, który określa też jego
relację wobec sacrum. Przypominają się ostatnie wiersze Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa
Jankowskiego i wielu innych poetów.
Rzecz jest ciekawa, warto choć chwilę zatrzymać się przy niej.
O jaki rodzaj przeżyć chodzi? Przedmiotem lirycznych zamyśleń
wspomnianych autorów staje się przede wszystkim bolesny proces utraty, osuwania się, odchodzenia – od ludzi, od krajobrazów,
od wierszy. Wszak starość polega chyba m.in. właśnie na tym, iż
stopniowo odsuwają się od nas sprawy, miejsca, ludzie i zostajemy samotni, dotknięci rodzajem bolesnego spętania. Starość,
jako zapadanie się w sobie, jako obojętnienie – taki obraz wyłania się z wielu późnych wierszy klasyków naszej współczesności.
Trudno jednak powiedzieć, by przeżycie ubywania było dla nich
doświadczeniem wyłącznie negatywnym. Obrazy utraty mowy
i bezwładnego osuwania się w sobie można odczytywać zupełnie
inaczej. Jest przecież tak, że starość oglądają pisarz przez pryzmat
chrześcijańskich mistrzów duchowych (Mertona, Bonhoeffera,
Grünna). W poetyckiej interpretacji artystów staje się ona po prostu rodzajem drogi duchowej – podróży wiodącej przez duchowe
oczyszczenie ku głębi samego siebie i świata, a ostatecznie – ku
Bogu. Teksty te wyznaczają ważny obszar badań – wciąż słabo
spenetrowany.
A skoro już o badaniach relacji literatura – religia mowa, to
warto też powiedzieć o znamiennych przemianach terminologicznych. Już dawno zauważono, że tradycyjne terminy, takie jak np.
„literatura katolicka”, upowszechniane w dwudziestoleciu międzywojennym i tuż po wojnie, nie tylko podlegają tabuizacji, ale
też coraz bardziej oddalają się od świata przedstawionego w najnowszej literaturze. Podkreślano, że utwory współczesne zarysowują dużo szerszy horyzont odniesień do rzeczywistości religijnej
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niż ten, który są w stanie objąć wąskie kwalifikatory wyznaniowe.
Przyjmuje się niekiedy, że pojęcie wierszy religijnych ma charakter typologiczny – systematyzujący – a nie klasyfikacyjny. Oznacza to, że ma dość szerokie znaczenie. Za wiersze religijne można
przecież uznać wszystkie liryki, w których podmiot wypowiedzi
ujawnia swą relację wobec sacrum, jawi się zatem jako homo religiosus. Tak rozumiana poezja religijna obejmuje zatem utwory, w których mogą ujawniać się zarówno rozmaite koncepcje sacrum (nie
tylko chrześcijańskie), jak i różne postawy (od afirmacji po bunt).
„Typologiczność” pojęcia, implikującą stopniowalny charakter
„religijności’ wiersza, rozumiałbym jako możliwość centralnego
lub peryferyjnego usytuowania elementów sakralnych w obrębie
semantyki utworu (a nie jakiekolwiek „ilościowe” natężenie motywów religijnych czy intertekstualnych związków ze świętymi
księgami poszczególnych religii). Sądzę, że tak rozumiane pojęcie
może stać się poręcznym narzędziem w badaniach historycznoliterackich, które zawsze osadzone są w pewnej kulturze, a więc
i w pewnej sieci odniesień do sacrum. Wydaje się, iż pytanie o to,
jak po 1989 roku kształtują się postawy bohatera polskiej poezji
wobec tego, co religijne, ma w historii literatury pełnoprawny status metodologiczny. Pełna odpowiedź na nie wymaga wieloletnich
badań i obszernego studium.
Byłby więc rozsądek badaczy w stanie pokonać uprzedzenia
i stereotypy, wytworzone w kulturze po 1989 roku? Mógłby oczyścić pojęcie poezji religijnej z podejrzeń o „moher”? Niełatwo na
oba pytania udzielić jednoznacznej twierdzącej odpowiedzi. Nie
zwalnia to oczywiście z obowiązku pracy na tym polu. Wręcz przeciwnie – zachęca do tego, by część przesądów odesłać do lamusa, przynajmniej w środowiskach naukowych. Ciekawy przykład
podobnych działań dał nie kto inny jak Wojciech Bonowicz, nie
tylko peta, lecz także redaktor głośnego wyboru wierszy Marcina
Świetlickiego Nieoczywiste. Wiersze religijne według Wojciecha Bonowicza. Książka doczekała się wielu głosów krytycznych, trudno się
też chyba dziwić, że często koncentrowały się one wokół kategorii
wierszy religijnych. Autor świadomie posłużył się swoistą prowokacją, mógł zacierać ręce, że istotnie udało się wywołać pewien
ferment intelektualny, odsłonić ważną nieoczywistość.
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Czy jednak książka przyczyniła się do lepszego rozumienia
samego zjawiska wierszy religijnych? Wydaje się, że nie. Zarówno krytycy, jak i sam autor wyboru niepotrzebnie omijali badania naukowe, określające charakter tego pojęcia i precyzujące
jego zakres. Prywatne intuicje są ważne, ale nie mogą zastąpić
rzetelnego namysłu. Autor wybrał wiersze zawierające motywy
religijne, często poświadczone obecnością religijnie nacechowanego słowa – Bóg, kościół itp. Pojawiły się więc w zbiorze utwory,
w których podobne motywy i słowa pełnią funkcję marginalną – jak choćby w znanym liryku Dla Jana Polkowskiego. Myślę,
że w takim wypadku mamy do czynienia z nadużyciem. Moim
zdaniem o wierszach religijnych można mówić dopiero wtedy,
gdy motywy religijne decydują o przesłaniu utworu. Gdyby było
inaczej, pikantny erotyk Jana Andrzeja Morsztyna Na krzyżyk na
piersiach jednej panny musielibyśmy uznać za wiersz religijny, gdy
w istocie autor posługuje się w nim leksyką religijną w sposób
czysto instrumentalny, dla ewokacji znaczeń erotycznych. Głosy
recenzentów Nieoczywistego świadczą też o innych zaniedbaniach.
Wydaje się, że wciąż mamy kłopoty z odróżnieniem porządku
twórczości i porządku biografii. Niektórzy krytycy (horribile dictu)
wciąż uważają, że przypisanie jakiemukolwiek poecie autorstwa
wiersza religijnego decyduje o przynależności człowieka do ściśle określonego wyznania. Te i podobne nieporozumienia świadczą, jak wielkie pokłady ignorancji religijnej przed nami – także
w środowiskach literackich. Nigdy dosyć przekonywania do tego,
by uwzględnić w badaniu pojedynczych wierszy i formułowaniu
większych hipotez (dotyczących np. całej twórczości autora) najbardziej elementarny fakt, że zarówno religijność wiersza, jak i religijność człowieka mają charakter stopniowalny i często – bardzo
indywidualny…
Piszę o tym, bo także wobec twórczości Wojciecha Bonowicza
stosuje się niekiedy określenie „poezja religijna”. Niesłusznie. To,
że autor jest (lub nie jest) człowiekiem religijnym, nie ma tu żadnego znaczenia. Gdyby było inaczej, Bajki biskupa Krasickiego moglibyśmy odmawiać zamiast porannego pacierza. A do tego wciąż
daleko… Blisko natomiast jest autonomiczny, w dużej mierze oderwany od autora, żyjący własnym życiem wiersz. Postawmy więc
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pytanie inaczej: czy Wojciech Bonowicz pisze wiersze religijne?
Odpowiedź musi być twierdząca. Wierszem religijnym jest cytowany tekst Przebaczenie, można przywołać inny:
Sąd
Bóg trzyma ich w sieci. Wysoko wznosi
zaciśniętą dłoń. „To nie miałoby sensu”
wołają ci którzy sami się potępili
nie rozumieją że najgorsze już się dokonało:
w dniu w którym porzucili królewskie korony
żeby założyć czapeczki z papieru i pokrzyw
			(Pełne morze, s. 28)

Tekst odsłania ciekawy, nietypowy obraz Sądu Ostatecznego.
Przedstawienia malarstwa europejskiego przyzwyczaiły nas do
innej scenografii – z wagą, szatanami spychającymi grzeszników
w czeluść za pomocą narzędzi rolniczych itp. Tu mamy wyrastający w jakiejś mierze z topiki ewangelicznej obraz połowu. Zbawieni
trafili do sieci, trzymanej mocną ręką Boga. Potępionych właściwie
nie ma. Bo też, jak przekonuje poeta, potępienie właśnie na tym
polega – na odejściu, na tym, że się nie chciało wpłynąć do sieci,
że się zamieniło godność królewską na pseudogodność… Polemizując z kulturowymi przedstawieniami ważnego teologicznego
twierdzenia, pozostaje Bonowicz całkowicie zgodny z chrześcijaństwem. Chrześcijańska doktryna o zbawieniu zawsze podkreślała
bowiem wolną wolę człowieka – możliwość przylgnięcia do Boga
lub odwrócenia się od Niego tak, jakby nie istniał. Ponieważ właśnie poetycki obraz pewnego religijnego zagadnienia znajduje się
w znaczeniowym centrum tekstu, można stanowczo powiedzieć,
że mamy do czynienia z wierszem religijnym. Problem pojawia się
jednak wtedy, gdy budujemy hipotezę całości dorobku poety i wypowiadamy się o twórczości (całej!) poety. Jakie warunki powinny
być spełnione, by w sposób uprawniony mówić o tym, że Wojciech Bonowicz uprawia poezję religijną? Że czasem pisze wiersze
religijne, już wiemy. By obronić tezę o poezji religijnej, musieliby-
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śmy udowodnić, że mają one w twórczości pisarza charakter centralny (ze względu na swą liczebność, powracalność, artystyczną
rangę itp.). Otóż tego właśnie w przypadku Bonowicza udowodnić (na razie) się nie da. A także w przypadku wielu innych poetów – współczesnych (jak Marcin Świetlicki) i dawniejszych.
Nie oznacza to przecież, że wraz ze śmiercią ks. Twardowskiego
na mapie polskiej poezji zabrakło autorów, o których bez posądzenia o nadużycie możemy powiedzieć, że są pisarzami religijnymi.
Krzysztof Kuczkowski, Krzysztof Koehler, Wojciech Wencel, Przemysław Dakowicz dysponują na tyle silną indywidualną dykcją
poetycką, a zarazem na tyle silnym wtajemniczeniem w chrześcijaństwo, by można było mówić o nowym pokoleniu polskich poetów religijnych. Kazus Bonowicza skłania jednak do jeszcze innej
refleksji. Dotyczyłaby ona sytuacji języka religijnego we współczesnej kulturze literackiej. Sprawa ta w ogóle nie stała się u nas
dotąd przedmiotem badań. A wydaje się dla literatury i w ogóle
dla kultury bardzo ważna. Chodzi o rzetelną odpowiedź na kilka
pytań. Pierwsze z nich brzmiałoby następująco: na ile dominująca
dziś dykcja poetycka sprzyja artykulacji doświadczenia religijnego, czy nie jest tak, że język poezji w istotny sposób utrudnia lub
wręcz uniemożliwia wysłowienie przeżycia duchowego? Drugie
pytanie dotyczyłoby zakorzenienia literatury w kulturze. Mamy
prawo pytać o to, czy autor, poszukujący dziś poetyckiego języka
dla wysłowienia doświadczeń religijnych, w przypadku powodzenia swoich zabiegów może liczyć na przychylność – czytelników,
wydawców, krytyków, jurorów konkursów literackich itp., czy
też jest wręcz przeciwnie: spotka się z obojętnością czytających,
niechęcią wydawców, milczeniem krytyków i wydętymi wargami
jurorów. Trzecie pytanie krążyłoby wokół procesu „starzenia się”
języka religii: na ile poezja – pokonując swoje ograniczenia – jest
dziś zdolna do wspierania koniecznych procesów odnowy języka religijnego w warunkach zmieniającej się kultury? I na koniec
może najważniejsze: czy wciąż wierzymy w to, że poezja jest ludziom religijnym – a więc całemu powszechnemu Kościołowi – do
czegoś potrzebna? Ω

TRZEBA SOBIE STALE
ZADAWAĆ PYTANIA
Z Wojciechem Bonowiczem,
poetą, redaktorem, felietonistą
związanym z „Tygodnikiem
Powszechnym” i „Znakiem”,
rozmawia Jakub Lubelski

Jakub Lubelski: Bardzo często mówi
pan, że urodził się w Oświęcimiu.
Kiedy pierwszy raz o tym usłyszałem,
zapominając, że urodził się pan w 1967
roku, rozumiałem, że przyszedł pan na
świat pod okupacją niemiecką w obozie zagłady. Z początku wieje grozą,
potem – otrzeźwienie i rozeznanie

prowokacji, a na końcu – zrozumienie,
że Oświęcim jako miejsce urodzenia
czegoś się od pana domaga. Co pan
z tym robi jako poeta?
Wojciech Bonowicz: Duża sprawa.
Przez długi czas starałem się nie pokazywać tego kontekstu, bo tak łatwo go

Więc co zrobić z tym
doświadczeniem?
– Ono z całą pewnością wpłynęło na
różne moje późniejsze decyzje. Na to,
że się zająłem poezją, ale też Tischnerem, który potraktował Oświęcim jako
jedno z najważniejszych filozoficznych
wyzwań, Kępińskim, o którym ciągle
myślę i do którego wracam... I wreszcie także na to, że moje życie związane
jest z osobami z upośledzeniem umysłowym. Zadaję sobie pytanie: co mam
robić, żeby to już nigdy się nie wydarzyło? Nie brak przykładów w najnowszej historii, że to może wrócić. Może
nie w takiej samej formie, ale mam poczucie, że to nie jest zażegnane raz na
zawsze. Co jakiś czas ktoś wyskakuje
z takim poglądem, że ludzkość wymaga „oczyszczenia”, że jak się niektórych
ludzi usunie sprzed oczu, to pozostali
poczują się lepiej. Czy z takich obaw
wynika jakiś artystyczny program?
Przede wszystkim jest to zadanie ludzkie. Nie można żyć na ziemi – i w tym
czasie – nie konfrontując się z tym doświadczeniem. Jedna ze znanych koncepcji mówi, że po Auschwitz powinno
się zamilknąć. Ale nie zamilkliśmy i nie
zamilkniemy! Chcemy słuchać świadków historii, poznać prawdę. Mamy
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Bartnikowskiego. To jest opowieść
o Auschwitz z perspektywy dziecka,
straszna książka, książka, która mnie
sponiewierała.
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zużyć... Z drugiej strony doświadczenie
dzieciństwa w cieniu obozu głęboko
mnie ukształtowało. Czym był Oświęcim w latach 60.? Z jednej strony to
było spokojne miasto, łąki, Soła, bezpieczne osiedle, wszystko to, co potrzebne, żeby dzieciństwo przeżywać
jako szczęśliwe. Z drugiej strony przełom lat 60. i 70. to czas, kiedy o wojnie
jeszcze bardzo dużo się mówiło. Żaden
mały smyk z mojego miasta nie mógł
nie wiedzieć, co znaczy Oświęcim.
Wtedy jeszcze nie używało się nazwy
„Auschwitz” na określenie obozu jako
czegoś odrębnego od miasta. Chcąc
nie chcąc, mieszkając w Oświęcimiu,
wszyscy „byliśmy w obozie”. Żyliśmy
w cieniu tej zbrodni. Samo miasto,
prawdę mówiąc, do dziś z tego cienia
nie wyszło i pewnie nigdy nie wyjdzie.
Tak musi być.
Byłem w obozie kilkanaście razy
i ilekroć patrzę na tę łąkę w Birkenau,
próbuję sobie wyobrazić te milion
dwieście tysięcy ludzi, których tam
unicestwiono... Ich strach, ich rozpacz,
poczucie opuszczenia... Oczywiście,
to jest coś, czego wyobrazić sobie nie
można, bo nie da się tego z niczym porównać. To jest poza słowem – i ja nie
próbuję tego opisywać. Ale kiedy mały
chłopiec tam dorasta i bardzo wcześnie się dowiaduje, co się tam wydarzyło – za wcześnie, o wiele za wcześnie – to musi coś z tą wiedzą zrobić.
Bardzo wcześnie przeczytałem książkę
Dzieciństwo w pasiakach Bogdana
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i Borowskiego, i Różewicza, mamy
prozę, poezję, muzykę, filmy, dzieła
plastyczne – w każdej dziedzinie mamy
wybitne przykłady mierzenia się z tą
problematyką. Mnie najbliższe jest
chyba takie stanowisko, że po Auschwitz można i trzeba mówić, tyle że
ostrożnie. Że nie wszystko nam wolno.
Co ma pan na myśli?
– Zastanawiam się, czy w szaleństwie
XX wieku nie miała swego udziału literatura i sztuka? Nie mam na myśli
tu tych twórców, którzy oddali swoje
talenty na użytek propagandy. Chodzi
mi o coś poważniejszego: o przekonanie – mocno zakorzenione w naszej kulturze – że możemy nieustannie
przesuwać wszelkie granice. Że samo
ich przekraczanie jest już działaniem
artystycznym. Że sama zmiana jest dobra. Niby idea postępu upadła, ale te
marzenia o rewolcie nadal są żywe. Co
ciekawe, realizują się właśnie na terenie sztuki, bo na terenie społecznym,
na terenie polityki realizować je mimo
wszystko trudniej. Żeby było jasne: nie
jestem wrogiem zmiany. Przeciwnie,
uważam, że jeżeli świat zachowa taką
strukturę, jaką ma obecnie, niebawem dojdzie do kolejnych wstrząsów.
Ale ważne jest też dla mnie to, co jest
istotnym motywem polskiej kultury:
obrona jednostki, jednostkowego spojrzenia, godności pojedynczego człowieka. Teraz, kiedy rozmawiamy, trwa

interwencja militarna Rosji na Ukrainie. Oprócz wszystkich polskich argumentów przeciwko temu, mamy ten
bardzo silny polski „nerw wolnościowy” i powinniśmy się tego trzymać. Na
świecie ciągle łamane są prawa człowieka. Chodzi o to, żeby nie przyjmować tego do wiadomości tak łatwo, nie
przełykać tak gładko. Tym bardziej jeśli
dzieje się to tak blisko.
„Ostrożność” jako program artystyczny brzmi dziś rzeczywiście zaskakująco. Ale jeśli tak, to czy z pana wiersza
Możliwe rozwiązanie, w którym czytamy: A potem wszyscy Polacy / wstąpili do nieba. / I już nie było / nie było
Polaków, można odczytać na przykład
niechęć do polskiej tradycji mesjanistycznej? Czy jest to jeden z przykładów nieostrożności?
– Ten wiersz nie ma chyba tak jednoznacznie określonego polemicznego
kierunku. Gdy go czytam na wieczorach autorskich, to najpierw jest
śmiech, a potem przez salę przechodzi coś w rodzaju westchnienia, taki
powiew melancholii. Myślę, że udało
mi się w tym wierszu zapisać pewien
nastrój, który jest w Polsce: cierpienia
związanego z podziałem, który wydaje
się nieprzekraczalny. Jedynym ratunkiem jest „zbawić” to wszystko. Ale my
sami tego nie zrobimy, może to zrobić
tylko boska interwencja. Jednym ze
sposobów przetrwania tego czasu,

Powiedział pan o zbawiennej roli
śmiechu w polskiej kulturze. Ostatnio
wydany numer „Pressji” przynosi zestawienie Gombrowicza i Wyszyńskiego, jak pisał Michnik – dwóch korzeni
polskiej tożsamości. Trzydziestolatkowie usiłują dziś w kulturze pokazać fałsz tego przeciwstawienia, trwa
poszukiwanie syntezy, całości, mam
jednak wrażenie, że subtelnie, ale
opowiada się pan w tym wierszu po
jednej ze stron.
– Wydaje mi się, że jestem jednak po
obu stronach. Literacko oczywiście
inspiruje mnie Gombrowicz, ale nie
mógłbym powiedzieć, że wybieram go
przeciw Wyszyńskiemu. Bo w jakimś
sensie zgadzam się, że jeden nie może
trwać bez drugiego. O to zresztą, o ile
pamiętam, chodziło Michnikowi. Takie
binarne podziały mają służyć porządkowaniu śmietnika w głowie, ale rze-

Końcowa deklaracja to rzeczywiście credo „mesjanizmu ostrożnego”
(śmiech). W wierszu Podobno pisze
pan, że: Wiersze których nie przeczytali / politycy prawnicy lekarze i księża / nie działają.
– Wiersz ten napisałem pod wpływem
wieczoru, podczas którego wspominano wybitnego lekarza, prof. Andrzeja
Szczeklika. To, co mnie zafrapowało,
to fakt, że zabierający głos lekarze cytowali poezję. Jeden zacytował jakiś
wiersz japoński. Następny odwołał
się do innego poety. Byłem zszokowany: podczas dyskusji humanistycznych
w ogóle się już nie cytuje poezji, a tymczasem lekarze nadal traktowali ją bardzo poważnie. Humaniści – poza ścisłą
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czywisty Polak nosi w sobie i trochę
Gombrowicza, i trochę Wyszyńskiego. Moje pisanie nie jest przeciwko
czemuś. Nie jest na pewno przeciwko
Polsce. Ale nie mam też w sobie jakiegoś nadmiernego zachwytu Polską.
Dostrzegam dużo przesady w twierdzeniu, że Polacy mają jakieś szczególne, niewystępujące gdzie indziej
wady albo – z drugiej strony – jakieś
szczególne cnoty. Tak nie jest. Najtrudniej jest przyznać, że jesteśmy dosyć
zwykli. Choć trzeba też powiedzieć, że
wokół ran, jakie odnosiliśmy w historii
(także z własnej winy), budowała się
nasza kultura. Tego się nie da odrzucić
czy uczynić nieważnym.
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który teraz przeżywamy, jest ucieczka
w stronę humoru. Nie mam nic przeciwko mesjanizmowi, dopóki on nie
próbuje zdmuchnąć tej naszej świecy
indywidualizmu, tego płomienia indywidualnej godności. Ale nie mogę też
powiedzieć, że mesjanizm to jest coś,
co mnie niesie (śmiech). „Teologia Polityczna” robiła kiedyś numer o mesjanizmie i poproszono mnie o napisanie o mesjanizmie Tischnera. Bardzo
chciałem napisać, ale niestety nie miałem czasu. Żałuję.
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grupą, która zajmuje się interpretacją
poezji – machnęli już na nią ręką, natomiast ścisłowcy ciągle traktują ją serio:
jako język, który trzeba brać pod uwagę obok swojego własnego.
Mój wiersz jest ironiczny. Tu nie
chodzi o to, że poezja w społeczeństwie ma mieć bezpośrednie przełożenie na ludzkie decyzje. Ona powinna
być takim dyskretnym przyjacielem. Richard Rorty, znakomity filozof, napisał
kiedyś, że żałuje, iż tak mało wierszy
nauczył się na pamięć, bo na starość
miałby więcej przyjaciół. Poezja to
przyjaciel, który dużo wie o świecie,
widzi nieco głębiej, przenikliwiej, nawet wtedy, gdy się bawi. W świecie,
który nas otacza, dominuje język ekonomii, myślenie w kategoriach interesu, sukcesu. A poezja tego nie lubi,
poezja broni czegoś innego, jakiegoś
innego oddechu. Wychodzi poza to, co
oczywiste, broni tajemnicy i każdej, dającej wytchnienie, dwuznaczności.
To skoro wymienia pan, czego poezja broni, to proszę też powiedzieć
o samym procesie jej powstawania.
W wierszu Kobieta płacze jak smok
mówi pan, że tylko poeta pisze w natchnieniu, zaś prozaik to rzemieślnik. W jednej z rozmów zadeklarował pan, że pana twórczość powstaje
pod wpływem natchnienia, a wyznanie Marcina Barana, że natchnienia
nie zna, wydało się panu głęboko
przejmujące...

– Tak, to niesłychanie przejmujące,
Marcin Baran mówił, że on nie pisze
w natchnieniu, że to jest taka sama
praca, jak kiedy ktoś wykonuje stół czy
pisze program komputerowy. Moje doświadczenie jest inne. W zasadzie bez
natchnienia niczego interesującego nie
napisałem. Miewam okresy kompletnej pustyni. Nagle przychodzi dzień
i mam pięć wierszy, z czego cztery, tak
czuję, są dobre. Wracam do nich za
jakiś czas – i nadal widzę, że są dobre.
Dlaczego tak się dzieje? Coś specjalnego zjadłem na śniadanie? W powietrzu coś było? Jest w tym jakiś rodzaj
tajemnicy. Może fizjolodzy mogliby coś
powiedzieć na temat stanu mojego
organizmu albo neurolodzy o stanie
mojego umysłu wtedy, ale sam fakt,
że nagle powstaje jakieś takie stężenie
i jego wynikiem jest pięć wierszy, ciągle pozostaje dla mnie niewyjaśniony
i tajemniczy. W tym sensie przychylam
się do słynnego wyznania Brodskiego,
że to od Boga. Wielu poetów tego doświadcza. Poeta jest w ogóle w bardzo
uprzywilejowanej sytuacji.
Jakie to uprzywilejowanie?
– Na tomach wierszy nikomu nie zależy.
Wydawca się nie wtrąca, nie pogania, żeby szybko skończyć, nie ingeruje w treść. To są takie nakłady, z których i tak wydawca nie będzie miał
dochodu, najwyżej trochę splendoru,
więc poeta w zasadzie ma wolną rękę.

To dość przejmujące porównanie. Nie
zgodzę się jednak w sprawie uprzywilejowania poetów. Wokół tych nagrodzonych Nagrodą Nobla funkcjonuje
normalny biznes, żeby nie powiedzieć
przemysł wydawniczy, przykładem
Szymborska, podczas gdy wielu prozaików funkcjonuje na tyle suwerennie i niezależnie, że nie mają tego
typu problemów, trudno powiedzieć,
żeby – sięgając po największe nazwiska – Libera czy Myśliwski dostosowywali się do rynku.
– Może ujmę to jeszcze inaczej.
W jednym z wywiadów Szymborskiej

W jednej z rozmów powiedział pan:
jeśli ktoś oczekuje, że literatura da
mu jakieś profity (sławę, pieniądze,
powodzenie u płci przeciwnej lub własnej), niech wie, że to okrutna pani.
W historii literatury jest więcej „przegranych” niż „wygranych”. Czy mógł-
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uderzyło mnie stwierdzenie, jak ona
wyobraża sobie swojego idealnego
czytelnika. Otóż to jest ktoś taki, kto
wchodzi do księgarni, widzi książę
z wierszami, przegląda, potem otwiera
portfel, a tam prawie nic nie ma. I ten
wymarzony czytelnik Szymborskiej
waha się przez chwilę – kupić, nie kupić – ostatecznie jednak idzie do kasy
i kupuje. I to rzeczywiście jest jakaś
prawda o poezji – może nie o całej, ale
o dużej jej części – że ona z takim kimś
się porozumiewa. Tylko taki ktoś, kto
musi się czegoś wyrzec, czegoś sobie
odmówić, traktuje wypowiedź poety
poważnie. (Choć nie wiem, czy dobrze
by tu wtedy pasował poprzedni przykład – z lekarzami.). Jak się zastanowię, to moje wiersze czytają na ogół
albo krytycy (szczególnie krytyczki),
albo inni poeci, którzy często są bardzo wnikliwymi czytelnikami, albo tacy
czytelnicy, których opisała Szymborska.
To są ludzie, którzy jeszcze w poezji
widzą sojusznika w tej ich – w dużym
cudzysłowie – „marginalności”. Poezja
nie jest w centrum, jest na obrzeżu,
jest niszą, marginesem – i oni też tak
się czują.
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Prozaikowi każą czasem coś przykroić, dodać nieco akcji, działają tu już
prawa rynku, a poeta jest poza tym.
Kiedy piszę wiersz, czuję się wolny.
Wiersza nikt nie musi przeczytać, jest
wiele moich wierszy, które gdzieś tam
pochowałem i nikt ich nie czytał, a te,
które zniszczyłem, nigdy już nie zostaną
przeczytane. Dlaczego tak się dzieje?
Dlatego że w tym obszarze po prostu
się nie rachuje. W tym sensie to, co
robię w poezji, mogę zestawić z moim
zaangażowaniem w świat osób niepełnosprawnych intelektualnie. Moi
przyjaciele z zespołem Downa czy z porażeniem mózgowym mają zupełnie
inny stosunek do świata niż większość
z nas. Nie kalkulują, nie planują, inaczej
przeżywają czas. Moje pisanie świadczy
o tym, że trochę im zazdroszczę...
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by pan stworzyć katalog zagrożeń wynikających z tego, że się tworzy, i czy
ma pan na nie remedium?
– Wielu ludzi idzie do literatury, bo im
się wydaje, że ona im da jakiś rodzaj
uznania. Takiego uznania w sensie
heglowskim: że mnie wreszcie uznają
w moim bycie (śmiech).
Że ja coś jestem! (śmiech).
– Że ja coś jestem wart! (śmiech).
I jeśli ktoś idzie do literatury z czymś
takim, to szanse, że się rozczaruje,
są bardzo duże. Pomijając fakt, że
sama literatura to, jak powiedziałem,
okrutna pani, całe życie literackie jest
bardzo kapryśne i przypadkowe. Moje
poczucie własnej wartości nie jest
uzależnione od sukcesów literackich.
Owszem, traktuję wiersz jako okazję
do rozmowy albo jako sposób porządkowania własnego wnętrza. Czasem
czytam swoje stare wiersze, które
pisałem w pierwszej połowie lat 90,
i to jest dla mnie bardzo ciekawe – co
ten gość wtedy myślał. Ale pisanie to
przede wszystkim wyjście poza wszelki
interes – jedynym „interesem” poety
jest ten konkretny, teraz pisany wiersz,
który nie wiadomo, czym będzie i co
powie.
Znam takich poetów, którzy pracują
na osobisty sukces. Mają przygotowane porządne portfolio, dbają o to, by
być w obiegu, mieć tłumaczenia.

To według pana coś złego?
– To mi każe podejrzewać, że taki
ktoś ma na względzie jakiś inny interes niż czysto poetycki. Wówczas
nie wiadomo już, czy poezja służy
temu człowiekowi, czy to on jeszcze
służy poezji. Byłem kiedyś zaproszony na międzynarodowy festiwal poetycki, bardzo zresztą sympatyczny,
i nagle się zorientowałem, że poza
moją skromną osobą niemal wszyscy uczestnicy są dyrektorami jakichś
innych festiwali poetyckich, którzy się
po prostu wzajemnie zapraszają. Poczułem się wyróżniony, ale z drugiej
strony, poczułem się też trochę jak
idiota, bo uczestniczyłem w teatrze,
który być może z literaturą, z wartościami stricte literackimi nie ma wiele
wspólnego. Mnie się wydaje, że trzeba sobie stale zadawać pytanie: co to
jest literatura i po co ja to robię?
Pan sobie takie pytanie stawia?
– Tak, pytam się siebie, czy będzie następna książka i po co.
Te odpowiedzi się jakoś zmieniają?
– W każdym razie nie prowadzą do
jakiejś wyraźnej definicji. Są raczej
zestawem twierdzeń negatywnych:
poezja nie jest tym, ani tym, ani tamtym. Poezja to rzeczywiście jest taki
daimonion, który niczego nie dora-

Są tacy, którzy mówią, że nie czytają
innych, żeby nie czynić zakłóceń we
własnej tonacji (śmiech).

– Ale to było super! Bardzo mi się podobało, że w tych ludziach odezwało
się poczucie godności. Bo atmosfera
stworzona przez gospodarza była raczej taka, że oto przyjechał pan z Krakowa i on wam pokaże, bo wy tu, miejscowi, to nic nie umiecie. I ci ludzie
w ten sposób zaprotestowali. To mi się
szalenie spodobało. Pamiętam też, jak
kiedyś z Marcinem Świetlickim mieliśmy we Wrocławiu spotkanie poświęcone tomowi wierszy zatytułowanemu
Nieoczywiste. To był mój wybór jego
wierszy, który miał go pokazać jako poetę religijnego. Była w tym naturalnie
pewna prowokacja. Spotkanie zamieniło się jednak w niezwykle intrygującą
rozmowę o sprawach wiary i niewiary.
Ktoś wstawał i mówił: Jestem ateistą,
ktoś inny dawał coś w rodzaju reli-

– Nie bardzo im dowierzam. Oczywiście, jeśli rzemieślnik tylko się rozgląda
dookoła, żeby podpatrzeć, jak inni coś
robią, to może lepiej, żeby zamknął
warsztat. Ale z drugiej strony, istnieje coś takiego jak „republika poetów”,
w której my nieustannie ze sobą rozmawiamy. Nie dlatego, żeby innych nie
dopuszczać do tej rozmowy. Nie. Jest
to naturalne poszukiwanie pokrewieństwa, bliskości, zrozumienia.
Takie spotkania dla pana, jako twórcy,
są pewnie ważniejsze niż spotkanie
z czytelnikami? Czy formuła spotkania
autorskiego jest dla pana ważna?

No to, proszę bardzo, państwo poetów! (śmiech).
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– Od jakiegoś czasu bardzo lubię czytać
na swoich wieczorach. Wcześniej może
mniej to lubiłem. Wiersz żyje wtedy
jakoś inaczej, mocniej się wtedy czuje,
że to już jest osobny byt, jakaś osobna
istota. Na spotkaniach autorskich różne rzeczy się zdarzają. Kiedyś w domu
kultury w Krasnymstawie przeczytałem
swoje wiersze i prowadzący spotkanie
poprosił o pytania z sali. I wstała jakaś
pani i powiedziała: Pan nam tu tak ładnie przeczytał swoje wiersze, to my teraz panu nasze przeczytamy! (śmiech).

F RO N DA LU X 71 / L ATO 2014

dza, ale ciągle coś odradza. Pamiętam
rozmowę z Tymoteuszem Karpowiczem, który mnie zapytał: No ale po co
pan pisze? Ja, zaskoczony, bąknąłem
coś o próbie rozmowy, a on mi na to:
Aaa, to panu zależy na odpowiedzi...
(śmiech). To był komentarz starego mędrca, któremu już nie zależało.
Bardzo zresztą przejmujący, bo on był
wtedy pustelnikiem z Ameryki, którego
w Polsce czytało może kilkaset osób,
i nie miał wielkiej nadziei, że znajdzie
tu jeszcze jakąś odpowiedź na swoją
twórczość. W swojej poezji staram się
zresztą także podejmować rozmowę
z innymi poetami.
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gijnego świadectwa. Ludzie zadawali
niezwykle głębokie pytania, myśmy
próbowali jakoś odpowiadać. Byliśmy
tym wszystkim nieco przerażeni i nagle
wstaje pani w średnim wieku i mówi:
Ja to bym chciała, żeby panowie byli
księżmi w naszej parafii! (śmiech).
Spojrzałem na „księdza Świetlickiego”
i widzę, jak się kuli i próbuje schować pod stołem... Tam się działo coś
nieprawdopodobnego!
Świetlicki to doświadczenie odrzucił?
Nie, był poruszony. To naprawdę było
duże przeżycie. Jakbyśmy dotknęli
jakiejś struny, której dawno nikt nie
dotykał.
Pana wiersz pod tytułem Jeszcze raz
dotknął we mnie takiej struny. I za
ten wiersz bardzo dziękuję. W jednej
z rozmów na pytanie, czy pana twórczość to poezja religijna, zaproponował pan formułę poety wiary. Sam
termin nie jest może porywający, ale
rozwinął pan to określenie, że to ktoś,
dla kogo wiara jest problemem, jest
tematem, jest rzeczywistością, w którą można wejść ze słowem. Jedyne, co
poeta ma do zaproponowania, to jest
tylko i aż słowo.
– Wiersz, o którym pan wspomniał, to
próba skonfrontowania się z czymś, co
jest ciemne, tajemnicze, a jednocześnie jakoś osobowe. Czy to jest wiersz

religijny? Nie wiem. Ale to dobrze, że
się nie da zrobić wyraźnego rozróżnienia, co jest, a co nie jest religijne.
O to właśnie by mi chodziło. Wiara
to jest coś, co przenika całą rzeczywistość – jeśli człowiek naprawdę wierzy. Myślę, że w polskich dyskusjach
dominuje przekonanie, że wiara to
poglądy, które trzeba przyjąć. A mnie
się wydaje, że wiara to doświadczenie,
które musi mnie przeniknąć. Środowiska religijne, w tym także „Fronda”,
bardzo często dyskutują o poglądach,
ale mało o doświadczeniach. Tymczasem poglądy idą za doświadczeniem.
Wiara szuka rozumienia. Zapomina się
przy tym, że ludzie muszą się zmagać
z wieloma ciemnymi doświadczeniami.
Jest taki piękny pamiętnik Etty Hillesum, Żydówki zamordowanej w Auschwitz. Ona pisze, że przyszedł taki
czas, iż nie możemy od Boga niczego
oczekiwać, teraz to my musimy Mu
pomóc. Takie postawienie sprawy jest
mi bardzo bliskie. Nie jest wykluczone,
że dzisiejszy świat to świat, w którym
odebraliśmy Bogu możliwości działania. I trzeba się zastanowić, jak Go tu
między nas znowu sprowadzić. Choćby
po to, żebyśmy zaczęli siebie wyraźniej
widzieć, uważniej słuchać, troszczyć
się jedni o drugich. Ale – powtórzę – to
nie jest zadanie poetów. To jest zadanie ludzkie. Ω
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R A DIO
Zaraz za progiem trawa spłowiała od upału
czyjaś ręka w trawie czyjś list czyjaś w liście sprawa.
Zmierzwione siwe włosy gwizd w oddali
z wystawionego odbiornika słychać podniesione głosy.

Wojciech Bonowicz
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DZIEWCZY NA KUC H A R ZA
Gdy w drodze było dziecko
chwytałem się wszystkiego.
Dostałem robotę na zmywaku
awansowałem na pomocnika w kuchni
szef mnie lubił bo znałem historię i literaturę.
W końcu skłamałem i odszedłem.
Co miałem na ramionach?
Kopałem szambo
opróżniałem szambo
pracowałem w motelu
latem sprzątałem pokoje
zimą siadywałem w pokojach
żeby pooglądać telewizję
i nabić kilka minut.
Co miałem na ramionach?
Którejś nocy musiałem zanieść jedzenie
dziewczynie kucharza.
Mieszkali w podłej dzielnicy
był upał dziewczyna była głodna
serce waliło mi tak że słychać je było
i w restauracji i w domu.
Chociaż w głowie się nie bałem.
Co miałem na ramionach?
Coś musiałem mieć.

Wojciech Bonowicz
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K ILK A L I T RÓ W
Ponieważ już śpicie
cicho wyprowadzam auto z garażu
tankuję kilka litrów żeby popatrzeć
jak ludzie poruszają się w tym wielkim akwarium
jak jedzą jak czekają aż przyjdzie ich kolej.
Kiedy akwarium wypełnia się światłem
nawet największy łachudra wydaje się dzieckiem.

Wojciech Bonowicz

STATYSTYKA daje
w pysk i nic jej
nie można zrobić!
Remigiusz Czerstwy suchar kabaretowy mówi, że jeżeli
Włast-Matuszak Malinowska zdradza męża dwa razy w tygodniu,
a Grupińska jest wierna, to średnio statystycznie
zdradzają mężów raz w tygodniu.
Jednak gdy badania statystyczne zostaną przeprowadzone na grupie 10 000 czy 100 000 osób, ich wynik ujawni PRAWDĘ, a STATYSTYKA okazuje się nauką ścisłą i przedstawiającą bezwzględny stan
faktyczny. ONA oświeca lub bezkarnie daje prosto w pysk zadającym pytania – bez liczenia się z konsekwencjami i patrzenia, czy są
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to politycy, czy generałowie lub publicyści. Pewnie dlatego w totalitarnym reżimie ZSRS statystyka, socjologia, a szczególnie statystyka
społeczna były jednymi z najbardziej utajnionych i niedostępnych
obszarów wiedzy, a w latach 1950–1955 w PRL zaprzestano publikacji roczników statystycznych.
Miękki terror statystyczny zarówno wobec Głównego Urzędu Statystycznego, jak i środowisk akademickich parających się statystyką zaczęto stosować w III RP po roku 2007, a w lutym 2011 roku
rząd Platformy Obywatelskiej uczynił z GUS dyspozycyjny ośrodek
przemilczania i pomniejszania z jednej strony, a nagłaśniania z drugiej wszelkich danych wygodnych politycznie. Po kampanii medialnej oczerniania starego prezesa prof. dr. hab. Józefa Oleńskiego (ur. 1941), odwołano go 14 lutego 2011 roku (był prezesem GUS
w latach 1992–1995 i od 2006 roku, oraz m.in. przewodniczącym
Komisji Statystycznej ONZ) i nominowano na prezesa Janusza Witkowskiego – był to bezprecedensowy w demokratycznym państwie
europejskim manewr godzący w niezależność i obiektywizm centralnego urzędu statystycznego. Wraz z nowym prezesem awansowano też na wiceprezesa GUS Krzysztofa Kurowskiego, który od 19
listopada 2013 roku wymieniany jest w mediach jako były wiceprezes Krzysztof K., natomiast wszelkie zarzuty przeciw poprzedniemu
kierownictwu GUS do tej pory znalazły potwierdzenia.
Wszedłem w posiadanie pięciu roczników statystycznych GUS:
z roku 1936 – pełny obraz danych z II RP wychodzącej ze światowego kryzysu, wrzesień 1939 – czerwiec 1941 – bilans zamknięcia
II RP wydany przez Ministerstwo Informacji i Dokumentacji – Londyn 1941, 1957 – pierwszy powojenny, odwilżowy rocznik statystyczny PRL ujawniający większość (!) danych, oraz z roku 2009
i 2012 – przedstawiające dane już w wielu miejscach niepełne.
Oczywiście dla „Frondy” postaram się przedstawić tylko dane (wyrywkowe!) dotyczące społeczeństwa. Będę starał się zająć demografią, obrazem życia „intymnego i uczuciowego” obywateli Polski,
ich uczciwością, pracowitością, słowem „relacjami” statystyki z Dekalogiem. Nie będę usiłował czynić tego na poziomie akademickim,
raczej będzie to „ciekawość sroki” oparta na mało znanych danych
statystycznych, a jeśli te DANE kogoś otrzeźwią, lub zgoła komuś
dadzą w pysk, to tym bardziej się ucieszę.
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LUDNOŚĆ POLSKI:
966
1800

ok. 100 000 chrzest Polski
ca 9 000 000

1850 ca 13 600 000
1870 ca 17 000 000
1895

24 019 000

1900 ca 25 500 000
1914

30 300 000 (wybuch I wojny światowej)

1921

27 200 000 (straty wojenne i ewakuacja w głąb Rosji)

1924

28 770 000

1931

31 918 000 światowej)

1936

33 800 000

1939

35 100 000 (wybuch II wojny światowej)

1946

23 900 000 wieś – 16 109 000, miasto – 7 517 000 mieszkańców

1949

24 600 000

1950

25 008 000

1960

29 776 000

1970

32 642 000

1978

35 061 000 roku!!!)

1988

37 879 000

2002

38 230 000 miasto – 23 610 000

2010

38 092 000 mln Polaków)

2013

38 496 000 0,5 mln emigrantów, stan faktyczny ludności Polski

(ok. 15–16 lat trwał powrót do stanu sprzed I wojny

(straty wojenne, wywózki w głąb ZSRS i utrata Kresów);

(po 33 latach ludność Polski wróciła do stanu z 1939

(maksimum stanu ludności); wieś – 14 620 000,
(dane oficjalne bez uwzględnienia emigracji 2,5–3,2
(dane szacunkowe bez uwzględnienia następnych ca
to 36,2–36,5 mln)

prognoza GUS: 38 016 000, 2025 – 37 438 000, 2030 – 36 796 000
(według moich przewidywań na 2030 rok – wariant optymistycz2015 ny – 36 100 000, pesymistyczny – 32 800 000. Redaktorzy „Frondy”
będą mieli wówczas po mniej więcej 44 lata, i ustalą, kto miał rację)

Ogółem – 31 918 000, w tym posługująca się językiem ukraińskim – 3 222 000 – (co było tożsame z byciem Ukraińcem. W ówczesnym nazewnictwie używano określenia „Rusini”, ale z tej liczby
1 219 000 osób określiło swój język ojczysty nie jako ukraiński, ale
rusiński – prawdopodobnie chodziło o Łemków i Hucułów). Język
białoruski i narodowość białoruską zadeklarowało 989 000 osób.
(Prawosławie jako wyznanie zadeklarowało łącznie 3 762 500
osób.) Język niemiecki i narodowość niemiecką – 741 000 osób.
(Wyznanie ewangelickie zadeklarowało łącznie 835 000 osób). Język żydowski (jidysz) i hebrajski zadeklarowało 2 732 000 osób, ale
wyznanie mojżeszowe zadeklarowało 3 113 900 osób!!!
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego II RP
w roku szkolnym 1938/39 dotowało Kościół rzymskokatolicki sumą
20 005 000 zł, prawosławny 1 471 000 zł, wyznawców Mojżesza
sumą 183 000 zł. Na etatach utrzymywano nawet 1515 psalmistów
prawosławnych.
Poprawność polityczna, (w tym prawicowa) skrzętnie pomija
i przemilcza dane statystyczne II RP dotyczące Żydów. Z cząstkowych przytoczonych przeze mnie danych wynika jasno, iż w 1931
roku 381 900 uznawało język polski za ojczysty!!! Jak na hermetyzm wyznania mojżeszowego w Europie Środkowej i Wschodniej to bardzo dużo, a zarazem niezwykle mało (około 1 na 10).
Tłumaczy to w dużej mierze tragiczny los ludności żydowskiej na
ziemiach polskich okupowanych przez Niemców w latach 1939–
1941. Z danych statystycznych wynika, że około 2–2,5 mln Żydów
mieszkających od pokoleń na tych ziemiach nie znało języka polskiego lub znało go w szczątkowej formie, co znacząco utrudniało
możliwość ukrycia się, przemieszczania, pracy i zmiany tożsamości w latach niemieckiej okupacji! Problem ten wymaga rozprawy
doktorskiej, a nie kilku zdań. Wielka praca czeka ŻIH i PAN. W 1931
roku Żydzi stanowili 9,8% ludności Polski, Żydzi w Czechosłowacji stanowili 2,4% ludności, w Niemczech – 0,8% ludności (!), we
Włoszech – 0,1%, w Holandii – 1,4%, w Szwecji – 0,1%, a w Szwajcarii 0,4%. Dania – 0,18% – inaczej więc wygląda możliwość ocalenia
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Ludność według wyznania i języka ojczystego –
(spis z 1931 roku)
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0,18% Żydów w Danii czy w innych krajach okupowanych, a inaczej
prawie 10% ludności w II RP. Kto ma oświecać publicystów UE i USA
w tej kwestii?
Przykre dane statystyczne podaje polski rząd emigracyjny w Londynie na 1 stycznia 1941 roku:
Tereny włączone do III Rzeszy (w tym Łódź i Śląsk): Polacy – 8 434 000, Żydzi – 550 000; Generalne Gubernatorstwo: Polacy – 9 035 000, Żydzi – 1 045 000, w tym getto utworzone przez
Niemców w Warszawie – 360–480 000); okupacja ZSRR (pisownia
oryginalna) – Polacy – 12 012 000 (!), Żydzi – 1 045 000.
Liczebność stowarzyszeń narodowościowych i etnicznych w Polsce – 2008 rok (łącznie)
Białorusini – 5207 osób
Litwini – 1678
Łemkowie – 959
Ukraińcy – 7000
Niemcy – Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim) – 153 400; Towarzystwo Mniejszości
Niemieckiej z siedzibą w Bydgoszczy – 1355; Mniejszość Niemiecka w Poznaniu – 800; Niemieckie Towarzystwo KulturalnoSpołeczne w Łodzi – 250 (itd.)
Żydzi – cztery stowarzyszenia ca 3400 osób (dane łączne czterech
stowarzyszeń w 2011 roku – 2908 osób)
Ludność według identyfikacji narodowo-etnicznej – 2011 rok
Białorusini – 46 000 (z tego 15 000 identyfikujący się łącznie z narodowością polską)
Kaszubi – 229 000 (z tego 213 000 identyfikujący się łącznie z narodowością polską)
Niemcy – 126 000 (z tego 56 000 jw.)
Rosjanie – 13 000 (z tego 7000 jw.)
Romowie – 16 000 (z tego 6000 jw.)
Narodowość Śląska – 817 000 (z tego 423 000 jw.)
Ukraińcy – 49 000 (z tego 20 000 jw.)

Ludność Polski według wyznań
Katolicy – 2010 rok – 33 512 400; 2011– 33 339 200 (w tym
ochrzczonych – 33 693 390)
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny – 504 150
Kościoły protestanckie – ca 130 000
Stowarzyszenia islamskie – 122
Karaimski Związek Religijny – 115
Związek wyznaniowy świadków Jehowy – 127 154
Emigracja
GUS podaje, iż w latach 1946–2008 wyemigrowało z Polski na stałe
4 085 000 osób, są to dane niepełne, zawodzi metodologia albo
są to działania celowe. W samych tylko latach 1980–1981 z Polski wyemigrowało ponad 1 100 000 osób, w latach 2004–2014
ca 3 500 000. A późni przesiedleńcy do RFN? Łączenie rodzin,
ucieczki z wycieczek orbisowskich na Zachód? Sądzę, że archiwa
MSW i MSWiA zawierają dane oscylujące wokół liczby 5,5–6 mln
Polaków, którzy na stałe opuścili kraj.
Oficjalne dane liczbowe GUS: 2001–2005 – 1 098 320 osób;
2006–2008 – 877 642; 2010 – 17 400 (?!); 2011 – 19 900 (?!) (brak
danych na temat reemigracji do Polski!)
Wychodźstwo (emigracja) z Polski w latach 1919–1938
Ogółem – 2 153 700 osób (w tym wyznania mojżeszowego
248 900), z tego w roku 1937 – 8900, w 1938 – 9200 osób (co skłania do smutnych przemyśleń)
Powrót wychodźców do Polski w latach 1919–1938
Repatriacja z ZSRS – łącznie – 1 181 800 (w latach 1937–1939 w ra-

229
F RO N DA LU X 71 / L ATO 2014

Ludność Polski posługująca się na co dzień wyłącznie językiem
polskim – 35 681 000 (92,7%); ludność Polski posługująca się
w domu jedynie językiem innym niż polski – ca 160 000 (0,4%);
reszta 6,9% posługuje się w domu i na co dzień dwoma lub więcej
językami, w tym językiem polskim)
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mach tzw. operacji polskiej rozstrzelano w trakcie wielkiej czystki
111 300 Polaków – była to czystka etniczna); z Francji – 255 000
(z tego w 1934 roku 117 100 w ramach francuskiej akcji wydalania
„uciążliwych cudzoziemców”); z Niemiec – 437 200 – z tego po
dojściu Adolfa Hitlera do władzy 320 200, w 1938 roku: wydalenie Żydów z polskim obywatelstwem oraz szykanowanych Polaków – 56 400 osób(!); z USA – 12 100, z pozostałych państw – 8200
osób. (GUS nie publikuje danych z lat 1989–2013 o powrotach do
Polski)
Niektóre dane na temat ludności i społeczeństwa
Ludność według wieku:
2000: 0–6 lat – 2 887 500; 7–12 lat – 3 204 000
2011: 0–6 lat – 2 826 600; 7–12 lat – 2 191 600 (wyraźny spadek!)
2000: 75–79 lat – 964 000; 80 i więcej lat – 777 000
2011: 75–79 lat – 1 146 700; 80 i więcej lat – 1 380 300 (wyraźny
wzrost!)
Ludność w wieku 15 lat i więcej według stanu cywilnego:
Ogółem: 2002 – 31 288 400; 2011 – 32 679 600
Kawalerowie: 2002 – 4 863 000; 2011 – 5 021 400
Panny: 2002 – 3 869 000; 2011 – 3 879 300
partnerzy (konkubenci): 2002 – 198 000; 2011 – 397 700
partnerki (konkubiny): 2002 – 198 000; 2011 – 382 800 (nie
wszystkie partnerki uznały faktyczne trwanie swoich związków?)
rozwiedzeni: 2002 – 394 200; 2011 – 548 900
rozwiedzione: 2002 – 635 000; 2011 – 881 200 (rozwiedzionym kobietom trudniej jest ponownie wyjść za mąż)
samotne matki: 1988 – 1 395 600; 2002 – 1 798 300
samotni ojcowie: 2002 – 231 (!)
Rozwody:
1950 – 11 812; 1956 – 13 816; 2000 – 42 770; 2011 – 64 594

Urodzenia żywe na 1000 kobiet:
W wieku 20–24 lat (przedział najkorzystniejszy): 2000 – 83;
2011 – 51;
W wieku lat 30–34: 2000 – 52; 2005 – 59; 2011 – 71 (niepokojąca
tendencja);
W wieku 35–39: 2000 – 21, 2005 – 23, 2011 – 30 (około 13-letnie dziecko będzie miało około 50-letnią matkę i ojca po
pięćdziesiątce!)
Bezrobotni – emeryci – renciści
Działalność publicznych biur pośrednictwa pracy
w latach 1928–1938
1928 – 167 300 rejestracji, (Niemcy – 2 851 000)
1931 – 372 500 (Niemcy – 5 668 000)
1935 – 506 200 (Niemcy – 2 508 000; USA – 9 026 000)
1938 – 490 000 (Niemcy – 444 000; USA – 7 216 000) – (piąty rok
reform Franklina Delano Roosevelta nie zakończył Wielkiego
Kryzysu, dopiero wybuch wojny w 1941 roku ożywił amerykańską gospodarkę)
2010 – 1 954 700
2011 – 2 133 900
2013 – 2 083 100
Bezdomni przebywający (dobrowolnie) w placówkach pomocy
społecznej (jako mieszkańcy):
2009 – brak danych; 2010 – 15 524; 2011 – 15 965 (oczywiście jest
to jakieś 15–20% bezdomnych, przeważnie w podeszłym wieku,
chorych lub o małej sprawności fizycznej. Prawdziwa liczba bezdomnych Polaków na terenie kraju to ca 120 000)
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Liczba rozwiedzionych w danym roku posiadających małoletnie
dzieci:
2000 – 27 776, w tym troje dzieci – 1775, czworo lub więcej – 583
2011 – 37 692, w tym troje dzieci – 1883, czworo lub więcej – 518
(w roku 2011 zawarto 206 471 małżeństw)

Są to tendencje stałe i fatalnie rokujące dla polskiej
gospodarki, szkolnictwa
i służby zdrowia. [W nr 1
(15) 2014 „Rzeczy Wspólnych” Adam Antoniak
omawia cały zespół problemów gospodarczo-demograficznych w obszernym
tekście (28 stron) pt. Brak
dzieci zatrzyma polską
gospodarkę]

Gdyby dodać do tego liczbę
bezrobotnych niezarejestrowanych, bezrobocie
ukryte na wsi oraz milion
emigrantów, to Polska
miałaby w 2013 roku ca
4 500 000 bezrobotnych
i pierwsze miejsce w UE!!!
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Pisarz klasyk Janusz Głowacki stwierdził publicznie,
iż: bezrobotni powinni zjeść
bezdomnych i problem
przestanie istnieć, posłanka
PO Małgorzata KidawaBłońska we wrześniu 2013
roku w TVN stwierdziła oficjalnie: Bezdomni wybrali
sobie taki styl życia (no
comment).

1955 – 788 samobójstw
(z tego w 56 przypadkach
jako przyczynę podano
zawód miłosny – ani wcześniej, ani później przyczyn
zamachów samobójczych
nie podawano)

Renciści i emeryci – łącznie:
2000 – 9 412 000; 2010 – 9 244 000; 2011 – 9 124 000 (liczba
emerytów wzrasta, natomiast od kilku lat zaostrzono granice przyznawania rent i ograniczono korupcję rentową)
Z tej liczby w 2011 roku zaledwie 260 000 osób pobierało emerytury w kwocie powyżej 3400 zł.
Według skali UE (III RP jest w niej od 10 lat) granica ubóstwa w Polsce to dochód roczny na osobę 4540 euro (× 4,16 zł =
18 886,40 zł : 12 miesięcy = 1573,00 zł) – a więc 60–65% emerytów
i rencistów żyje na granicy lub w strefie ubóstwa. I tak osób w wieku 0–17 lat żyjących w ubóstwie było w Polsce w 2005 roku 29,3%,
w 2010 – 22,5%, osób powyżej 65 lat w 2005 – 7,3% a w 2010 już
14,2% (oficjalnie)!!!
Renta socjalna (brutto) w Polsce w 2011 roku – liczba świadczeń:
252 000 (!), wysokość: 605 zł (145 euro)! W pogrążonej w kryzysie
Grecji granica ubóstwa to 7559 euro rocznie na osobę!!! W Hiszpanii – 7995 euro, w Niemczech – 10 635 euro, a w Szwajcarii – 13 281
euro!
Zatrudnienie i wynagrodzenie w administracji publicznej:
2000 – 315 336 osób, wynagrodzenie miesięczne ca 2499 zł
2011 – 430 268, wynagrodzenie ca 4194 zł, z tego w administracji
centralnej:
2000 – 110 897, wynagrodzenie ca 3057 zł
2011 – 131 176, wynagrodzenie ca 4930 zł
Przewlekle chorzy psychicznie (w zakładach)
1923 – 9383
1930 – 11 920
1938 – 16 250
2010 – 20 634
2011 – 20 954
Samobójstwa (zarejestrowane)
1935 – 2612
1955 – 788

Odnotowujemy wzrost samobójstw w krańcowych grupach
wiekowych:
2000: grupa 15–19 lat – 754, grupa 70 lat i więcej – 298
2008: grupa 15–19 lat – 1271, grupa 70 lat i więcej – 320
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2000 – 4520 (zakończone zgonem)
2005 – 4596 (jw.)
2008 – 4207 (jw.)
2010 – 4087 (jw.)
2013 – podobno rekordowy – 5700 zamachów samobójczych,
z tego 4200 skutecznych!

Przestępstwa, sądownictwo, więźniowie
Skazani prawomocnie w Polsce w latach 1932–1934 za przestępstwa przeciwko państwu
(działalność wywrotowa i agenturalna) – łącznie 2699 osób, z tego
okręg warszawski – 775, lwowski – 302
Liczba więzień
w 1936 roku – 338; 1955 – 168, 1956 – 144 (!); 2011 – 157
Liczba więźniów (osadzonych):
1928 – 29 796
1932 – 37 992 (kryzys gospodarczy),
1939 – 55 336 (w tym 4443 kobiety)
1955 – 80 920
1956 – 35 879 (!)
Więźniowie w wieku: 46–60 lat
1955 – 10 415
1956 – 3377 (zwolniono olbrzymią większość więźniów
politycznych)
Więźniowie podlegający zatrudnieniu:
1955 – 41 491, 1956 – 18 970 (zlikwidowano większość obozów pra-

Amnestia z 1936 roku
objęła 21 962 więźniów,
w tym 4089 komunistów,
z których cześć wyemigrowała/uciekła do ZSRS, gdzie
zostali zgładzeni w ramach
wielkiej czystki 1937 roku.
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cy przymusowej – 22 z 36, praca więźniów w kopalniach – skoszarowana – utrzymała się do 1961 roku)
1976 – ponad 120 000 (rekord europejski)
2000 – 70 544
2010 – 80 728
2011 – 81 382, z tego zatrudnieni – 23 144, odpłatnie – 10.863 (prywatyzacja więzień?!)
2013 – około 90 000 (rekord europejski)
Skazani prawomocnie:
1935 – 622 051
1936 – 526 076
1937 – 358 026 – w tym na karę więzienia 94 448, na areszt
206 213, na karę śmierci 14 osób, wyroki wykonane – 12 (w latach 1945–1956 w PRL wykonano około 5500 egzekucji, z tego
w 99% na więźniach i aresztantach politycznych, w trybie doraźnym lub zwykłym. W latach 1922–1943 reżim Benito Mussoliniego wydał 321 wyroków śmierci!)
1955 – 246 795
1956 – 176 630 (na mocy amnestii z 27 kwietnia 1956 roku umorzono postępowanie wobec 214 663 osób!). W 1955 roku skazano
na kare śmierci 16 osób, w 1956 – 5. Recydywistów skazanych
w 1956 – 27 244, z tego 2748 otrzymało piąty (i więcej) wyrok.
Za zabójstwa skazano 681 osób, kradzież mienia społecznego – 101 533, spekulacje – 18 244, przestępstwa dewizowe – 313
(posiadanie dolarów lub handel dolarami, złotem itd.)
W 2000 roku osądzono w pierwszej instancji 300 123 osoby, skazano 250 154 osoby
2011: osądzeni – 424 996, skazani – 424 996, z tego w wieku 50–
59 lat – 55 159, 60 lat i więcej – 16 697 (drastyczny wzrost w porównaniu z 3574 skazanymi w 2000 roku)
Przestępstwa stwierdzone przez policję:
zabójstwa: rok 2000 – 1269, 2011 – 662;
zgwałcenia: 2000 – 2399, 2011 – 1498;
przestępstwa korupcyjne: 2000 – 1899, 2011 – 12 192 (!);
oszustwa: 2000 – 79 838, 2011 – 91 680 (!)

Skazani w 2011 za narkotyki – 14 512, za prowadzenie pojazdów
w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków – 54 951;
przestępstwa skarbowe – 523
Wojsko polskie
Stan liczebny:
1928–1929 – 267 864 (w tym generałów i oficerów 18 191)
1936–1937 – 271 106 (18 368)
2000 – 177 681
2010 – 95 572
2011 – 93 983 (w tym 117 generałów, 10 233 oficerów, 37 662 szeregowców, 47 909 pracowników cywilnych ze średnią pensją
3007 zł miesięcznie)
2013 – 73 500 (bez pracowników cywilnych) – mamy więc w praktyce Urząd Wojska Polskiego, a III RP dysponuje siłami około
6–7 dywizji.

Pełne dane statystyczne (kilkaset tysięcy informacji) można odnaleźć w kolejnych rocznikach 1921–1939/41 i 1947–2012 w Bibliotece Narodowej oraz w bibliotece GUS. Dane z lat 1950–1955 nie były
publikowane! Nosiły klauzulę „Poufne” lub „Tajne” i tylko część
z nich ocalała! Roczniki różnią się znacząco metodologią obliczania i prezentacji danych. Praktycznie co 10–15 lat nowe pokolenie
naukowców poprawia, zmienia z dobrego na lepsze, udoskonala
metody obliczeń i zmienia zakres gromadzenia danych.
Sądzę, że przed naukowcami z GUS stoi spore wyzwanie – usystematyzowania danych (najważniejszych) i czytelnego przedstawienia ich w liczbach bezwzględnych, a nie procentowo, w oddzielnej
jubileuszowej publikacji. Ω
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Skazani na dożywocie: 2000 – 12, 2011 – 26;
na 25 lat pozbawienia wolności: 2000 – 49, 2011 – 102 (!);

Tomasz P. Terlikowski

NOWY KOLBE

„Od krzyża w Nowej Hucie zaczęła się nowa ewangelizacja, ewangelizacja drugiego millenium” 1 – mówił Ojciec święty podczas
homilii w opactwie cystersów na krakowskiej Mogile. I dokładnie w tej samej wypowiedzi powiązał „nową ewangelizację” ze św.
Maksymilianem, właśnie jemu i Niepokalanej Królowej Polski ją
zawierzając. Słowa o tym, że początkiem „nowej ewangelizacji”
jest Nowa Huta i zawierzenie nowej ewangelizacji św. Maksymilianowi nie są zaś przypadkiem i nie powinny być traktowane jako
kurtuazja czy nieistotna historyczna informacja o pochodzeniu
pewnego terminu. Trzeba raczej na nie spoglądać jako na, kto
wie czy nie najistotniejszy, klucz interpretacyjny do pełniejszego
rozumienia i interpretowania „nowej ewangelizacji”, a św. Maksymiliana – wraz z całym dynamizmem jego, tak bliskiej św. Janowi
Pawłowi II, maryjności – można i trzeba uznać za jej pierwszego
patrona. Sam Jan Paweł II wzywał zresztą do ponownego przemyślenia dzieła i czynu św. Maksymiliana właśnie w świetle „nowej
ewangelizacji” 2.
Nowa ewangelizacja dla nowych czasów
Aby to zrobić trzeba jednak zacząć od pełniejszego zrozumienia
czym jest – w myśli papieskiej – „nowa ewangelizacja”. Terminem
tym Ojciec Święty określał działania ewangelizacyjne skierowane
do osób i społeczności, które wywodząc się z kultury chrześcijańskiej same utraciły żywą wiarę, a nawet zakorzenienie w choćby
1

Jan Paweł II, Homilia w czasie mszy świętej odprawionej przed opactwem OO.
Cystersów w Mogile, w: tegoż, Pielgrzymki do Ojczyzny, Kraków 2006, s. 190.
2 „Interdyscyplinarna analiza nadzwyczajnego czynu Męczennika Oświęcimia pozwala nam lepiej zrozumieć jego postać i dzieła; pogłębić jego przenikliwe wskazania teologiczne w świetle nowej ewangelizacji i odnowionej gorliwości misyjnej,
którymi żyje Kościół trzeciego tysiąclecia” – napisał Ojciec święty do uczestników
kongresu poświęconego dziełu i postaci św. Maksymiliana Marii Kolbego. Cyt. Za:
tenże, Dzieła Zebrane, t. V, Kraków 2007, s. 262.
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Źródło „nowej ewangelizacji” bije w Polsce. Jej
początkiem – i nigdy dość przypominania tej prawdy – jest,
co podkreślał św. Jan Paweł II w pierwszym kazaniu,
w którym padł ten nowy termin, „krzyż w Nowej Hucie”.
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kulturowym chrześcijaństwie 3. Nowością w owej ewangelizacji jest
więc nie tyle jej treść, ta bowiem pozostaje niezmienna, ile nowa
sytuacja odbiorców 4, którzy choć wzrastali w przestrzeni kultury
chrześcijańskiej, sami nie mają już z nią nic wspólnego i są wobec
niej, w najlepszym razie obojętni. „Całe kraje i narody, w których
niegdyś religia i życie chrześcijańskie kwitły (…) dzisiaj wystawione są na ciężką próbę, a niekiedy podlegają procesowi radykalnych przemian wskutek szerzenia się zobojętnienia, sekularyzmu
i ateizmu. Chodzi tu przede wszystkim o kraje i narody należące
do tzw. Pierwszego Świata, w których dobrobyt materialny i konsumpcjonizm (…) sprzyjają i hołdują zasadzie: «żyć tak, jak gdyby
Boga nie było» (…) I nawet jeśli wiara chrześcijańska zachowała
się w niektórych tradycjach i obrzędach, to stopniowo traci ona
swoje miejsce w najistotniejszych momentach ludzkiej egzystencji,
takich jak narodziny, cierpienie i śmierć. W rezultacie współczesnego człowieka stojącego w obliczu tajemnic i pytań, na które nie
znajduje odpowiedzi, ogarnia rozczarowanie i rozpacz” 5 – wskazywał Jan Paweł II w adhortacji „Christifideles laici”. W adhortacji „Ecclesia in Europa” Jan Paweł II określa nową kulturę Europy
„milczącą apostazją” i ostrzega, że „jesteśmy świadkami narodzin
nowej kultury, pozostającej w znacznej mierze pod wpływem środków społecznego przekazu, której cechy charakterystyczne i treści
często są sprzeczne z Ewangelią i z godnością osoby ludzkiej” 6.
Polska, nawet jeśli nie jest dotknięta w takiej mierze jak Zachód,
ową „milczącą apostazją” podlega innemu typowi odejścia i dechrystianizacji, który również opisuje Jan Paweł II w cytowanej
już adhortacji „Ecclesia in Europa”. „Wielu współczesnych Europejczyków sądzi, że wie, co to jest chrześcijaństwo, ale w rzeczywistości go nie zna. Często nawet podstawy i najbardziej zasadnicze
pojęcia chrześcijaństwa nie są już znane. Wielu ochrzczonych żyje
3 I. Celary, Dzieło nowej ewangelizacji w ujęciu Papieża Jana Pawła II, „Studia Pastoralne” 2/2006, s. 186.
4 C. Parzyszek, Treść pojęcia „nowa ewangelizacja według Jana Pawła II, „Kultura – media – teologia” 2(2)2010, s. 145.
5 Jan Paweł II, Christifideles laici, par. 34, w: tegoż, Dzieła Zebrane, t. II, Kraków
2006, s. 256.
6 Jan Paweł II, Ecclesia in Europa, par. 9, tamże, s. 864.

7 Tamże, par. 47, s. 881.
8 Jan Paweł II, Redemptoris missio, par. 37.
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tak, jakby Chrystus nie istniał; powtarza się gesty i znaki związane z wiarą, zwłaszcza w praktykach religijnych, ale nie odpowiada
im rzeczywista wiara i przylgnięcie do osoby Chrystusa. Miejsce
pewności wielkich prawd wiary u wielu ludzi zajęło niejasne i mało
zobowiązujące uczucie religijne” 7 – zauważa św. Jan Paweł II.
I właśnie do takich ludzi – pozbawionych nadziei, wiary, osobowego kontaktu, a jednocześnie przekonanych, że wiedzą czym jest
chrześcijaństwo, skierowana ma być nowa ewangelizacja.
Nowa ewangelizacja, i to Jan Paweł II mówi niezwykle mocno, ma być prowadzona także nowymi metodami komunikacji, na
nowych, współczesnych areopagach. „Pierwszym „areopagiem”
współczesnym jest świat środków przekazu, który jednoczy ludzkość i czyni z niej, jak to się określa, „światową wioskę”. Środki
społecznego przekazu osiągnęły takie znaczenie, że dla wielu są
głównym narzędziem informacyjnym i formacyjnym, przewodnikiem i natchnieniem w zachowaniach indywidualnych, rodzinnych, społecznych. Przede wszystkim, nowe pokolenia wzrastają
w świecie uwarunkowanym przez mass-media. „Areopag” ten
został, być może, nieco zaniedbany. Na ogół uprzywilejowane bywają inne narzędzia ewangelicznego przepowiadania i formacji,
podczas gdy środki społecznego przekazu pozostawia się inicjatywie jednostek czy małych grup, a do programu duszpasterskiego wchodzą one tylko drugorzędnie. Zaangażowanie w dziedzinie
środków społecznego przekazu nie ma jednak wyłącznie na celu
zwielokrotnienia przepowiadania Chodzi o fakt głębszy, gdyż
sama ewangelizacja współczesnej kultury zależy w wielkiej mierze
od ich wpływu. Nie wystarcza zatem używać ich do szerzenia orędzia chrześcijańskiego i Magisterium Kościoła, ale trzeba włączyć
samo orędzie w tę „nową kulturę”, stworzoną przez nowoczesne
środki przekazu. Jest to problem złożony, gdyż kultura ta rodzi się
bardziej jeszcze aniżeli z przekazywanych treści, z samego faktu,
że istnieją nowe sposoby przekazu z nowymi językami, nowymi
technikami, nowymi postawami psychologicznymi” 8 – podkreślał
Ojciec Święty w encyklice „Redemptoris missio”.

240
Tomasz P. T erlikowski / N OW Y KO L B E

Misjonarz pióra
I właśnie to wskazanie na media jako na nowy areopag, na którym głosić trzeba Ewangelię i budować przestrzeń nowej ewangelizacji jest niewątpliwą przestrzenią, w której św. Maksymilian
może być nie tylko patronem, ale wręcz jest kimś, kto robił to
zanim powstał choćby zamysł nowej ewangelizacji. Całe zaangażowanie wydawnicze i medialne św. Maksymiliana ma bowiem,
i nikt kto kiedykolwiek przeczytał jego pisma nie może mieć, co
do tego najmniejszych wątpliwości, ma żródła wyłącznie ewangelizacyjne. „Nie jest naszym celem, żeby pisma miały duże
nakłady, ale żeby dusze należały do Niepokalanej” 9 – wskazuje zupełnie wprost w konferencjach dla swoich współbraci św.
Maksymilian. „Naszym największym zmartwieniem nie są wcale
długi, ale dusze – aby je zachować od bezbożnictwa” 10 – uzupełnia w innym miejscu. A we wstępie do pierwszego numeru „Rycerza Niepokalanej” otwarcie wskazuje, że celem pisma
jest... nawracanie „akatolików”, czyli coś, co dziś określilibyśmy,
bez wątpienia, nową ewangelizacją. „Celem «Rycerza Niepokalanej» jest nie tylko pogłębić i umocnić wiarę, wskazać prawdziwą
ascezę i zapoznać wiernych z mistyką chrześcijańską, ale także
w myśli zasad Rycerstwa Niepokalanej, starać się o nawrócenie
akatolików. Ton pisma będzie zawsze przyjazny dla wszystkich
bez względu na różnice wiary i narodowości. Miłość, której uczył
Chrystus – jego charakterem. I włąne z tej miłości ku zbłąkanym,
a przecież szukającym szczęścia duszom, postara się ona piętnować fałsz, wyświetlać prawdę i wskazywać prawdziwą drogę do
szczęścia” 11 – pisał św. Maksymilian.
Media, i to też trzeba powiedzieć zupełnie wprost, były dla św.
Maksymiliana frontem, na którym toczy się walka o dusze ludzi.
Zakonnik nieustannie i bardzo mocno gromił laickie, masońskie
media i przestrzegał, że ich celem jest zniszczenie wiary i zbudowanie przestrzeni pozbawionej odniesienia do Boga, świata
„realnej apostazji”, który umacniają i budują media. I właśnie
9 Konferencje św. Maksymiliana Marii Kolbego, Niepokalanów 2009, s. 190.
10 Tamże, s. 169.
11 P. Sotowski OFMConv, Opowieść o św. Maksymilianie, Niepokalanów 2011, s. 121.

12 M. M. Kolbe, Akcja katolicka, w: tegoż, Pisma, t. II, Niepokalanów 2008, s. 235-236.
13 P. Sotowski, dz.cyt., s. 253.
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przeciwko takiemu światu i takim mediom, własnościowo – co
nieustannie i niebezpodstawnie przypominał ojciec Kolbe – masońskim wystawił on własne katolickie media w rodzaju „Rycerza
Niepokalanej”, a później „Małego Dziennika”. „Jesteśmy przekonani, że nasze czasy wymagają tych właśnie śródków (katolickich
pism) i energicznych obrońców... Mężowie przewrotu silili się, by
rozrzucić między ludem cały szerego dzienników, których głównym celem jest zaczepiać zasady prawd wiary, potwarzać Kościół i wpajać w dusze zgubne przekonania... Ponieważ zaś sposób
wydawania dzienników jest uznany za główny środek tej akcji
w dzisiejszych czasach, dlatego też głównym obowiązkiem katolickich pisarzy jest ten środek, używany przez wrogów na zgubę
społeczeństwa i Kościoła, zamienić na środek zbawczy dla ludu
i wyzyskać na cele obrony Kościoła” – cytował Leona XIII w swoim
zapiskach św. Maksymilian, i dodawał już od siebie: „ci zaś, którym Pan Bóg użyczył trochę giętkości pióra i zdolności w jakiejkolwiek dziedzinie literatury, niechby też zjednoczeni w osobne koła
używali tych darów Bożych na produkowanie jak najwięcej dobrej
prasy w każdej dziedzinie piśmiennictwa. Nie należałoby oczywiście zacieśniać się tylko do wiernych, ale pisać i do akatolików
i im podawać dobrą strawę duchową” 12 – pisał święty w 1919 roku.
A zaledwie kilka lat później w liście do ojca Samuela Rosenberga
uzupełniał, że na świecie jest źle i „trzeba koniecznie rozruszać
prasę, a nawet koniecznie dojść do dziennika” 13.
Charakterystyczną cechą medialnego i ewangelizacyjnego zaangażowania ojca Kolbego i jego mediów była również pełna świadomość tego, co i jak ludzie przyjmują. W momencie rozwoju „żółtej
prasy”, którą dziś określamy mianem brukowej, św. Maksymilian chciał również budować prasę popularną, której – z przyczyn
ideowych nie można nazwać „żółtą”, ale z pewnością można by
określić ją mianem „błękitnej”. „Mały Dziennik” miał być zatem
nie tyle poważną, głęboką gazetą, pełną analiz i głębokich tekstów
biskupów, ile „najtańszym i najbardziej rozpowszechnionym bru-

242
Tomasz P. T erlikowski / N OW Y KO L B E

kowcem” 14, który docierać będzie do ludzi, którzy nic nie czytają. Nie wykluczało to wydawania pism głębszych, ale początkiem
było pismo brukowe, docierające do wszystkich, lekkie i pozbawione nadęcia, a jednocześnie na tyle proste, by mógł je przeczytać każdy. To stanowisko, wbrew pozorom, zachowuje aktualność.
Dziennikarze katolicy, wydawcy pism katolickich, często odrzucają
model brukowca. Problem polega tylko na tym, że jest to najskuteczniejszy sposób dotarcia do odbiorców, pismo o najszerszym
zasięgu, które może rzeczywiście masowo oddziaływać. Inne
pisma także są potrzebne, ale nie ma prawdziwej zmiany, prawdziwej ewangelizacji, jeśli nie dociera się do mas. A taki właśnie
charakter miały mieć pisma ojca Kolbego 15. I trzeba sobie powiedzieć zupełnie otwarcie, że jeśli katolicy chcą docierać do mas, tu
muszą się z tym pogodzić również obecnie. Kultura celebrycka,
nacisk na gwiazdy może nas irytować, podobnie jak coraz bardziej
skracające się formy czy kultura obrazu, ale nie ma innej drogi, by
ewangelizować za pomocą mediów, niż zrozumienie ich, zastosowanie najnowocześniejszych metod i głoszenie katolickiej treści,
tak by zostać „wychowawcą mas”.
Aby dobrze zrozumieć taką postawę trzeba jednak pamiętać,
że ojcu Kolbemu nie chodziło tylko o to, by trafiać do jak największej rzeszy odbiorców, ale o to, by jego media stały się narzędziem
ewangelizacji. Forma była więc podporządkowana treści, a masowość świadomości, że masy także potrzebują ewangelizacji, która
byłaby podana w formie dla nich właściwej. Św. Maksymilian miał
zawsze świadomość, że musi być „misjonarzem pióra”, i temu zadaniu podporządkowywał wszystko inne. „Misjonarz pióra – tłumaczył swój pogląd – nie liczy swych owoców ilością wydanych
metryk chrztu, ale jest wychowawcą mas, urabia opinię i łagodzi
nienawiść ku katolicyzmowi, wyświetla i pomału usuwa z umysłów
zastarzałe uprzedzenia i zarzuty, usposabia do stopniowej lojal14 List do redakcji „Małego Dziennika” w Niepokalanowie, 18.12.1934, w: tegoż, Pisma,
t. I, s. 759.
15 „«Mały Dziennik», tak jak «Rycerz» musi być pospolity, zwykły i mały. Nie drukuje się go dla inteligencji, ale dla najszerszych mas i chce mówić do nich ich językiem” – odpowiadał św. Maksymilian na zarzuty podłej jakości pisma. P. Sotowski,
dz.cyt., s. 258.

Rycerze nowej ewangelizacji
Byłoby jednak błędem sprowadzanie zaangażowania ewangelizacyjnego św. Maksymiliana Marii Kolbego tylko do mediów. Trzeba
mieć bowiem świadomość, że zaangażowanie medialne było tylko
pochodną głębokiego pragnienia ewangelizacyjnego, które charakteryzowało młodego zakonnika jeszcze w trakcie formacji. We
wspomnieniach współzałożycieli Rycerstwa Niepokalanej z Rzymu
powraca świadectwo, że młodzi franciszkanie nie byli zadowoleni
ze stanu swojego zakonu i chcieli go skłonić, właśnie za pośrednictwem nowej organizacji do większego zaangażowania ewangelizacyjnego i walki z wrogami Kościoła. „Pamiętam, że rozmawiałem
ze współklerykami i o lichym stanie naszego Zakonu, i o jego
przyszłości. I wtedy utrwaliło się mi w myśli zdanie: albo postawić na nogi albo rozwalić. Bo żal młodzieży, która w najlepszej nie
raz intencji do nas przychodzi i ileż razy zatraca ideał świętości
właśnie w klasztorze” 17 – wspominał powstanie Rycerstwa wiele lat później sam św. Maksymilian. A jego przyjaciele z tamtych
czas – choćby o. Iosif Pal, potwierdzali, że rzeczywiście, jako młodzi zakonnicy mieli poczucie za małego radykalizmu egzystencjalnego, ale także ewangelizacyjnego zakonu 18. I właśnie lekarstwem
na te braki miało być Rycerstwo Niepokalanej.
Gdy pobożne stowarzyszenie wyszło, za radą a być może nakazem spowiednika, do świeckich, nakaz ewangelizacji został
w nie od razu wpisany jako najważniejszy cel. Już po powrocie
do Krakowa w 1919 roku ojciec Maksymilian tak opisywał główny
cel Rycerstwa: „starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków,
schizmatyków, a najbardziej masonw i o uświęcenie wszystkich
16 A. Wojtczak OFMConv., Ojciec Maksymilian Maria Kolbe, Niepokalanów 2008,
s. 446.
17 M. M. Kolbe, Jak zaczęła się Milicja Niepokalanej, w: tegoż, Pisma, t. II, s. 559.
18 P. Sotowski, dz.cyt., s. 55.
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ności względem Kościoła, z czasem do pewnej sympatii, zaufania,
wreszcie chęci zapoznania się z religią. Droga to długa, ale za to
prowadzi nią misjonarz nie jednostki, ale masy” 16. I takich właśnie
misjonarzy pióra potrzebuje także nowa ewangelizacja.
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pod opieką i za pośrednictwem NMP Niepokalanej” 19. W 1922
roku w tekście „Cel MI” zamieszczonym w „Rycerzu Niepokalanej”
święty uzupełniał zaś: „Dobra i pożyteczna to rzecz myśleć skutecznie o misjach w Azji i Afryce; nie wolno nam jednak zapominać o tych, co między nami żyją, a jednak podobnej jak poganie
pomocy potrzebują. Wielu z nich nie zna prawdziwego Kościoła
Chrystusowego i dlatego przeciw niemu walczy. Podać miłośną
rękę tym nieszczęśliwym – oto cel «Milicji Niepokalanej». Kiedy
wszyscy schizmatycy i protestanci złożą z głębokim przekonaniem
katolickie wyznanie wiary, gdy wszyscy żydzi mieszkający pomiędzy nami poproszą dobrowolnie o Chrzest św. – część celu „Milicji
Niepokalanej będzie osiągnięta” 20. Żydzi, masoni czy protestanci nie byli jednak jedynym celem działalności św. Maksymiliana.
„Lecz nie trzeba aż szukać innowierców, bo pomiędzy katolikami
ilu jest takich, którzy chociaż uczęszczają na Mszę św. w niedziele
i święta, nie zaniedbują spowiedzi św., unikają większych przewinień, ale rzadko, bardzo rzadko głębiej się zastanawiają nad
tym, jaki jest właściwie ostateczny cel życia” 21 – podkreślał święty namawiając czytelnik „Rycerza Niepokalanej”, by wychodzili
do nich i rozmawiali z nimi o tych kwestiach, czyniąc to częścią
swojego rycerskiego powołania. Wiele lat później, w notatkach do
planowanej książki o Niepokalanej, którą święty zaczął pisać na
krótko przed ponownym aresztowaniem, cel działania MI został
sformułowany dokładnie w ten sam sposób. „Cel to staranie się
o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, żydów itd.,
a zwłaszcza masonów i o uświęcenie wszystkich po opieką i za
pośrednictwem Niepokalanej. Tak więc staranie się o nawrócenie
wszystkich i każdego z osobna, którzy tego nawrócenia potrzebują i uświęcenie każdej duszy, która jest i będzie – bez wyjątku, jest
celem MI” 22 – wskazywał święty.
To zaangażowanie wynikać ma jednak z osobistego spotkania
z Chrystusem przez Niepokalaną. U jego początku jest zawsze
19
20
21
22

M. M. Kolbe, Milicja NMP Niepokalanej, w: Pisma, t. II, s. 215.
M. M. Kolbe, Cel MI, w; Pisma, t. II, s. 259.
M. M. Kolbe, Więcej rozwagi, w: Pisma, t. II, s. 382.
M. M. Kolbe, Istota [MI], w: Pisma, t. II, s. 697.

23 M. M. Kolbe, Istota MI, w: Pisma, t. II, s.. 695-696.
24 List do brata Alfonsa Kolbego, Zakopane 5.01.1921, w: Pisma, t. I, s. 123.
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całkowite oddanie Bogu i Niepokalanej, a nie próba poszerzanie
zasięgu Kościoła. „Istotą Rycerstwa Niepokalanej jest także być
Niepokalanej pod każdym względem, całkowicie. I stąd członkowie MI w akcie poświęcenia proszą Niepokalaną: «abyś mnie
całego i zupełnie za rzecz i własność przyjąć raczyła i uczyniła ze
mną, wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała, i z całym
mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się spodoba.
(…) Dusza do tego stopnia praktycznie oddana niepokalanej nie
może nie promieniować na otoczenie nawet bezwiednie. Lecz
nie poprzestaje na tym, ale usiłuje zupełnie świadomie także
dołożyć wszelkich starań, by i innych dla Niepokalanej pozyskać,
by i inni stali się jak Ona” 23 – dodaje Maksymilian Maria Kolbe. To zaangażowanie może mieć różne formy. Jedną z nich jest
prasa, zaangażowanie medialne, ale nie mniej istotne pozostaje
osobiste świadectwo. Założyciel Rycerstwa wciąż wzywa swoich czytelników, by rozmawiali z wszystkimi, by wciąż na nowo
składali świadectwo, namawiali i nawracali wszystkich i każdego,
kogo tylko mogą. Sam zresztą daje najlepsze świadectwo takiego postępowania, gdy każde spotkanie w pociągu czy na dworcu
wykorzystuje do rozmów na tematy religijne, a każdego napotkanego niewierzącego traktuje jako potencjalnego czciciela Niepokalanej. Maksymiliana nie można było przy tym wyrzucić, bo
on i tak wracał, by głosić Ewangelię. Niezwykłym świadectwem
takiej postawy jest ewangelizacja „akademików” odpoczywających w Zakopanym. Młody zakonnik, którego przełożeni wysłali
na leczenie zaczął ich odwiedzać, opowiadać im o Bogu, przekazywać święte medaliki. Komuś jednak musiało to przeszkadzać,
bo lekarz i szef ośrodka poprosili go, aby już więcej nie przychodził. „Niepokalana dała mi trochę stanowczości, więc oparłem się
temu, bo jestem gościem jak i inni, i przychodzę w godzinach wizyty, a wyjątków czynić nie można” 24 – relacjonował bratu tamte
wydarzenia.
Wezwanie do głoszenia Ewangelii, do zdobywania nowych
dusz dla Chrystusa, jakie kieruje do Rycerzy św. Maksymilian
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może i powinno być zestawione z wielkim apelem o to, by każdy chrześcijanin był uczniem-misjonarzem, jakie skierował do
nas katolików Ojciec święty Franciszek w adhortacji „Evangelii
gaudium”. „Na mocy otrzymanego chrztu każdy członek Ludu
Bożego stał się uczniem-misjonarzem (por. Mt 28, 19). Każdy
ochrzczony, niezależnie od swojej funkcji w Kościele i stopnia
wykształcenia w wierze, jest aktywnym podmiotem ewangelizacji i czymś niestosownym byłoby myślenie o schemacie ewangelizacji prowadzonej przez wykwalifikowanych pracowników,
podczas gdy reszta wiernego ludu byłaby tylko odbiorcą ich
działań. Nowa ewangelizacja powinna pociągać za sobą nowy
protagonizm każdego z ochrzczonych. To przekonanie przybiera formę apelu skierowanego do każdego chrześcijanina, by
nikt nie wyrzekł się swojego udziału w ewangelizacji. Jeśli ktoś
rzeczywiście doświadczył miłości Boga, który go zbawia, nie
potrzebuje wiele czasu, by zacząć Go głosić i nie może oczekiwać, aby udzielono mu wielu lekcji lub długich pouczeń. Każdy
chrześcijanin jest misjonarzem w takiej mierze, w jakiej spotkał
się z miłością Boga w Chrystusie Jezusie. Nie mówmy już więcej,
że jesteśmy «uczniami» i«misjonarzami», ale zawsze, że jesteśmy
«uczniami-misjonarzami»” 25 – wskazuje papież. „... wszyscy jesteśmy wezwani, by rozwijać się jako ewangelizatorzy. Jednocześnie starajmy się o lepszą formację, o pogłębienie naszej miłości
i jaśniejsze świadectwo Ewangelii. Dlatego wszyscy powinniśmy
pozwolić, by inni nas nieustannie ewangelizowali. Nie oznacza to
jednak, że mamy wyrzec się misji ewangelizacyjnej, ale raczej że
mamy znaleźć sposób głoszenia Jezusa odpowiadający sytuacji,
w jakiej się znajdujemy. W każdym wypadku wszyscy jesteśmy
wezwani, by dawać innym wyraźne świadectwo o zbawczej miłości Pana, który – niezależnie od naszych niedoskonałości – oferuje nam swoją bliskość, swoje słowo, swoją moc, i nadaje sens
naszemu życiu” 26 – uzupełnia Franciszek. „Rycerstwo Niepokalanej” jest zaś pochodzącym sprzed niemal wielu projektem takiego właśnie zaangażowania wszystkich chrześcijan.
25 Franciszek, Evangelii gaudium, Częstochowa 2013, par. 120, s. 89.
26 Tamże, par. 121, s. 89.

Maksymilian nie tylko przypomina nam o obowiązku ewangelizacji, który ciąży na każdym chrześcijaninie, ale także pokazuje
jak wyglądać może prawdziwie męska ewangelizacja, prowadzona
przez i dla mężczyzn. Współczesny Kościół, współczesne duszpasterstwo ma z tym, i nie ma tego, co ukrywać, ogromny problem.
Mężczyźni wypływają z Kościoła, niechętnie się w niego angażują i nasza wspólnota wiary staje się coraz bardziej żeńsko-, a nie
rzymsko-katolicka. Rycerstwo Niepokalanej, jeśli przemyśleć je
odpowiednio głęboko i przyjąć je w wersji samego św. Maksymiliana, a nie posoborowo obciasnej ze wszystkiego, co niezgodne
z duchem dialogu i tolerancji, jest zaś właśnie religijnością i pobożnością męską. Już samo określenie „rycerstwo” wprowadza bardzo
męskiego ducha walki, ćwiczenia się w pobożności, zaangażowania
z jasnym celem i jasnymi środkami, czyli takiego jakiego potrzebują mężczyźni. Tu nie ma pobożnego pitu-pitu, ale jasno wskazany
cel i określone środki, czyli to, co mężczyźni lubią najbardziej.
Męskie jest również przypomnienie, że życie chrześcijanina jest
walką, a nie spacerem, a także nawiązanie do militarnej i wojskowej metodologii. „Rycerz, milicja, walka: wojowniczo brzmią te
słowa, bo – i oznaczają wojnę. Nie walkę przy pomocy karabinów,
kulomiotów, armat, samolotów, trujących gazów, ale – prawdziwą
walkę” 27 – wskazuje św. Maksymilian. A w ten sposób nawiązuje
on do pięknych tradycji męskiej pobożności, która od wieków wyraża się właśnie w terminologii wali, która z jakiegoś dziwnego powodu została niemal zupełnie zarzucona po Soborze Watykańskim
II. A przecież sformułowanie „milities Christi” jest nie tylko głęboko zakorzenione w ascetyce katolickiej, ale także jest odpowiedzią
na wojownicze potrzeby męskiego serca, a do tego przypomina
nam ono, że życie chrześcijanina jest walką. „Cała tradycja Kościoła mówi o chrześcijanach jako o milities Christi, żołnierzach Chrystusa. Żołnierzach, którzy niosą pokój innym, walcząc nieustannie
przeciw własnym, złym skłonnościom” 28 – pisał św. Josemaria
27 M. M. Kolbe, Nasza taktyka, w: Pisma, t. II, s. 344.
28 J. Escriva, To Chrystus przechodzi, , tłum. K. Radzikowska, Katowice-Ząbki 2009,
s. 201.
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Życie jest walką, czyli bardzo męska ewangelizacja
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Escriva. I dokładnie w taki sposób postrzega ową walkę także św.
Maksymilian, który wzywa Rycerzy, by wciąż na nowo podejmowali walkę ze swoimi słabościami i by zawierzali je Niepokalanej.
Ta sama, militarna terminologia, znajduje jednak zastosowanie
także w zachętach do modlitwy. Św. Maksymilian jest mistykiem,
ale jednocześnie człowiekiem niezwykle konkretnym, konkretnością bliską mężczyznom, którzy nie lubią tracić czasu na rzeczy,
których czasem nie rozumieją, albo których nie doświadczyli.
I dlatego zachęcając ich do modlitwy święty wskazuje im, że ona
także jest walką. „Na medaliku (…) znajduje się wyryty akt strzelisty: «O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się
do Ciebie uciekamy». Modlitwa, którą sama Niepokalana kładzie
w nasze usta, objawiając ją i polecając jej odmawianie” – zachęca ojciec Kolbe i dodaje, że każde odmówienie tej modlitwy jest
uderzeniem we „wszystkie członki smoka piekielnego, a przede
wszystkim w jego głowę”. „Skutków tej pracy (a raczej modlitwy)
nie widzimy teraz, ale po śmierci ujrzymy” 29 – wskazuje. Modlitwa
ta przypomina także chrześcijaninowi, że nigdy nie może polegać
sam na sobie, ale zawsze musi polegać na Bogu i na Pośredniczce
Wszelkich łask 30.
Świadomość, że życie chrześcijanina jest wojną 31, a do niej
wciąż na nowo powraca św. Maksymilian, niezwykle mobilizuje
wierzących do zaangażowania. Amerykański apologeta katolicki Peter Kreeft wprost stwierdza, że największym zwycięstwem
szatana jest coraz powszechniejsze wśród chrześcijan przekonanie, że walka duchowa nie istnieje. „Kiedy śmiertelnicy zdają
sobie srpawę, że są na wojnie, budzi się w nich coś w rodzaju
świadomości awaryjnej (…) Ludzie świadomi toczącej się wojny żyją z wielką pasją i są czujni. Nie domagają się wygód za
wszelką cenę. Na polu bitwy nie ma yuppies. Natomiast jeśli
ludzie są przekonani, że nie prowadzą żadnej wojny, miękną.
Żądają «praw» (…) Mylą zachcianki z prawdziwymi potrzeba29 M. M. Kolbe, MI, w: Pisma, t. II, s. 221.
30 M. M. Kolbe, Jak myśli i działa Rycerz (Rycerka) Niepokalanej, w: Pisma, t. II, s. 363.
31 „Umrzeć w boju – to jest dopiero normalny stan” – mówił w 1938 roku do współbraci z Niepokalanowa. Konferencje świętego Maksymiliana Marii Kolbego, s. 173.

32 P. Kreeft, Listy jadowitego węża. O subtelnym psuciu ludzkiego robactwa, tłum.
K. Bednarek, Warszawa 2011, s. 17.
33 Konferencje świętego Maksymiliana Marii Kolbego, s. 120-121.
34 Tamże, s. 92.

249
F RO N DA LU X 71 / L ATO 2014

mi” 32 – podkreśla Kreeft wkładając swoje opinie w usta diabła
szkolącego młodsze demony. A Maksymilian ze swoim Rycerstwem, ciągle powracającym wezwaniem do zaangażowania,
osobistym pragnieniem walki dla Maryi (zamienionym później
na codzienne odmawianie „Pod Twoją obronę” skutecznie nas
z tego usypiania wyprowadza, wskazując nie tylko, że jesteśmy na polu bitwy, ale dając także tarczę (czyli Święty Medalik)
i miecz (czyli różaniec) do naszych rąk, a także przypominając,
że walka dotyczy przede wszystkim rzeczy małych. „Od małych rzeczy wiele zależy (…) Z początku dusza nie zważa na te
drobnostki, na przykład rano nie wstanie zaraz, choćby kilka
sekund. To jest drobna rzecz, która szkodzi. Albo jest dzwonek, a jeszcze coś się pragnie wykonać lub słówko powiedzieć
w czasie zwyczajnego milczenia i tak przez cały dzień tych rzeczy drobnych uzbiera się bardzo dużo. W sprawie uświęcenia
duszy trudno nazwać cośkolwiek rzeczą małą, gdyż ze względu na tak ważny cel – wszystko jest bardzo ważne” 33 – zauważa św. Maksymilian. „Jeśli te drobne rzeczy zaniedbujemy, Pan
Bóg nie da innych łask z miłosierdzia, aby się one nie zmarnowały i nie powiększyły naszego długo wobec niego” 34 – dodaje.
I choć akurat te słowa skierowane są do zakonników, to można
je – choćby posługując się radami św. Josemarii Escrivy – zastosować również w życiu świeckim. Punktualność, pilnowanie
czasu modlitwy, „chwila bohaterska” (czyli wstanie dokładnie
o tej porze, o której zaplanowaliśmy to sobie) jest właśnie walką i wiernością w rzeczach małych, do których wzywa nas św.
Maksymilian, a która pozwala stawać się bardziej mężczyzną
i skuteczniejszym ewangelizatorem.
Siłą „Rycerstwa” czyli metodyewangelizacji zaproponowanej
nam przez św. Maksymiliana jest wreszcie niezwykle lekka i różnorodna struktura MI. Sam święty uznaje ją za rzecz drugorzędną i wskazuje, że do istotny rycerstwa nie należy „taka czy inna

250
Tomasz P. T erlikowski / N OW Y KO L B E

forma organizacyjna, lecz samo poświęcenie siebie Niepokalanej,
poświęcenie bezwarunkowe i bezgraniczne” 35. I właśnie dlatego
przynależność do MI wymaga nie tyle organizacji, nie tyle miejsca,
ile woli i zaangażowania. Można powiedzieć, że w ten sposób św.
Maksymilian proponuje powołanie armii, w której poza generałem, którym jest Niepokalana, oficerami, czyli franciszkanami,
istnieje ogromna rzesza ludzi o różnym stopniu związania, którzy
tworzą regularne oddziały, ale także partyzantkę i wreszcie środowisko wsparcia – nie tylko modlitewnego. Dla każdej osoby w takiej strukturze znajdzie się miejsce, i każdy może w niej rozpoznać
swoje powołanie.
Nowa ewangelizacja, trzej święci i Ona
Na koniec trudno nie wrócić do pytania o to, dlaczego właśnie św.
Maksymilian został wezwany jako opiekun „nowej ewangelizacji”?
Odpowiedzią może być, choć mam świadomość, że formułując ją
kieruję się raczej intuicją niż twardymi dowodami, to, że dla św.
Jana Pawła II jednym z największych nauczycieli religijności był
wielki czciciel Maryi (wielbiony także przez św. Maksymiliana)
czyli św. Ludwik Maria Grignion de Montfort. Święty ten, którego „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi
Panny wpłynął na całe życie i cały pontyfikat Jana Pawła II wprost
stwierdzał, że szczególny kult Maryi będzie konieczny w czasach
ostatecznych. „Przez Maryję zaczęło się zbawienie i przez Maryję musi się ono dopełnić” 36 – pisał św. Ludwik. „W tych czasach
ostatecznych Maryja musi zajaśnieć bardziej niż kiedykolwiek
miłosierdziem, mocą i łaską: miłosierdziem, aby z miłością przyprowadzać i przyjmować biednych grzeszników i ludzi zbłąkanych, którzy nawrócą się i powrócą do Kościoła katolickiego; mocą
przeciw nieprzyjaciołom Boga, bałwochwalcom, schizmatykom,
muzułmanom, żydom i zatwardziałym bezbożników” 37 – dodawał
i przypominał, że każdy kto spotka Maryję spotka miłosiernego
35 List do Prymarii MI w Rzymie 13.12.1938, w: Pisma, t. I, s. 995.
36 Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Pisma wybrane, tłum. A. Kuryś, Warszawa
2008, s. 417.
37 Tamże, s. 420.

Tekst został wygłoszony podczas XIII Dni kolbiańskich
w Centrum św. Maksymiliana

251
F RO N DA LU X 71 / L ATO 2014

Boga. I dokładnie ten sam przekaz znajdziemy u św. Maksymiliana, który głosi Matkę Pana jako Matkę Miłosiedzia. „GdybyLucyfer mógł wezwać na swój ratunek Najświętszą Pannę jednym
słowem „Maryja”, od razu dostałby się do nieba. Tym bardziej
człowiek, choćby w najcięższych i najmizerniejszych chwilach
życia” – zanotował święty już w 1914 roku. I właśnie głoszenie
Miłosierdzia Bożego, także tego przez ręce Maryi, było i pozostało głównym celem św. Jana Pawła II, który – choć nigdy tego nie
powiedział – miał chyba świadomość, że czasy, w których Matka
Pana jest nam szczególnie potrzebna, już nadeszły, i że bez Niej
i bez Jej Syna nie ma dla nas ratunku. „Nowa ewangelizacja” to
przecież tylko głoszenie w nowych warunkach tej starej prawdy. Ω

4 CZERWCA –
ŚWIĘTO
WOLNOŚCI
Z dr. Dariuszem Gawinem
rozmawia Tomasz Rowiński

Co było najważniejsze w polityce polskiej początku lat 90.?
– Najważniejszy był ideowy konflikt
w obozie Solidarności. Po jednej stronie stał w nim rząd Tadeusza Mazowieckiego wraz z jego zapleczem, ta
cała formacja, która się zaangażowała
w rząd Mazowieckiego. Formację tę
moglibyśmy określić mianem liberalno-lewicowej i inteligenckiej. W pewnym sensie to był jedyny taki moment
w historii Polski, kiedy inteligencja,
zawsze bardzo ważna w naszych dziejach, w ogóle rządziła – dokonała
transformacji i była u władzy. Moż-

na powiedzieć więcej, to nie był tylko
rząd, ale dużo większe zjawisko – dlatego używam pojęcia formacji. Stały
za nią także bardzo wpływowe media.
Trzeba pamiętać, że mówimy o czasach, w których nie istniały komercyjne stacje telewizyjne. Telewizja była
publiczna i wielkie znaczenie miały
tradycyjne, drukowane media, czyli
gazety, tygodniki. Ideowym reprezentantem tego obozu była „Gazeta
Wyborcza”, która miała wtedy największy wpływ na rzeczywistość, ale
były też inne tytuły – przez jakiś czas
próbowano reaktywować tytuł „Po
Prostu”, który także bardzo zaanga-

Kto stał na czele tego ruchu krytyki?
– Politycznym wyrazicielem tego ruchu krytycznego stali się Lech Wałęsa
i bracia Kaczyńscy, a szczególnie Jarosław Kaczyński, ale nie tylko. Nie było
zaś dominującego tytułu reprezentującego ten nurt. Próbowano pisać
o tym w różnych miejscach, różne były
punkty odniesienia. Toczyły się bardzo
zażarte debaty i one miały charakter
polityczny po prostu, ale także głębszy.
Chodziło również o pewną filozofię uprawiania polityki w warunkach

Czym była wtedy, na początku lat 90.,
Polska dla lewicy laickiej, prawicy katolickiej, a czym dla postkomunistów?
– Nie używałbym pojęcia lewicy laickiej, ponieważ to wtedy znaczyło
coś innego. Dla liberalno-lewicowej
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gwałtownej zmiany. To był najważniejszy spór lat 90. i w pewnym sensie
tzw. wojna na górze, która wybuchła
w 1990 roku, jest archetypem i źródłem wszelkich ideowych podziałów
funkcjonujących do dzisiaj. Pewien
zbiór argumentów, które mają obie
strony, funkcjonuje cały czas: toposy, retoryczne figury, sposób myślenia
jednej i drugiej strony, który się wtedy
wykształcił, funkcjonuje również obecnie. Przecież znaczna część aktorów
życia politycznego i publicznego jest
aktywna od tamtej pory, choć zdarzają się uderzające przesunięcia. Choćby
gdańscy liberałowie byli po stronie
tych, którzy głosili hasło przyspieszenia
i atakowali obóz lewicowo-liberalny,
a dzisiaj sami, na czele z premierem
Donaldem Tuskiem, stanowią polityczną reprezentację tego pierwszego obozu. To samo stało się z Wałęsą, którego
lewicowo-liberalne media portretowały chyba gorzej niż Jarosława Kaczyńskiego, a dzisiaj jest on dla tych środowisk autorytetem. Zatem, jak widzimy,
zdarzały się spektakularne zamiany
miejsc, jednak wielkie obozy, które się
wtedy uformowały, trwają do dzisiaj.
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żował się w obronę kursu przyjętego
przez Tadeusza Mazowieckiego. Był
wreszcie „Tygodnik Powszechny”, który
wtedy stanowił jeszcze dosyć istotny
adres ideowy. Z drugiej strony zostali
wszyscy ci niezadowoleni z przebiegu
transformacji – także pod względem
politycznym. To były liczne i różnorodne grupy. Dzisiaj byśmy powiedzieli,
że one z perspektywy pozycji centroprawicowych krytykowały Mazowieckiego i jego obóz, krytykowały „Gazetę
Wyborczą”. Tamci zakładali, że trzeba
przeprowadzić transformację w sposób łagodny, i odsuwali perspektywę
wolnych wyborów – szybkie ich przeprowadzenie miało zaszkodzić sytuacji. Po drugiej stronie byli właśnie
ci, którzy to krytykowali, czy to z tego
powodu, że uważali taką sytuację za
faktyczny brak dekomunizacji, czy też
widzieli w tym błąd polityczny.
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inteligencji wszystko, co się wtedy
działo, zamykano w słowie „transformacja”. Z punktu widzenia filozofii
politycznej wydarzenia roku 1989 były
polskim case study tego, co Hannah
Arendt nazywała constitutio libertatis, czyli ustanowieniem wolności. To
znaczy budową instytucjonalnych ram
dla wspólnoty politycznej. Prawica,
czy wszystko to, co zaczęto potem
nazywać prawicą, bo wielu z tych
ludzi wcale nie było prawicowych
jeszcze w czasie stanu wojennego czy
za pierwszej Solidarności, powstała
dlatego, że w warunkach sporu na początku lat 90. za wyznacznik prawicowości uznano stosunek do lustracji
i dekomunizacji. Jeśli ktoś był antykomunistą i głosił lustrację oraz potrzebę dekomunizacji, to był prawicowy.
Niezależnie od tego, co by myślał np.
o sprawach społecznych. Dla obozu
liberalno-lewicowego przechodzenie
z komunizmu do wolnej Polski oznaczało przekształcenie, czyli transformację – ewolucyjny proces – oraz powrót do Europy – to także było ważne
hasło używane przez Mazowieckiego
i jego zwolenników. W pewnym sensie towarzyszyło im przekonanie, że
wszystko, co dzieje się poza ich nurtem, jest potencjalnie niebezpieczne.
Wobec tego trzeba ostrożnie, reformistycznie, wykazując się powagą i odpowiedzialnością, przeprowadzić Polskę przez trudne czasy, włączając w to,
o ile się da, ludzi z drugiej strony.

Drugiej strony?
– Czyli także oświeconych postkomunistów, którzy uformują w Polsce nową
rzeczywistość. Stąd brała się niechęć
do konstytuowania wolności w sposób
proponowany przez prawicę mówiącą,
że trzeba zbudować nowe państwo.
Charakterystyczne, że tak trudno było
wyznaczyć wtedy moment, w którym
rozpoczynała się wolna Polska. Liberalno-lewicowa elita miała z tym dosyć
duży kłopot. Próbowała zrobić z Okrągłego Stołu taki moment, ale to się nie
udało. Z kolei 4 czerwca nie mógł wtedy być uznany za taką datę, dlatego że
nie wypadało tak wyraźnie mówić, że
odniosło się zwycięstwo. Słowo „zwycięstwo” zakłada walkę, a tam, gdzie
są zwycięzcy, są i przegrani. Tego nie
chciano.
Czym miała być transformacja? Nie
zmianą ustroju, ustanowieniem
wolności?
– Niekoniecznie. Transformacja miała
być procesem rozciągniętym w czasie i właśnie z tego powodu był kłopot
z wyznaczeniem aktu założycielskiego. Charakterystyczne też jest – choć
dzisiaj może to brzmieć dla młodych
ludzi, którzy tego nie pamiętają, dziwnie – że III RP była pojęciem centroprawicowym, które na początku musiało być wywalczone. Ci, którzy dzisiaj
bronią III RP przed atakiem IV RP, nie

Była jakaś kontrpropozycja?
– Po prostu miała być Rzeczpospolita Polska. Pamiętam tę argumentację, wedle której mówienie o wolnej
Polsce, czy III RP, powodowało, że PRL
nie miał numerka. Była pierwsza RP,
potem zabory, druga RP, wojna i komunizm, a potem trzecia. Chodziło o to,
że mówienie o III RP deprecjonowało
PRL, który co prawda wolny nie był, ale
formę państwową zachował. Dzisiaj
ci sami ludzie bronią hasła III RP. Pamiętam, jak w publicystyce liberalnolewicowej mówiono, że zmiana godła
państwowego, dodawanie korony to
są tematy zastępcze, bo tutaj dzieją
się wielkie sprawy związane z przemianami cywilizacyjnymi, a prawica żąda
jakichś symbolicznych zmian, które
w końcu nie mają aż tak wielkiego znaczenia. To nie było do końca objaśnione, ale często, kiedy czytałem teksty,
szczególnie tych ludzi, którzy większość dorosłego życia spędzili w PRL-u,
to miałem wrażenie, że wolna Polska to był dla nich PRL w momentach
spełnionego marzenia z roku 1956 czy
1980. Samo mówienie o wolnej Polsce,
o tym, że coś się dokonało w wolnej
Polsce, albo że wolna Polska trwa już
tyle i tyle lat, było przez nich traktowane jako ostentacyjne i prowokacyj-

Nie przypominam sobie, żeby
w latach 90. mówiło się, że PRL
to były czasy dyktatury czy braku
niepodległości.
– Mówiło się, ale nie w samym środku
dyskusji publicznej. Taki pogląd był
zresztą krytykowany. W gruncie rzeczy
jednak język i narracja solidarnościowa – bo to z niej pochodzi negatywne
opisywanie PRL-u – ostatecznie wygrały. I to wygrały w takim wymiarze,
że dziesięć lat temu – opowiadał mi
mój znajomy, który prowadził w jednej z prywatnych szkół zajęcia z historii najnowszej Polski – studenci nie
potrafili wskazać wspomnianego już
momentu upadku komunizmu. Okrągły Stół się z tym nie kojarzył, natomiast dzisiaj 4 czerwca to jest nieformalne święto. Dzisiaj, gdy otworzy
się 4 czerwca media – tym bardziej
że w tym roku to będzie 25. rocznica – wszędzie pisze się o tym dniu jako
momencie upadku komunizmu. Jest
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ne. Nie jest tak oczywiście, że oni nie
uważali, by Polska odzyskała niepodległość, ale zawsze to opakowywano
w zastrzeżenia, eufemizmy i niuanse. Z tej niemocy mówienia najprostszych rzeczy brała się kariera znanego
telewizyjnego stwierdzenia Szczepkowskiej, że 4 czerwca upadł w Polsce
komunizm. Nikt tego wcześniej wprost
nie powiedział i to, co ona zrobiła,
wzbudziło szok.
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pamiętają, że wielu z nich z pewnym
oporem akceptowało w ogóle mówienie o III RP.
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charakterystyczne, że wygrał 4 czerwca, za to ani nie wygrał Okrągły Stół,
ani nie okazały się skuteczne próby
zrobienia punktu przejścia z zaprzysiężenia Mazowieckiego na premiera.
Został ten solidarnościowy moment
zwycięstwa. Zwyciężył też symbolicznie
pomnik Państwa Podziemnego, zwyciężyła pamięć o Powstaniu Warszawskim, o wydarzeniach sierpniowych.
Ten symboliczny zestaw pamięci – dat,
wydarzeń, ludzi – on odzwierciedla solidarnościową optykę i tę także centroprawicową z początku lat 90. Ponieważ
u nas prawica niemal zawsze jest niezadowolona i sfrustrowana, to nawet
kiedy odnosi sukcesy, często uchodzi
to jej uwadze. Albo się to komentuje
w ten sposób, że to są tylko puste formy nienasycone właściwą treścią. Jako
konserwatysta staram się patrzeć bardziej trzeźwo i widzę tu duży sukces.
Mówił pan, że to lustracja i dekomunizacja była ważnym punktem odniesienia w Polsce w latach 90., ale
wygląda, że mieliśmy głębszy spór
o tożsamość i tradycję polską.
– W problemie lustracji widać było
szerszy problem, jaki miała nowa Polska, która wyłoniła się z negocjowania sposobu przejścia z ekipą stanu
wojennego. Stan wojenny był bardzo
dramatycznym wydarzeniem i w gruncie rzeczy to on ukształtował współczesną Polskę – nie pierwsza Solidarność

ani nie moment transformacji, tylko
doświadczenie stanu wojennego, które zniszczyło kapitał społeczny w Polsce tak gwałtownie odradzający się
w pierwszych miesiącach Solidarności. Milion ludzi wtedy wyemigrowało,
bardzo wielu ludzi do tego zmuszono.
I to takich, którzy byli zaangażowani,
którzy byli aktywni, zakładaliby firmy, stowarzyszenia, którzy by działali
i włączali się w życie publiczne. Setki
tysięcy tych ludzi zmuszono do emigracji, a niektórzy wybrali tę emigrację
dobrowolnie. Jednym ze sposobów
działania służby bezpieczeństwa było
coś, co opisywano w jej oficjalnych dokumentach jako dezintegrację. Agent
wchodzący do jakiegoś środowiska nie
tylko przekazywał informacje o tym, co
się dzieje, lecz także rozsiewał plotki,
że ktoś jest pijakiem, a kogoś innego
zdradza żona, że ktoś ukradł pieniądze
na powielacze itd. Ta praca, która się
odbywała w latach 80., ten konflikt,
bo to nie tylko są ludzie zabici, ale i ci,
którzy przeszli przez więzienie, i ci, którzy pisali lojalki, co ich w jakiś sposób
złamało, bo z tego powodu wycofali
się z życia publicznego, to działo się
w wielkiej skali. Dlatego lustracja była
elementarną próbą przywrócenia sprawiedliwości, która została zachwiana,
i poczucia tej sprawiedliwości. Poczucie sprawiedliwości jest fundamentem
wspólnoty politycznej. Wielu ludziom
wydawało się, że to poczucie nie może
być poniżane i pominięte w wolnym

Czy można było sobie wyobrazić inny
rozwój wypadków w roku 1989?
– Nigdy się nie dowiemy, czy to było
możliwe. Powiem, jak sam wtedy
myślałem, mając 25 lat. Kończyłem
studia właśnie w roku 1989. Z jednej
strony była opcja lewicowo-liberalnej
elity ,a z drugiej strony – jako skrajność – Solidarność Walcząca, która
nie chciała Okrągłego Stołu i dążyła do
zwarcia. Wielu ludzi odrzuciło też koncepcję Sejmu kontraktowego – kryty-
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kował ją sam Mazowiecki, krytykował
też wtedy Bronisław Komorowski – za
niedemokratyczny charakter tego, co
wynegocjowano. W Sejmie kontraktowym tylko jedna trzecia posłów pochodziła z wolnych wyborów. Uważałem,
że Okrągły Stół był potrzebny, zresztą
i Lech Kaczyński tak uważał. Dzisiaj,
ledwo po kilku latach, nie pamięta
się, że jedną z ostatnich rzeczy, jaką
prezydent zrobił przed swoją tragiczną
śmiercią, było zorganizowanie konferencji poświęconej Okrągłemu Stołowi.
Lech Kaczyński mówił wtedy, że był
jego zwolennikiem, ale nie na takiej
zasadzie, jak potem Geremek z Michnikiem powtarzali, mówiąc: pacta sunt
servanda, i że trzeba dotrzymywać słowa. W praktyce oznaczało to rezygnację z bycia ofensywnym w stosunku do
czerwonych. Okrągły Stół dał szansę
i był instrumentem, ale nie powinien
być fetyszem. Z tzw. filozofii Okrągłego Stołu zrobiono właśnie fetysz. Tak
jakby to było przedsięwzięcie autoteliczne, a ono było tylko politycznym
narzędziem. Otworzyło grę, której
reguły zostały momentalnie zmienione 4 czerwca. Tak jak byłem zwolennikiem Okrągłego Stołu i uważałem,
że trzeba iść do wyborów, tak po 4
czerwca miałem przekonanie o błędzie
elity solidarnościowej. Zbyt bali się
PRL-u i władzy. Trzeba było iść mocniej
i szybciej, wychodząc z przesłanek, że
został uruchomiony proces, ale można
go przyspieszyć. W tym sensie właśnie
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kraju. Miało to oczywiste odniesienie – nierozliczenie tego, co działo się
przez cały okres komunizmu, ale i działo się wręcz chwilę przedtem. W roku
1990 to były rzeczy sprzed dwóch czy
może pięciu lat. Wszyscy byli dużo
młodsi. Jedna i druga strona żyła
w tym samym kraju. Pojawiały się też
kwestie głębsze. Chodziło o rozliczenie
totalitaryzmu, o to, czym był PRL, o Sowiety, o cały zespół spraw, które wchodziły bardzo głęboko w nasze dzieje
i ludzkie losy. W tym sensie lustracja
okazała się centralnym elementem
starcia. Nie udało się jej przeprowadzić, ale z drugiej strony na ludziach,
którzy współpracowali z bezpieką, i na
samym aparacie represji ciąży społeczna infamia. Nie udało się tego instytucjonalnie przeprowadzić, ale wytworzyło się przekonanie, że bycie takim
kimś jest moralnie naganne w oczach
opinii publicznej.
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hasło rzucone przez Jarosława Kaczyńskiego, podchwycone przez Wałęsę,
w tamtym momencie okazało się słuszne. Paradoks tej sytuacji polegał na
tym, że Wałęsa skanalizował tę emocję
i wynikające z niej polityczne poparcie,
po czym je zmarnował. Prawicy wtedy
nie udała się jedna rzecz – postawiła na absolutnie nieodpowiedniego
człowieka. Tego wielu takich ludzi jak
ja do dzisiaj nie może sobie wybaczyć.
Na Wałęsie ciąży odpowiedzialność
za to, że nie zbudował dużej siły politycznej w oparciu o wielki obóz, który
go popierał w wyborach prezydenckich. To można było zrobić i myślę,
że wtedy Polska wyglądałaby inaczej, ale szansa tamtego czasu została
zaprzepaszczona.
Czy 4 czerwca i to, co się potem
działo, nie pokazały rzeczywistych sojuszów ideowych lewicy
i postkomunistów?
– Raczej pamiętam to tak, że właśnie
doświadczenie stanu wojennego i słabości w starciu z komunistami w latach
80. sprawiły, że pojawiła się niezwykle
przerośnięta ostrożność – nie tchórzostwo – w obliczu tego, że zaraz mogą

się stać rzeczy straszne i niekontrolowane. Pomijano to, że Jaruzelski, który
wtedy był pod wielkim naciskiem Gorbaczowa, żeby dążyć do zmiany, nie
tylko nie mógłby się odwołać do siły fizycznej u siebie, ale i nie mógłby liczyć
na wsparcie Sowietów, o które ubiegał
się wcześniej. Ci ludzie jednak całe
życie spędzili w PRL-u i tamte ramy myślenia o tym, co jest możliwie politycznie, a co nie, wtedy się kształtowały.
To funkcjonowanie na styku władzy
i opozycji, społeczeństwa, Solidarności powodowało, że tamto pokolenie
nie było skłonne do dużego ryzyka i do
takich gwałtownych działań. Zbytnia
ostrożność, która wcześniej bywała
cnotą, tak jak w czasach pierwszej Solidarności, wychowała tych ludzi do myślenia o polityce w takich kategoriach,
że byli niezdolni do szybkich politycznych manewrów. W dniu 4 czerwca zawaliła się cała ich konstrukcja polityczna i trzeba było coś zrobić. Oni woleli
uznać, że ta konstrukcja się nie zawaliła i że trzeba komunistom pomóc.
To jest zalążek wszystkich przyszłych
kłopotów i to jest pierwsze pęknięcie
w obrębie solidarnościowej rewolucji,
które potem już tylko się pogłębiało. Ω

Dariusz Gawin: wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, członek redakcji Teologii Politycznej, ostatnio wydał „Wielki zwrot”.

Wnikliwie przejrzałem
Wnikliwie przejrzałem nową Frondę
Dojrzałem niedojrzałość.
We Frondzie.
Rzeczy dzielę na twarde i miękkie.
Twarde to historia, polityka, bioetyka.
Lubię też teksty zagraniczne, zwłaszcza amerykańskie.
Miękkie rzeczy to kultura przede wszystkim,
Ale też filozofia czy inne takie.
Przylgnąłem do tego co twarde,
Jak obłok wolnym lotem.
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Luca de Van Deha
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Co można zrobić w upalne
budapeszteńskie popołudnie,
gdy gorączka sięgająca
kilkunastu kresek, na zwykłym
rtęciowym termometrze, nie
pozwala wytknąć nosa poza
rozgrzane ściany akademika?
Można próbować pozwolić sobie na
bezruch, na cichy rausz, można również
cieszyć się swobodą towarzyszących ci
ludzi, którzy w tej właśnie chwili przebiegają na czerwonym świetle przez zapchaną samochodami ulicę albo też wylegują się, muskani słonecznym żarem,
na przybasenowych trawnikach. Jednak
gdy twój Budapeszt zaczyna się i kończy w małym, dwuosobowym pokoiku,
w którym stoją nieposłane, wilgotne
od potu łóżka, a zza okien dobiega cię
jedynie terkot młotu pneumatycznego,
trwanie w uśpieniu staje się napiętym
i nieznośnym drganiem. Ciągłym zerkaniem na zegarek. Przeklinaniem swojego pecha itd.
Długopis, pióro lub cokolwiek innego, świstek papieru, papier toaletowy,

folder, mapa, krzesło, noga na nogę,
język wsunięty delikatnie między zęby,
potem wargi, oprócz tego ciastka,
resztka herbaty z porannego posiłku.
Można pisać, pisać o byle czym,
przecinać drogi, czas, parki, przestrzeń, można stawać na cokołach,
siać zamęt, układać sonety, panegiryki,
wykrzywiać koła, twarze, można też,
tak najzwyczajniej w świecie, gładzić
swe ręce. Można spróbować usiąść na
skraju chodnika, szukając Boga, szukając wieczności, ze ślepcem rozmawiać o pięknych tarasach, zdobnych
w kwiaty, naruszać prywatność i być
zbytym jedynie krotochwilnym śmiechem. Można się kłaniać, kląć i wzbraniać. Można patrzeć w lustra, które
niektórzy obnoszą po dziedzińcach.
Nosić trzeba maski, zdejmować je na
rozkaz słowa, by bez związków i przyczyn tworzyć bezgraniczne obszary, by
litery stały się kluczem do rzeczywistości, która poniewiera nas, bez przerwy
obnażając małostkowość, przywiązanie
do przedmiotów, znaczeń, ocen i spojrzeń. Gombrowicz praktyczny.

Budap
Tomasz Rowiński

***
A młot pneumatyczny wciąż zgrzyta,
mrok wieczoru zaczyna wlewać się do
pokoju. Panuje tu co raz bardziej duszny zmierzch. Ω

peszt
pisane w goraczce
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mija i nie wszystko ma swój początek
i koniec… Gorący banał. Czy początek
i koniec nie zapętla się jak sznurek?
Tam gdzie każda myśl rozmywa się, łączy, stapia z murami, figurami o marmurowych twarzach, ba, nawet kończy
spazmem…
Budapeszt, miasto stracone, miasto, któremu odebrałem prawo głosu,
opisując je, nie widząc go zbyt dobrze.
Pozostanie ono gdzieś między cortazarowskim Paryżem, krakowskim Barbakanem a oksfordzkim chodnikiem
służącym za stół do pisania korespondencji. Cointreau, cointreau, czemuż
cię nie ma u Madziarów! No tak – cointreau, calvados, cydr, tokaj, śliwowica, bordeaux, absynt, etc., etc… Literatura. Przeczytajmy to z francuskim
akcentem.
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Z okna widzę samochody, długie
rzędy samochodów, widzę wspaniale
opalone plecy robotników, mozolnie
nakładających kolejne warstwy asfaltu
na drogę, która przez most Szabadság, czy właściwie którykolwiek inny,
prowadzi do prawdziwego Budapesztu. Tego, w którym ludzie piją chłodne
wino i w którym nikt nie musi pytać,
której stajni wyścigowej spod znaku Formuły 1 kibicujesz. Budapeszt
rozczłonkowany, miejski, gęsty ludzką
witalnością, błyskami, gwarnością.
Unikam szerokich deptaków, łaknących
blasku i rozgłosu. Wydobywam z siebie
te miejsca, gdzie spokojnie mogę stać
z rękami w kieszeni, ćmić papierosa
i po raz kolejny w życiu poczuć niezwykły powiew, powiew chwili, która trwa
nieprzerwanie, która nigdy nie przemija, do której wraca się, przykładając
rękę do czoła i delikatnie pocierając,
usuwa wilgoć. A w tle stopy i motyle,
gzymsy i firanki, kamienie i rzeka. Dunaj sennie wijący się wśród nabrzeży,
odurzony jasnością stolicy, przekonany
dotąd, że postać tego świata nie prze-
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Dużo mówi się dziś o kryzysie męskości – zdaje się, że przede wszystkim ominął on dresiarzy. Powiem wam
więcej – gdybym miał córę, to wolałbym, aby właśnie dres, a nie pedałek
w rurkach z Nowego Światu (ciekawe,
który z tych dwóch dżentelmenów
przeżyłby selekcję naturalną), przedłużył moją dynastię. A i poczucie bezpieczeństwa by córze dał, i może by drzewo jakie zasadził…
I w końcu – dresiarze to dziś prawdziwi kontrrewolucjoniści. Która inna
grupa jest od nich bardziej antymainstreamowa? Widział kto kiedy drecha,
jak pije kawę na placu Zbawiciela?
Z pewnością nie. A hipstera? Oczywiście, że widziałeś, i to niejednego.
Dresy to też straszne konserwy. Bo
przecież uważają tłumnie, że „chłopak, dziewczyna – normalna rodzina”,
a wspominanymi pedałami srogo gardzą. Mówię wam – kiedy przyjdzie co
do czego, to właśnie oni uratują naszą
zniewieściałą cywilizację. Nieprawdopodobne? A czy ktoś spodziewał się
konserwatywnej rebelii u wieśniaków
z Wandei? Ω
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Spotykam się ostatnio z niezrozumieniem i oburzeniem. Jak to? – pytają
mnie niektórzy zdziwieni, jak gdybym miał co najmniej strój Adama na
sobie – na uczelnię w dresach? Otóż
w dresach! Bo w czym innym mam
chodzić? W rurkach? Sorry, ale mimo
żem singiel, to dbam o jakość swojego nasienia i wygodę mej męskości.
W dresach mam pełny luzik, wolność
i swobodę, rurki mogłyby mi zaoferować tylko ciasnotę i niewygodę…
Nie czuję się źle, kiedy ktoś utożsamia mnie z typowym nosicielem dresów. Bo drechy bądź co bądź to jednak
prawdziwe samce alfa. Nie pierdolą
się i lubią sobie zakląć, i to raczej nie
pod nosem, bo nigdy nie widziałem
wąsatego dresiarza (prawie zawsze są
dokładnie ogoleni na twarzy). Lubią
sobie też czasami komuś – za coś albo
za nic – przypierdolić. Zjawisko dresiarza pantoflarza chyba nie istnieje. My
się spieramy o gender, a oni po prostu
znają swoje przypisane im przez płeć
role. Wypić też sobie lubią – i nie mam
na myśli tutaj jakiegoś pedalskiego latte! Jednocześnie dbają o siebie i trenują rozmaite sporty. Czy po to, aby np.
szybciej uciekać przed policją? W to
już nie wnikam.

Antonina
Karpowicz-Zbińkowska

MUZYKA
SFER

Pytanie o aktualność starożytnej teorii na temat muzyki sfer 1
przypomina nieco pytanie o aktualność systemu ptolemejskiego.
Jednak wbrew pozorom, o ile system ptolemejski został dawno
obalony i stanowi obecnie coś w rodzaju obiektu muzealnego, to
teoria muzyki sfer, jako obszerna teoria metafizyczna, nie tyle
została obalona (bo też i trudno udowodnić albo właśnie obalić
jakikolwiek system metafizyczny, a więc próbę opisu rzeczywistości z punktu widzenia ontycznego) 2, co raczej została zapomniana
i zastąpiona innymi modelami wszechświata.
1

Na potrzeby tego artykułu teorią muzyki sfer będę nazywać platońsko-pitagorejski
trójdzielny system obejmujący kategorie musica mundana, musica humana oraz
musica instrumentalis, choć zdaję sobie sprawę, że to oczywiście bardzo skrótowe
określenie.
2 Nawiasem mówiąc, czy kolejne wielkie systemy metafizyczne nawzajem się wykluczają, podobnie jak to ma miejsce w przypadku np. wielkich teorii fizycznych? Opis
fizyki podany przez Arystotelesa został przecież całkowicie zastąpiony przez system
Newtona, ten zaś został potraktowany jako szczegółowy przypadek w ramach teorii względności Einsteina itd., itp. Zatem kolejne wielkie odkrycia w ramach nauk
szczegółowych powodują swego rodzaju rewolucje, wywracające do góry nogami
dotychczasowy obraz świata. Natomiast o wielkich systemach metafizycznych mówi
się, że one nie tyle się wzajemnie wykluczają, ile raczej są konkurencyjnymi spojrzeniami, a ogólnie nawiązują do jednego z dwóch wielkich nurtów filozoficznych:
platońskiego lub arystotelesowskiego. Być może zresztą z tego ostatniego powodu
właśnie współczesne opisy metafizyczne świata, jako wpisujące się w nurt platoński, nie stoją wobec siebie w tak wielkiej opozycji, jak to ma miejsce w przypadku
teorii z gatunku nauk przyrodniczych, a raczej są właśnie tylko różnymi aspektami
tego samego sposobu opisu świata.
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Fascynującym zagadnieniem jest to,
ile chrześcijaństwo i kultura zachodnia
utraciły z tego powodu, że Augustyn
zarzucił projekt stworzenia dalszych
traktatów dotyczących pozostałych sztuk
wyzwolonych. Jakże inaczej mogły się
potoczyć losy nauki i w ogóle cywilizacji
zachodniej, gdyby jednak pozostawił
po sobie traktaty zawierające teologię
arytmetyki, geometrii czy astronomii…
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Modelem wszechświata nazywam funkcjonujący powszechnie
w danej epoce, zarówno wśród elit intelektualnych, jak i wśród
prostych ludzi, obraz świata. Oczywiście model wszechświata
jest tylko obrazem postrzeganym w ramach mentalności danego
pokolenia czy pokoleń, nie wyczerpuje on nigdy rzeczywistości,
która jest zawsze bogatsza niż najbardziej wyczerpujący jej opis.
I tak, o ile współczesny model zawiera dużo elementów z teorii
Freuda czy Darwina, trochę z Einsteina i ewentualnie spopularyzowane fragmenty teorii chaosu, to starożytno-średniowieczny
model oprócz mitologizujących teorii czterech żywiołów czy nauki
o wpływie planet na ludzi, zawierał właśnie wiele z platońsko-pitagorejskiego obrazu świata jako harmonii wirujących koncentrycznie sfer, wydających niesłyszalną dla ucha ludzkiego muzykę.
Ślady funkcjonowania w powszechnej świadomości tego obrazu świata dostrzec można jeszcze w XVIII w. Jamie James w swojej kultowej książce Muzyka sfer stawia tezę, że ostatnim dziełem
opartym na tamtym, odchodzącym już pomału w niebyt obrazie
świata, jest masoński w wymowie Czarodziejski flet Wolfganga
Amadeusza Mozarta 3.
NIEPOKÓJ POZNAWCZY
Późniejsze wielkie odkrycia naukowe, zwłaszcza te dokonane
w XIX i XX wieku, zachwiały tym starożytnym przekonaniem, że
świat jest ładem i porządkiem oraz że do jego poznania wystarczą
ludzkie zmysły, odpowiednie narzędzia i logiczne wnioskowanie.
Nagromadzenie ogromnej ilości informacji na temat świata materialnego, którego świadkiem jest współczesność, doprowadziły do
3 To zresztą osobny temat: nurty ezoteryczne, takie jak alchemia, kabała itp., bardzo
chętnie zaadaptowały pitagorejski motyw teorii muzyki sfer. Duże wrażenie zrobiła
na mnie rycina XVII-wiecznego alchemika Roberta Fludda, pt. Boski monochord,
przedstawiająca w symboliczny sposób jego koncepcję kosmologii, w której wszechświat ukazany jest jako wielki monochord pitagorejski, strojony ręką samego Boga.
O ile z teologicznego punktu widzenia rycinie tej nie można niczego zarzucić, to
należy pamiętać, że zdobiła ona jego kabalistyczno-hermetyczną rozprawę pt. Historia makrokosmosu. Można zaryzykować tezę, że gdy cywilizacja chrześcijańska
zapomniała o teorii muzyki sfer, to ta przetrwała w jakimś stopniu właśnie wśród
nurtów ezoterycznych, oczywiście odpowiednio zmodyfikowana. Moim marzeniem
jest odzyskanie jej z powrotem dla chrześcijaństwa.

Im więcej dąży umysł do objęcia wielu rzeczy, tym większy
odczuwa niedostatek. W każdym kole o dowolnej wielkości
jeden jest punkt środkowy, w którym wszystkie punkty się
zbiegają i który geometrzy nazywają centrum, chociaż można
dzielić cały okrąg na niezliczone części, tylko ten jeden jest
punkt, od którego pozostałe są równo odległe i który panuje
nad wszystkimi jakby jakimś prawem równości. Wychodząc
z niego, by się skierować w jedną stronę czy w drugą, tracisz
wszystko, szukając zbyt wiele. Tak i umysł, rozproszony, gubi
się w jakiejś niezmierzoności i cierpi prawdziwe ubóstwo, bo
jego natura zmusza go szukać wszędzie jedności, a wielość nie
dozwala jej odnajdywać 4.

Jednak nie wnioskujmy o tym, który z tych modeli jest trafniejszą próbą opisu rzeczywistości na podstawie tak wyrywkowego zbioru ich elementów, czyli w przypadku współczesnego
modelu na podstawie zestawienia Freuda, Darwina czy Einsteina, które to nazwiska brzmią dla niemal każdego jak synonimy
naukowości, czyli gwaranci „prawdziwości” tego obrazu. Tymczasem może się okazać, że dawny model wszechświata, mimo
elementów mitologizujących czy wręcz bajkowych, zawiera dużo
4 Św. Augustyn, De ordine, 1, 2, 3 (pL 32,980); przekład polski: O porządku [w:] tenże,
Dialogi filozoficzne, tłum. J. Modrzejewski, Kraków 1999, s.157.
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paradoksu poznawczego; otóż świat i prawa nim rządzące okazały
się niemożliwe do poznania do końca (przykładem chociażby teoria nieoznaczoności Heisenberga), a obraz świata stał się przez to
dużo bardziej skomplikowany i tajemniczy, a przez to nieprzyjazny
człowiekowi, bo niemożliwy do objęcia ludzkim rozumem. Teorią,
która jest odpowiedzią na ten niepokój poznawczy i w potocznym
odbiorze najbardziej oddaje tę niemożność ujęcia i przewidzenia
praw rządzących światem, jest teoria chaosu.
Słowa św. Augustyna – spadkobiercy antyku, opisujące sytuację umysłu dążącego do objęcia rozumem całości wszechświata – świetnie nadają się też do opisu dzisiejszej sytuacji, w której
znajduje się nauka:
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trafniejszą intuicję na temat natury wszechświata, jako będącej
odbiciem Logosu, jak każde dzieło, które podobne jest w jakiś
sposób do swego autora.
Wspomniana wyżej teoria chaosu, jako projekt stworzenia nauki opisującej wiele zjawisk z bardzo różnych dziedzin i poziomów
rzeczywistości, przez fizykę, chemię, biologię, ekonomię, socjologię czy psychologię, jest próbą poszukiwania porządku wyższego
sensu wśród pozornie chaotycznej rzeczywistości. Ostatecznie
więc można powiedzieć, że nauka powraca do intuicji starożytnych, którzy ufali zarówno w możliwości poznawcze człowieka, jak
i rozumność i sensowność całego wszechświata.
Przepiękny fragment także i na temat sytuacji człowieka
próbującego poznać naturę rzeczywistości, odczytać jej harmonię i porządek, można odnaleźć w dialogach filozoficznych św.
Augustyna:
W rzeczach ziemskich dostrzegamy pozornie wiele chaosu
i zamieszania, gdyż – jak na to zasługujemy – przytwierdzeni
do ich porządku, nie zdajemy sobie sprawy, co za piękno
czyni wokół nas Opatrzność Boża. Bo gdyby na przykład
umieścić kogoś jak posąg w kącie jakiegoś niezwykle wielkiego
i pięknego gmachu, nie potrafiłby ocenić piękna tej budowli,
której sam także jest częścią. Podobnie żołnierz w szeregu nie
może dostrzec szyku całego wojska. A gdyby zgłoski zawarte
w jakimś poemacie obdarzone były życiem i zdolnością
odczuwania przez czas, jaki wypełnia ich brzmienie, nie
znalazłyby nigdy upodobania w rytmicznym pięknie mowy
wiązanej. Nie potrafiłyby przecież dostrzec i ocenić w całości
dzieła, którego budowla i doskonałość zasadza się właśnie na
przemijaniu pojedynczych zgłosek 5.

Tyle tytułem krótkiego wstępu do przedstawienia teorii muzyki
sfer, która była elementem starożytno-średniowiecznego modelu

5 Tenże, De musica, 6, 11, 30 (PL 32,1179-1180); przekład polski: O muzyce, księga VI
[w:] tenże, Dialogi filozoficzne, tłum. D. Turkowska, Kraków 1999, s. 698–699.

PITAGORAS OCHRZCZONY
Jak już wspomniałam wyżej, świat starożytny przesiąknięty był
przekonaniem o harmonii, ładzie i porządku wszechświata. Autorami tych pojęć i takiego spojrzenia na rzeczywistość byli pitagorejczycy, którzy uważali, że porządek kosmiczny, muzyka sfer,
ma odbicie w porządku w duszy ludzkiej, a ten z kolei przekłada
się na harmonię i porządek dzieł ludzkich, zwłaszcza zaś muzyki, która w jakimś stopniu odwzorowuje tę niesłyszalną harmonię
kosmiczną.
Św. Augustyn jako nieodrodny syn swojej epoki przejmuje ten
sposób myślenia i gdy podejmuje projekt życia w odosobnieniu
wraz z przyjaciółmi, by wraz z nimi żyć w umiłowaniu mądrości,
studiować i rozważać prawdę (philosophia), utożsamia go ze światopoglądem chrześcijańskim. W ten sposób dokonuje swoistego
„ochrzczenia Pitagorasa”.
Być może młody Augustyn jeszcze wtedy nie przeczuwał
zmierzchu świata antycznego, niemniej wśród ambitnych planów
miał również i taki, by stworzyć całą serię podręczników wprowadzających do wszystkich sztuk wyzwolonych, ale w schrystianizowanej formie, czyli zaadaptować dziedzictwo nauki pogańskiej dla
chrześcijaństwa. Projektu tego nie ukończył, a jedyny traktat, który się zachował, to dialog O muzyce. Jest to próba zebrania pitagorejskiej nauki o muzyce, ale ujętej w chrześcijańskich kategoriach.
Fascynującym zagadnieniem jest to, ile chrześcijaństwo i kultura
zachodnia utraciły z tego powodu, że Augustyn zarzucił ten projekt stworzenia dalszych traktatów dotyczących pozostałych sztuk
wyzwolonych. Jakże inaczej mogły się potoczyć losy nauki i w ogóle cywilizacji zachodniej, gdyby jednak pozostawił po sobie traktaty zawierające teologię arytmetyki, geometrii czy astronomii…
Traktat O muzyce ukształtował na niemal całe średniowiecze zachodnie myślenie o muzyce, zwłaszcza o muzyce sakralnej, mimo
że obejmuje on znacznie szerszy zakres zagadnień. Czytany jest
chętnie także do dzisiaj, chociaż współcześnie pozostaje już zupełnie niemal niezrozumiany. Jakiż wobec tego mógłby mieć oddźwięk
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wszechświata, jednak w ujęciu św. Augustyna nie straciła wcale na
aktualności.
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głos św. Augustyna w sprawie pozostałych sztuk wyzwolonych? Czy
mógłby mieć wpływ na ten współczesny, pozorny rozdźwięk pomiędzy wiarą a rozumem, naukami szczegółowymi a teologią?
Owocem rozmów prowadzonych z przyjaciółmi w Cassiciacum
są dialogi filozoficzne, które są świadectwem fascynacji Augustyna spuścizną antyczną, zarówno pod względem formy – dialog to
przecież uświęcona tradycją forma, nawiązująca do wielkiego Platona – jak i treści. Św. Augustyn wpisuje się tutaj w rozległy nurt
tradycji pitagorejskiej, zebranej i skodyfikowanej później przez
Boecjusza w trójdzielny system musica mundana, humana i instrumentalis polegający na współbrzmiących ze sobą trzech sferach
rzeczywistości: harmonii i porządku wszechświata, harmonii duszy i ciała ludzkiego oraz harmonii dzieł ludzkich, ze szczególnym
miejscem muzyki pośród tych dzieł. Nadaje zaś tej swojej pełnej
rozmachu wizji formę teologii muzyki.
MUSICA MUNDANA
Kluczem do zrozumienia dialogów filozoficznych św. Augustyna
(a zwłaszcza dialogu O muzyce) jest pitagoreizm. To z niego autor
zaczerpnął, za pośrednictwem Plotyna, zasady rządzące światem – liczbę i porządek.
Przypomnę może w tym miejscu, co o pitagorejczykach pisał
Arystoteles:
Tak zwani pitagorejczycy pierwsi zająwszy się naukami
matematycznymi nauki te rozwinęli, a zaprawiwszy się
w nich sądzili, że ich zasady są zasadami wszystkich rzeczy.
Skoro tedy liczby zajmują pierwsze miejsce wśród tych zasad,
a w liczbach w większym stopniu niż w ogniu, ziemi i wodzie,
można dostrzec, jak sądzili, wiele podobieństw do rzeczy
istniejących i powstających [...]; dostrzegli też w liczbach
właściwości i proporcje muzyki; skoro więc wszystkie inne
rzeczy wzorowane są, jak im się zdawało, w całej naturze
na liczbach, a liczby wydają się pierwszymi w całej naturze,

Odkrywając prawa rządzące matematyką, optyką czy muzyką,
a więc prawa liczb, pitagorejczycy uznali, że oto mają do czynienia z czymś wiecznym i niezmiennym, wyrażającym metafizyczną
strukturę wszechświata. Podobnie to właśnie mentalność pitagorejska wypracowała wizję wszechświata jako „kosmosu”, a więc
„porządku”. Świat jest rozumnie urządzony, zatem jest czytelny
dla ludzkiego umysłu, jest rozumnie urządzony, ponieważ jest porządkiem, ponieważ jest oparty na liczbie. Jest to jedna z największych zdobyczy myśli starożytnej.
Augustyn, opisując rzeczywistość, również używa pitagorejskiego języka:
Przypatrz się niebu i ziemi, i morzu, i temu wszystkiemu, co
w ich granicach jaśnieje w górze, pełza na dole, lata lub pływa.
To wszystko ma kształty, ponieważ ma liczbowe wymiary.
Odbierz je, a nic nie pozostanie z tych rzeczy. Od kogo więc
pochodzą, jak nie od Tego, kto stworzył liczbę? Przecież liczba
jest warunkiem ich istnienia 7.

Zasadę porządku ujmuje św. Augustyn jako narzędzie Bożej
Opatrzności, a porządek uważa za wprowadzony ze względu na
istnienie w świecie zła. Tak pisze w dialogu O porządku:
[…] bo w jakiż sposób mogłoby istnieć przeciwieństwo rzeczy,
która obejmuje, ogarnia sobą wszystko? Stąd też to, co
byłoby przeciwieństwem porządku, z konieczności musiałoby
istnieć poza porządkiem. A widzę, że poza porządkiem
nic nie istnieje. Dlatego też nie należy niczego uważać za
przeciwieństwo porządku 8.
6 Arystoteles, Metafizyka, A5, 985 b 23-986 a 3, tłum. K. Leśniak, Warszawa 1984,
s. 17.
7 Św. Augustyn, De libero arbitrio, 2, 16, 42 (PL 32,1263); przekład polski: O wolnej
woli [w:] tenże, Dialogi filozoficzne, tłum. A. Trombala, Kraków 1999, s.568.
8 Tenże, De ordine, 1, 6, 15 (PL 32,985); tłum. polskie, s. 167.
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sądzili, że elementy liczb są elementami wszystkich rzeczy,
a całe niebo jest harmonią i liczbą 6.
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I dalej:
Tam gdzie wszystko jest dobrem [...] nie występuje porządek,
bo tam trwa najwyższa sprawiedliwość, która nie wymaga
istnienia porządku 9.

Stąd wniosek, że gdyby zło nie istniało, porządek nie byłby
potrzebny. To oczywiście pójście o wiele dalej, niż ujmowali to
pitagorejczycy, którzy uważali, że harmonia i porządek są zasadą
kosmosu.
Co zatem ze złem, z ludzkimi grzechami i wreszcie z upadłymi
aniołami? Św. Augustyn z mocą stwierdza, że w żadnym wypadku
zło nie narusza porządku świata, a właśnie go dopełnia. Potępieni
aniołowie zaś zajmują miejsce dopełniające porządek i harmonizujące z pięknem wszechświata. Podobnie rzecz ma się z ludźmi:
Ale nawet grzechy i kary duszy nie mogą tego sprawić by
jakakolwiek szpetota skalała wszechświat. Istota bowiem
rozumna, czysta od wszelkiego grzechu, poddawszy się Bogu,
sama panuje nad resztą świata, który jej podlega. Ta zaś,
która zgrzeszyła, znajduje się w takim położeniu, jakie jest
dla niej odpowiednie, i w ten sposób wszystko jest właściwie
urządzone przez Boga, Stwórcę i Rządcę wszechświata 10.

Ustanowiony przez Boga porządek jest zatem absolutnie nienaruszalny, a Bóg jest w sposób doskonały Panem całego stworzenia.
Opisując harmonię świata materialnego, Augustyn nawiązuje
do ważnego czynnika – rytmu, którzy porządkuje rzeczywistość
zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Rytm zatem jest tym w czasie, czym w przestrzeni jest symetria (pojmowana jako współmierność między poszczególnymi częściami całości oraz między tymi
częściami i całością). Rytm zatem zajmuje miejsce obok proporcji
i symetrii – pitagorejskich wyznaczników harmonii.
9 Tenże, De ordine, 2, 1, 2 (PL 32,994); tłum. polskie, s. 183.
10 Tenże, De vera religione, 23,44 (PL 34,141); przekład polski: O prawdziwej wierze
[w:] tenże, Dialogi filozoficzne, tłum. J. Ptaszyński, Kraków 1999, s.766.

Stąd powstają, kształtują się i ustawiają w kolejności pozornie
wieczne okresy czasu, w których sklepienie nieba wykonuje
pełny obrót i przywraca początkowe położenie ciał niebieskich.
Okresy te, posłuszne dniom, miesiącom, latom i pięcioleciom,
wszystkim innym wreszcie obiegom gwiazd, ulegają prawu
równości, jedności i porządku. W ten sposób poddana niebu
ziemia dołącza do hymnu wszechświata obroty swoich pór
roku, następujące po sobie w rytmicznych odstępach 11.

Podobna precyzja i porządek cechują także i najmniejsze stworzenia Boże, ich ciała są zbudowane według dokładnych miar
i proporcji.
Jak już wspomniałam wyżej, dialog O muzyce jest do dzisiaj
chętnie czytanym dialogiem św. Augustyna. Zawiódłby się jednak
ktoś, kto szukałby w nim nauki o muzyce we współczesnym rozumieniu. Przede wszystkim traktat ten jest właściwie tylko o tej
części muzyki, którą nazywamy rytmem. To właśnie już powoduje, że św. Augustyn nadaje rytmowi, zgodnie z założeniami nauki
pitagorejskiej, metafizyczny charakter. Rytmiczny, a więc uporządkowany jest cały świat, od naprzemienności pór roku, przez eurytmię ciała ludzkiego, rytmiczność pulsowania żył w ciele czy rytm
oddechu, aż do ludzkiej mowy i wreszcie dzieł ludzkich.
Współczesne niezrozumienie tego traktatu wynika, jak się wydaje, z tego, że zapomina się iż kluczem do jego odczytania jest
właśnie klucz pitagorejski. Używane nagminnie przez Augustyna w nim pojęcie numeri jest zazwyczaj tłumaczone jako rytmy, wartości liczbowe czy nawet wymiary, podczas gdy należy je
tłumaczyć jako liczby, gdyż traktat ten jest właśnie – po pitagorejsku – traktatem o liczbach. Muzykę tworzą liczby, miary i proporcje. I to zarówno tę niesłyszalną muzykę sfer, jak i tę muzykę,
którą my sami tworzymy.
11 Tenże, De musica, 6, 11, 29 (PL 32,1179); tłum. polskie, s. 698.
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To zadziwienie i zachwyt św. Augustyna harmonią całej natury,
uporządkowanej na kształt muzyki sfer, nieprzypadkowo zawarte
jest w traktacie O muzyce:
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MUSICA HUMANA
Harmonia duszy i ciała człowieka stanowi ten rodzaj muzyki, który Boecjusz określił terminem musica humana. Pojęcie to oznacza
tę zdolność człowieka do bycia jak gdyby zwierciadłem odbijającym harmonię kosmosu. Dzieje się tak dlatego, że ludzka natura
znajduje się na styku świata cielesnego i duchowego, człowiek jest
zatem mikrokosmosem i ta właściwość jest warunkiem do tego,
by człowiek mógł tę harmonię odzwierciedlać. Dla Boecjusza ratio
i sensus stanowią w człowieku konsonans, który składa się na harmonię duszy i ciała:
Rozumie ją każdy, kto wchodzi w głąb samego siebie. Czym
bowiem jest to, co ową bezcielesną żywość umysłu miesza
z ciałem, jeżeli nie jakimś dopasowaniem i zestrojeniem, które
czyni, tak jak z niskich i wysokich dźwięków, jakby jeden
konsonans? Czymże innym jest to, co łączy między sobą części
samej duszy, która, jak uważa Arystoteles, jest połączeniem
racjonalnego i nieracjonalnego? 12

Musica humana jest więc w istocie harmonijną jednością różnych
części duszy oraz duszy i ciała. Językiem dzisiejszym moglibyśmy
powiedzieć, że jest ona harmonią psychofizyczną. Jest jednak ona
także czymś więcej, odzwierciedla bowiem muzykę sfer.
Zjawisko objęte terminem musica humana, czyli stan wewnętrznej harmonii i doskonałości psychofizycznej nie jest jednak czymś
statycznym, aktualnie posiadanym przez każdą jednostkę ludzką.
Jest to stan, do którego każdy człowiek ma dążyć. Do jego osiągnięcia służyła cała grecka paideia. To właśnie w tym celu Platon
w Państwie rozważa możliwość stworzenia człowiekowi idealnych
warunków do osiągnięcia takiej harmonii 13.
Św. Augustyn rozważając ten aspekt ludzkiej natury, czyli jej
odzwierciedlanie w kosmicznej harmonii, nawiązuje oczywiście do
ujęć znanych z Państwa Platona czy do muzycznych porównań relacji pomiędzy ciałem i duszą autorstwa pitagorejczyka Filolaosa,
12 Boecjusz, De institutione musica, I,2 (PL 63,1172).
13 Por. W. Jaeger, Paideia, tłum. M. Plezia i H. Bednarek, Warszawa 2001, s. 767–960.

Czy to mała kara w pojęciu ludzkim, że przewodzi jej
namiętność i szarpią ją między sprzecznymi stanami jak
bezsilną nędzarkę, wyzuwszy ją poprzednio z bogactwa cnoty?
Bywa tak, że każe jej pochwalać fałsz zamiast prawdy, innym
razem nawet bronić go; to znowu każe zastępować naganami
dawne pochwały, wtrącając ją przy tym w nowe błędy.
Czasami działa hamująco na jej gotowość do zgody i często
wywołuje w niej obawę przed jasnymi dowodami. Przygniata ją
zwątpieniem w możliwość odkrycia prawdy i więzi w ciemnych
otchłaniach głupoty. Chwilowy pęd ku światłu poznania
kończy się depresją i uczuciem znużenia. A tymczasem sroży
się tyrańska władza namiętności. Wzniecając burze zmiennych
a sprzecznych uczuć, wprowadza zamęt w duszę i w całe
życie człowieka. Odstręcza obawą, wabi pożądaniem. To
przygnębia zgryzotami, to znowu mami oszukańczą radością.
Dręczy świadomością utraty ukochanego przedmiotu lub pali
pragnieniem zdobycia nie posiadanego. Bądź jątrzy boleśnie
poczuciem krzywdy, bądź podsyca płomień mściwości. A dzieje
się to w zakresie wszystkiego, ku czemukolwiek zwraca się
zaciśnięta dłoń skąpca, marnotrawcza rozrzutnika, zaborczy
egoizm złej ambicji, nadęta wielkość pychy, zgryzoty zazdrości,
rozkładowe działanie lenistwa, buntowniczy upór, gniotący
ciężar przygnębienia i wszystkie inne złe siły zaludniające to
państwo namiętności, w którym ujęły ster14.
14 Św. Augustyn, De libero arbitrio, 1,11,22 (pL 32,1233); tłum. polskie, s. 513-514.
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jednak stawia sprawę bardzo jasno: ludzka natura ma zaburzoną
harmonię, co więcej jest to stan trwały. Przywracanie tej utraconej harmonii jest możliwe, jednak dokona się całkowicie dopiero po zmartwychwstaniu. Teraz jesteśmy skazani na życie wśród
wewnętrznego chaosu, który został spowodowany przez grzech,
to on tak naprawdę kieruje nami, my sami nie mamy pełnej kontroli nad sobą. Szczególnie piękny i obrazowy jest następujący
fragment dialogu O wolnej woli, oddający to niezharmonizowanie
władz w człowieku, w którym św. Augustyn porównuje duszę ludzką do państwa targanego przez różne władze:
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Stan ten jest zarówno skutkiem grzechu, jak i karą za nie.
Św. Augustyn nawiązuje również do teorii etosu, starożytnej
nauki o wpływie muzyki na ludzką duszę. Nauka ta, szczególnie
kultywowana w kręgach pitagorejskich, mówiła o tym, że skoro
harmonia sfer, harmonia duszy i ciała ludzkiego oraz harmonia
muzyki słyszalnej mają pokrewną naturę, są bowiem trzema rodzajami muzyki, to pomiędzy nimi może następować rezonans,
jedne rodzaje harmonii wpływają na drugie. Ponieważ zaś różne
skale (tonacje) muzyczne posiadają różne charaktery (ethos – gr.
charakter), mogą one mieć wpływ na stany (charaktery) ludzkiej
duszy. I tak mówiło się, że skoro np. skala dorycka ma charakter bojowy, bohaterski, powinno się jej używać przy wychowaniu
młodzieży, skala frygijska, jako że jest dzika i zmysłowa, nie służy
temu wychowaniu itd. Obszernie na ten temat piszą zarówno Platon w Państwie 15 jak i Arystoteles w Polityce. 16
Ujęcie Augustynowe wznosi się jak zwykle ponad tamte
i przenosi nas w wymiar nadprzyrodzony: muzyka według św.
Augustyna ma za zadanie wznieść nas ponad to, co przyziemne,
i przez liczby (proporcje) zmysłowe przenieść do liczb (proporcji) wiecznych, a za ich pośrednictwem aż ku samemu Bogu.
Taki jest zdaniem Augustyna prawdziwy etos muzyki. Właśnie
to ujęcie ukształtowało na długie wieki zachodnie rozumienie
muzyki.
MUSICA INSTRUMENTALIS
Pojęcie musica instrumentalis oznaczało wszelką muzykę tworzoną przez człowieka, która odwzorowuje harmonię kosmiczną oraz
harmonię wewnątrz człowieka. Jeśli jednak odczytujemy dialogi
filozoficzne św. Augustyna w kluczu poszukiwania triady musica mundana, humana i instrumentalis, to autor rozciąga to pojęcie
(choć sam go wprost nie używa), na wszelką działalność ludzką,
która ma być tworzeniem harmonii, a przez to jest uczestnictwem
w Bożym akcie stwórczym.
15 Por. np. Platon, Państwo, 399A-C, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1990, s. 156.
16 Por. np. Arystoteles, Polityka, 1341B-1342A, tłum. L. Piotrowicz [w:] tenże, Dzieła
wszystkie, t. VI, Warszawa 2001, s. 224.

PYTANIE O AKTUALNOŚĆ
Wizja ta jest oryginalnym sposobem ochrzczenia antycznej koncepcji świata jako harmonii, niestety została ona zapomniana
wraz z odrzuceniem przez współczesność tej drugiej. Warto zatem
sobie zadać pytanie o aktualność teorii muzyki sfer w ujęciu św.
Augustyna. Wydaje się, że w jakimś stopniu ujęcie to dotyka problemu, który trafnie diagnozuje Piotr Feliga:
Radykalna ortodoksja spotyka się często z krytyką swoich
założeń metodologicznych, a zwłaszcza z krytyką poglądu,
jakoby dało się wrócić bezpośrednio do Platona, Augustyna
czy Tomasza z Akwinu, a w każdym razie do momentu sprzed
„pomyłki” Jana Dunsa Szkota uznającego jednoznaczność
pojęcia bytu. Błąd ten autorzy radykalnej ortodoksji uznają
za ważący na całych późniejszych losach filozofii. Nie da się
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Co więcej w tej harmonii Bożego dzieła stwórczego uczestniczymy nie tylko przez świadomą działalność, ale także przez nasze
funkcje wegetatywne, przez harmonię funkcji ludzkiego ciała,
rytmiczność oddechu, pulsowania żył itd. Także nasza mowa, nieświadomie, ale realizuje wieczne wzorce liczbowe miar i proporcji.
Wśród świadomej działalności człowieka Augustyn wymienia
zwłaszcza sztuki wyzwolone, o których pisze, że stanowią one jak
gdyby szczeble drabiny, po których człowiek może się wspinać ku
samemu Bogu. Na samym szczycie tej drabiny są oczywiście filozofia i teologia, te dwie dają poznanie Boga samego.
Jak wspominałam już wcześniej, jedną z charakterystycznych
cech wywodu św. Augustyna jest to, że nie kończy on często myśli
i popada w dygresje, porusza bardzo wiele wątków, ale rzadko kiedy wyłania się z tego gąszczu myśli dokończona wizja. Trochę tak,
jakby autor zakładał znajomość tego obrazu czy idei u czytelnika.
Należy zatem składać ten obraz w całość niczym z odłamków, by
ujrzeć zarys całości. Gdy jednak poskłada się wiele drobnych myśli, znajdujących się w różnych miejscach, oczom badacza ukazuje
się zapierająca dech w piersiach wizja, równa swych rozmachem
innym Augustynowym ideom, takim jak Christus totus czy koncepcja państwa Bożego.
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jednak zejść jak po sznurze do studni przeszłości. Nie da się, ot
po prostu, przesunąć „wajchy” historii w pożądanym przez nas
kierunku. Nie da się wymazać tych kilkuset lat. One są zawsze
z nami: w naszej pamięci, w naszych pytaniach stawianych
przeszłości, w motywacjach kierujących naszymi badaniami.
W którąkolwiek stronę się zwracamy, one są przy nas 17.

O ile faktycznie powyższy cytat dotyczy sytuacji w filozofii,
teologii czy również – i to chyba w największym stopniu – muzyki
i refleksji filozoficznej nad muzyką, to jednak ujęcie Augustyńskie
teorii muzyki sfer broni się swoją spójnością. Nie ma chyba bardziej spójnego systemu obejmującego zależność pomiędzy naturą
świata, naturą ludzką i naturą muzyki, jednocześnie ujmującego
wszystkie te zjawiska w kategoriach chrześcijańskich, a więc tłumaczącego problematykę harmonii świata w kontekście Opatrzności Bożej, zagadkę zaburzonej harmonii ludzkiej natury i wreszcie
dzieł ludzkich z muzyką na czele jako uczestnictwa w Bożym dziele stwórczym.
Nie mogę też uznać kontynuowania tej myśli jako swoistej
archeologii teologicznej, mimo ewentualnego zarzutu, który
uważam za najmocniejszy w tej sytuacji, że muzyka we współczesnym świecie jest już czymś zasadniczo innym niż w czasach św.
Augustyna, a nawet innym niż jeszcze w czasach Mozarta. Inne
rozumienie muzyki inaczej może tłumaczyć całą resztę tego wewnętrznie mocno powiązanego systemu. W czasach św. Augustyna
te wzajemne oddziaływania porządku musica mundana na musica
humana oraz musica instrumentalis były czymś oczywistym, Augustyn tylko wypełnił ten model treścią teologiczną. Czy jednak
w dzisiejszych czasach teoria muzyki sfer nie będzie tylko egzotycznym okazem muzealnym nijak nieprzystającym do dzisiejszego myślenia o świecie, człowieku i o muzyce? Jak mówić we
współczesnym świecie o muzyce językiem starych mistrzów, który
jest nieprzystawalny do języka dzisiejszego świata?

17 Piotr Feliga, Czas i ortodoksja, Toruń 2014, s. 11.

18 Współczesny odpowiednik nauki o duszy ludzkiej w powiązaniu z muzyką, czyli
muzykoterapia, to nędzny zamiennik, który zupełnie nie tłumaczy ludzkiej natury
ani tego autentycznego związku pomiędzy ludzką duszą i muzyką.
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Muzyka, która tłumaczy ludzką duszę w czasach, gdy po teorii
etosu pozostały tylko mgliste relacje antycznych pisarzy 18? Jak
mówić o związku muzyki z duszą, jeśli wraz z antycznymi skalami
i tonacjami znikła cała teoria i praktyka etosu muzycznego?
Muzyka, która tłumaczy harmonię kosmosu w czasach, gdy ani
kosmos, ani muzyka już nie są kojarzone z porządkiem i harmonią? Jak mówić o związku muzyki z kosmosem, gdy we współczesnej muzyce punkt ciężkości położony jest nie na porządek
obiektywny, tylko na porządek subiektywny, muzyka opowiada już
nie o Bożej harmonii, tylko o „porządkach w człowieku”?
Muzyka, która tłumaczy porządek i harmonię samej siebie
w czasach, gdy od dziecka przyzwyczajani jesteśmy do systemu
równomiernie temperowanego, który zafałszowuje wszystkie
dźwięki, a więc muzyka z gruntu zafałszowana, niemal ontycznie?
Jak mówić o niej według starych kategorii, jeśli strój pitagorejski
jest już nieużywany, nadal w powszechnym użyciu jest strój równomiernie temperowany, a zatem nie ma już doskonałych liczb
i proporcji w muzyce?
A jednak św. Augustyn broni się nawet w tych zwariowanych
czasach, jego ujęcie bardzo dobrze tłumaczy rzeczywistość zarówno widzialną, jak i niewidzialną, gdyż wznosi się ponad niedoskonałość klasycznego, czyli dosłownego rozumienia triady
musica mundana, humana i instrumentalis i dotyka rzeczywistości
nadprzyrodzonej. Ω

Krzysztof Wielki skowyt
Kłopotowski Oscar 2014 dla najlepszego filmu zagranicznego przypadł Wielkiemu pięknu. Reżyser i współautor scenariusza Paulo Sorrentino swoją siłę zapowiedział w tytule. Jest specjalistą od pięknych
obrazów, skoro nawet w polityce zdołał ukazać urodę. Film Boski
sprzed kilku lat o niezatapialnym premierze włoskim i łajdaku,
zresztą prawicowym, Giulio Andreottim, oglądało się niczym
spektakl operowy. Śpiewały oczom wspaniale skomponowane
kadry.
Najnowszy film pokazuje eleganckie towarzystwo rzymskie
przez znużone oczy Gaba Gambardelli. Na swoje 65. urodziny
urządził olśniewające przyjęcie, na które przyszedł „cały Rzym”.
Nie mógł nie przyjść, gdyż solenizant jest królem miasta. Ten arbiter smaku tudzież mód umysłowych 40 lat wcześniej napisał zna-

POSTĘPY P
komitą i jedyną powieść. Potem wolał zostać duszą towarzystwa
niż pisarzem serio. Żyje luksusowo z artykułów do eleganckiego
pisma o pretensjach intelektualnych. I stracił chęć życia, ale nie na
tyle, by się zabić.
Sorrentino nie przypadkiem podkreśla, że Gab obchodzi 65.
urodziny. Akurat gdy przychodził na świat, Federico Fellini pracował nad legendarnym Słodkim życiem. Gab jest poniekąd wcieleniem głównego bohatera z tamtego filmu, lecz u schyłku kariery.
A u Felliniego oglądamy dopiero początki marnowania życia.
Marcello (Marcello Mastroianni) jest tu młodym pisarzem, lecz
zarabia artykułami do błahej prasy o rzymskim towarzystwie.
W zakończeniu widzimy, że sprzedał talent i nie słyszy wezwania,
by zawrócił z drogi do zatraty. Podobieństwa obu filmów są tak
uderzające, że musiały być zamierzone przez twórcę.

Diwa w fontannie di Trevi
Obejrzałem na nowo Słodkie życie i każdemu radzę. Jest refleksja
nad Europą zachodnią z końca lat 50. Od tamtego czasu zaszły
radykalne zmiany. W pierwszej sekwencji filmu wielki posąg Chrystusa podwieszony do helikoptera płynie pod niebem Rzymu. Dziś
taki triumfalizm katolicki byłby źle widziany. Wkrótce wyląduje z nieba samolotem boska Sylvia o pięknym biuście, oblężona
przez chmarę paparazzi. Wnętrze kopuły bazyliki św. Piotra staje
się tłem dla zdjęć pogańskiej diwy i filmowej gwiazdy. Marcello

Y PUSTKI
widzi w niej wcielenie odwiecznej kobiecości: matki, kochanki, rozpustnicy. Kąpiel Sylvii (Anita Ekberg) nocą w fontannie di Trevi,
w czarnej balowej sukni z rozcięciem do uda, ledwo okrywającej
bujne piersi, jest symbolem życia, jakie erotyzm wnosi do martwiejącej kultury. Jej skowyt z wilkami nocą w plenerze zapowiada
inwazję groźnych sił popędowych.
U Felliniego wiara chrześcijańska żyje, ale jako złudzenie.
W środku fabuły dwójka znudzonych dzieci twierdzi, że widzi Matkę Boską. Zbierają się tłumy wiernych, przychodzą nieuleczalnie
chorzy błagać o uzdrowienia. Telewizja inscenizuje na cały świat
objawienie, paparazzi ustawiają rodziców cudownych dzieci do wymownych zdjęć. Dorośli chętnie biorą udział w widowisku. Słuchają instrukcji za obietnicę papierosa, a może i jakiś grosz skapnie.
W centrum rzekomego „objawienia” jest oszustwo, od którego dy-
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Mówią, że Paulo Sorrentino jest nowym Federico Fellinim.
O tyle, o ile pozwala mu epoka. Duchowa pustka poczyniła postępy. Wielkie wzruszenia Słodkiego życia skamieniały w estetyzm
Wielkiego piękna.
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stansuje się Kościół. Ale modlitwy ludzi są prawdziwe. Chcą tego
cudu. Dlatego chciwie rozszarpią na relikwie drzewko, gdzie miał
zajść. Wiara ludu jest prawdziwa, choć oparta na fałszu.
Na drugim biegunie znajduje się Steiner. Jest to żywe wcielenie
świeckiego humanizmu. Gdy już zagra na organach, to w kościele,
choć jest tu tylko gościem. Majestatyczny początek Kantaty d-moll
J.S. Bacha wypełnia mu przeczuwaną pustkę swego ducha. Jednak
kantata Bacha uświadamia Marcello, że marnuje życie na błahostki. Salon Steinera gromadzi, co tylko ma najlepszego kultura do
zaoferowania nielicznym intelektualistom. Pociechę gospodarzowi przynosi dwójka małych słodkich dzieci. Ale Steiner zastrzeli
je i siebie. Świecki humanizm jest samobójczy, nie ochroni życia,
mówi nam Fellini.
Jaki więc istnieje wybór między martwiejącym chrześcijaństwem a pustym humanizmem i doraźnym seksem, przynajmniej
dającym oszołomienie w bólu istnienia? Ostatnia sekwencja scen
Słodkiego życia przynosi odpowiedź. Dekadenckie przyjęcie, z dyskretną kopulacją poza kadrem, się kończy. Bracia rodu arystokratycznego idą za matką na poranną mszę. Zaś reszta towarzystwa
udaje się nad morze. Rybacy wyłowili martwego potwora. To symbol wieloznaczny, więc napisano o tym mnóstwo. Sam skłaniam
się do interpretacji według psychologii Carla Gustava Junga, ponieważ Fellini był nim mocno przejęty.
Morze stanowi symbol nieświadomości. W jej głębiach mieszczą
się siły napędzające życie i twórczość. Potwór jest martwy, co wyraża wyczerpanie życiodajnych, religijnych energii. Ryba, niestety martwa, jest symbolem chrześcijaństwa. Jednak pozostaje ono
żywą formą kultury. Dlatego po owej orgii synowie idą za matką na mszę do kaplicy. Lepsze to niż ateizm. Świecki humanizm
nie przyniósł ocalenia Steinerowi, a obojętny religijnie Marcello
popadł w dekadencję i uśmiercił swój talent. Nie słyszy wołania
dziewczyny z drugiego brzegu strumienia, aby wrócił do literatury.
Wcześniej uznał, że nie warto. Zajął się produkcją pozorów, zostając piarowcem. To jest jego cichy, wielki skowyt.
Smutny film Felliniego ma mnóstwo energii. Marcello osaczają nie tylko ideowe dylematy, lecz również zakochana kobieta,
materiał na zaborczą żonę i matkę ich dziecka. To wyraz spotwor-

Stypa dla Europy
Natomiast Wielkie piękno pokazuje następną fazę zmierzchu Zachodu. Dlatego huczna impreza Gaba to są 65. urodziny. On sam
czuje pragnienie śmierci. Film otwiera smętny śpiew chóralny
w kościelnym wnętrzu i plenerach, z długimi jazdami po barokowej architekturze. Mało się dzieje oprócz tego, że chiński turysta
pada trupem. Sekwencja wydaje się zbyt długa i przeestetyzowana. Podobnie następna i niby za długa sekwencja imprezy urodzinowej. Cóż, trzeba się bawić, bo niewiele zostało tu powagi.
Pół dziwka, pół aktorka zapowiada napisanie książki „w duchu
Prousta”. To pretensjonalne z jej strony i na wyrost, a pozwala na
aluzję do W poszukiwaniu straconego czasu. Goście Gaba i on sam
właśnie tak tracą czas na zabawie w życie towarzyskie, jak Marcel
Proust w młodości. Opisał to w powieści siedmiotomowej z tytułem ostatniego tomu Czas odzyskany. Korektę wydruku robił na
łożu śmierci.
Skąd karlica na przyjęciu Gaba? Jest redaktorką naczelną magazynu, do którego pisze gospodarz. Minimalny wzrost to wyraz
skarlenia ich światka. Ją i Gaba stać tylko na rozpoznanie misty-
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niałego ideału życia małżeńskiego sprzed feminizmu, który on
stanowczo odrzuca. Z drugiej strony księżna Madalena (Anouk
Aimée) kocha go niewierną miłością wytwornej dziwki. Marcello utracił obie te kobiety, a próżno marzył o fantazmacie boskiej
Sylvii.
Słodkie życie wyraża moim zdaniem nastrój zachodniej Europy
przełomu lat 50. i 60., mając za nośnik młodego Mastroianniego.
W tym wieku mocne napięcia erotyczne mogą wypełniać pustkę. Marcello jest jeszcze daleko przed kryzysem wieku średniego.
Dopiero po przejściu tego progu zaczynamy rozmyślać o śmierci i szykować do niej. Marcello miał więc męski wigor jak Europa
Zachodnia 65 lat temu. Wcale nie była sklerotyczna jak dzisiaj.
Wtedy wspomnienia II wojny światowej i patriotyzm pobudzały do życia. Groźba zagłady nuklearnej przez ZSRR mobilizowała
Zachód. Katolicyzm oczekiwał z nadzieją II soboru w Watykanie.
Istniał świat mocnych wartości. Moralne i umysłowe bankructwo
bohatera filmu Felliniego było więc realne i dotkliwe odczute.
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fikacji performerki, której sztuka polega na biciu z rozpędu głową
w mur. Artystka owa twierdzi, że czuje pozazmysłowe wibracje
i ma jedenaście razy dziennie stosunek z kochankiem, czym radzi
zainteresować czytelników pisma. Lecz przygwożdżona pytaniami
Gaba o sens jej występu, wybucha w końcu płaczem.
Za to wstrząsający występ daje dwunastoletnia dziewczynka.
Również na przyjęciu, ale tym razem dla galerzystów z całej Europy. Rzuca się z krzykiem na wielkie białe płótno z kubełkami farby.
Płacze i wali pięściami w powstający „obraz”. O dziwo, wcale nie
wydaje się zły. Powstał zapis kolistych ruchów rąk małej malarki w harmonijnej tonacji barwnej. Proces malowania wygląda jak
opętanie dziecka przez siły podświadome. I jest równie ważny jak
gotowe dzieło. Oto stan współczesnej kultury, mówi Sorrentino.
Bezrozumna bezradność wobec naszych popędów.
Twórczość tego rodzaju wymyślił Jackson Pollock w Nowym
Jorku ponad pół wieku temu. Wtedy była to decyzja dojrzałego
artysty, żeby zerwać ze sztuką przedstawiającą oraz włączyć do
dzieła akcję ciała i występ malarza. Z rytmu linii i kropek obrazu
można odczytać jego ruchy. To było odkrywcze i twórcze i dało
początek sztuce performance. Ale Pollock otworzył wrota do przypadku, rozluźniając dyscyplinę artystyczną. Tak malować może
każdy. Czy ma to wartość, decyduje promocja. Dlatego dziewczynka w Wielkim pięknie mogła zostać uznana za artystkę.
Przyjęcie dla galerzystów zaczyna się od mocniejszego występu.
To rzucanie nożami przez żonglera w turbanie wokół sylwetki starej kobiety, byłej gwiazdki telewizji włoskiej. Na urodzinach Gaba
nosiła na biuście liczbę jego lat – 65, czyli jest postacią symboliczną. Co to znaczy? Znużona Europa szuka mocnych wrażeń, igrając ze śmiercią. Ma przy tym nadzieję, że muzułmanin okaże się
na tyle zręczny i łaskawy, że jej nie zabije. Napisać o tym wprost,
to narazić się na śmieszność nadinterpretacji. Lecz w dobrym
filmie nic nie jest przypadkowe. Jaki inny sens może mieć rzucanie nożem przez wyznawcę islamu do zużytej gwiazdki telewizji,
tuż przed pokazem artystycznego bełkotu dla europejskiej elity
kulturalnej?
Po przyjęciu Gab zabiera córkę swojego przyjaciela na wycieczkę po pałacach Rzymu. Oglądają wspaniałe komnaty ze sztuką
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przeszłości o wielkiej dyscyplinie formalnej, mijając po drodze
w salonie stare księżne grające w karty. Tradycję kultury, niczym
owe księżne, czeka zgon. Przyjdą barbarzyńcy jak Pollock i jego naśladowcy, aby tchnąć w sztukę nowe życie kosztem wprowadzenia
chaosu przez siły popędowe.
Obraz Kościoła jest równie przygnębiający. Pozytywną propozycję miał przynieść wywiad z zakonnicą, nieformalną „świętą”, która pielęgnuje chorych w Afryce, a sypia na klepisku. Jest
wzorowana na Matce Teresie z Kalkuty. Oddają jej hołd dostojnicy Kościołów chrześcijańskich oraz synagogi. Siedząc na tronie
w marmurowej sali w Watykanie, za wysokim dla skromnej służebnicy Bożej, święta z hukiem upuszcza z nogi sandał. Bo jej miejsce
jest przy biedakach, a nie przy purpuratach. Wśród nich znajduje
się kardynał, kandydat na papieża, ale tak zramolały, że najchętniej rozprawia o jedzeniu. Był kiedyś wielkim egzorcystą, lecz Kościół katolicki wyraźnie stracił siły potrzebne do walki z diabłem.
Czy stąd u kardynała ta obsesja posilania się? Może święta będzie
„wiosną Kościoła”? Kiedy już otwiera bezzębne usta, mówi szlachetnie i mądrze. Ale ma 104 lata, a nie ma następców. Na kolanach, zgarbiona, gramoli się po wysokich schodach do cudownego
obrazu. Wiara w niej żyje i z nią wkrótce umrze.
Bo młodą zakonnicę widzimy na zdumiewającej sesji rzymskiego towarzystwa u gruru urody. Przyszła tu po zastrzyk z botoksu
na pocenie się rąk, objaw nieśmiałości. Reszta starzejących się kobiet i mężczyzn chce usunąć zmarszczki, czepiając się więdnących
pozorów erotyzmu. Dlatego stała się możliwa 42-letnia striptizerka. Ta dzielna Włoszka wytrzymuje konkurencję 20-letnich Polek
gotowych na wszystko, które wnoszą świeżą barbarzyńską krew
do starej kultury włoskiej. Tak to widzi realizator oficjalnie uznanego za najlepszy europejskiego filmu A.D. 2013.
A gdzie tytułowe „wielkie piękno”? W nostalgicznym wspomnieniu. Toni Servillo w roli Gaba tworzy postać bon vivanta
bez złudzeń. Kiedyś przystojny, dziś dobrze się trzymający, z ujmującym uśmiechem mówi ludziom okrutne rzeczy. Jednak poszuka straconego czasu, wracając do pisania. Spróbuje powieści
o pierwszej i jedynej utraconej miłości. Będzie to jego cichy, wielki
skowyt. Ω
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ZBIERZ NAKLEJK

1
K A RO L
WOJ T Y Ł A
bramkarz
klub: Niebo

�. KaroL Wojtyła

2
MICHAŁ
SZUŁDRZYŃSKI

3
P R Z E M YS Ł AW
DA KOW I C Z

W zespole nie może
zabraknąć miejsca
dla zawodnika, który
przed meczem układa
fryzurę dłużej niż
pół godziny. Ot, cały
„Szułdi”.

Warto mieć go
w zespole, licząc,
że gdy za parę lat
będzie o nim głośno,
zagraniczny klub
wyłoży za niego sporą
kasę.

lewy obrońca
klub: Rzeczpospolita

�. michał szułdrzyńsKi

stoper
klub: Topos

�. przemysłaW daKoWicz

4
P I OT R
K A Z N OW S K I

5
C E Z A RY
MICHALSKI

Od defensywnego
pomocnika nie
wymaga się, aby był
na boisku widoczny,
a cechą Kaznowskiego
jest to, że potrafi się
zapaść pod ziemię na
bardzo długo.

Grywał na prawej
stronie, grywa
na lewej, u nas
zagra w środku na
rozegraniu. Gdyby mu
nie wyszło, zmieni go
Robert Tekieli.

defensywny pomocnik
klub: Christianitas

�. piotr KaznoWsKi

Najbardziej
doświadczony
zawodnik w zespole,
największa gwiazda
i kapitan. Zajada się
kremówkami wbrew
zaleceniom dietetyka.

rozgrywający
klub: Krytyka
Polityczna

�. cezary michaLsKi

Zbieraj naklejki, uzupełnij album i wygraj wycieczkę na mundial w 2086 roku rozgrywany

6
ŁUKASZ
WA R Z EC H A

7
MICHAŁ
ŁUCZEWSKI

Od „miękkiej” woli
grę „twardą”, a takich
obrońców – nieustępliwie upartych,
kopiących po kostkach – brakuje nam
najbardziej.

Skrzydłowych nie da
się zmienić: pchają
się do wykonywania
karnych, zamiast
podawać, wolą
sami kończyć akcję.
Słowem, gwiazdorzą.
I grają pod siebie.

stoper
klub: Fakt

�. łuKasz Warzecha

prawy pomocnik
klub: Stan Rzeczy

�. michał łuczeWsKi

8
K R Z YS Z TO F
WO Ł O DŹ KO

9
ANDRZEJ
S I KO RS K I

Zawodnik
z potencjałem: jeśli
w grę włoży tyle
serca, ile wkłada
w promowanie swoich
tekstów na Facebooku,
środek pola jest nasz.

Dobry napastnik tak
ma: wsadza nogę
tam, gdzie nie trzeba,
wyrzucony drzwiami,
wchodzi oknem,
wydaje mu się, że
jest najważniejszy na
boisku.

defensywny pomocnik
klub: Nowy Obywatel

�. Krzysztof Wołod�Ko

napastnik
klub: Niecodziennik

�. andrzej siKorsKi

10
R E D BA D
K L I J N ST R A

11
WOJ C I EC H
WENCEL

lewy pomocnik
klub: Telewizja
Republika

��. redbad KLijnstra

Bez naturalizowanego
Polaka ani rusz,
w końcu ktoś musi
strzelać dla nas gole,
a Klijnstra zna boiska
rywali jak mało kto.

prawy obrońca
klub: Gość Niedzielny
Czasem odradza,
czasem poleca, u nas
przede wszystkim
zabiera ekipę po
meczu na soczek.
��. Wojciech WenceL

na stadionach Koszarawy Żywiec, Olimpii Warszawa, Termalicy Nieciecza i Kotwicy Kołobrzeg
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Naklejki do kupienia w salonach Empiku i dobrych księgarniach

Marcin Śmietnicki

Wiersz o niepiciu wódki
Jechałem z nią pociągiem
Terkoczącym, bo lokalnym, takim z mojego miasta.
Myziałem czule, wiedząc, że lubi,
Gdy nagryzione ucho pozwala zapomnieć
O wszystkich chomikach tego świata,
O osach i innych paskudztwach,
Świadectwach tego, że kurwa mać, ja pierdolę,
Poeci rzucili picie wódki.

