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autorzy katolickich poradników. Radzą iść do spowiedzi
tym żonom, które ciągle boli głowa, oraz tym mężom,
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Seks po katolicku
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Widać, że kobieta jest zrozpaczona. Współżyje z mężem po bożemu; on
ma orgazm, ale ją często zostawia w pół drogi, na zakręcie. Nie ma w tym
jego winy, po prostu szczytuje wcześniej. Ona leży obok niego rozpalona.
Wie, że jeśli nic nie zrobi, to nie będzie mogła zasnąć przez całą noc,
a w dzień bez przerwy będzie ją bolał brzuch. Pomaga więc sobie palca
mi, czasami trzeba niewiele. Jest jednak katoliczką, a Kościół zakazuje
onanizmu. Spowiada się z tego, choć nie uważa, że grzeszy. Może ma jed
nak skrzywione sumienie? Czuje się, jak w pułapce. Postanawia zasięgnąć
rady, pisze list. Nie do „Wysokich obcasów" czy „Tiny". Pisze do ojca Jacka
Salija, dominikanina. Zasięga rady u tego, komu ufa.
Jakie zakonnik ma pojęcie o seksie? Co może jej doradzić? Przecież
- jak pisał już Nietzsche - chrześcijaństwo dało erosowi do wypicia truci
znę, zatruło miłość zmysłową, potępiło rozkosz płynącą z seksu, uczyniło
gorzkim to, co jest w życiu najsłodsze. Stosunek płciowy jest dla katoli
ków dobry dlatego, że łączy się z prokreacją, ale przyjemność wynikająca
z niego nie jest dobra. Byli święci, którzy łączyli współżycie z grzechem
pierworodnym, i tacy, którzy za dopuszczalny uważali jedynie stosunek
w klasycznej pozycji. Teodoriusz wydał nawet kodeks pokutny, w którym
za odstępstwo od tej normy przewidywał dwadzieścia lat postu o chlebie
i wodzie, a kobieta, która współżyła winnej pozycji niż „po bożemu",
mogła przyjąć komunię dopiero na łożu śmierci. Nieźle byście dzisiaj
wyglądali, katoliccy małżonkowie, gdyby zastosować do was reguły Teodoriusza.
Albo przyłóżmy do was inne reguły z katolickiej przeszłości. W śred
niowieczu nakazywano powstrzymywać się od współżycia w czasie cią
ży, miesiączki, postu, Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Zesłania Ducha
Świętego i niedziel, a w przypadku osób rozbudzonych seksualnie - na
wet w środy i piątki. Daje to średnio liczbę 93 dni w roku, w których mał
żonkowie mogli „poznawać się" w sensie biblijnym.
Ale kobieta pisze nie do profesora Lwa-Starowicza, tylko do ojca Jacka
Salija. I cóż jej odpowiada dominikanin? Ano pisze, że nie popełnia ona
żadnego grzechu: ani ciężkiego, ani powszedniego. Zakonnik precyzuje,
że kobieta, która po odbytym stosunku z mężem sama doprowadza się
do szczytowania, nie uprawia onanizmu, gdyż orgazm stanowi naturalne
zwieńczenie małżeńskiego zjednoczenia. Kapłan zarazem ubolewa, że
taka sytuacja ma w ogóle miejsce, gdyż dla pełni szczęścia płynącego ze
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współżycia lepsze od samotnego finalizowania
zbliżenia małżeńskiego jest obustronne zaspo
kojenie. Radzi więc kobiecie, by o tym proble
mie w sposób czuły i delikatny porozmawiała
ze swoim mężem. Sugeruje też, że pewnym
rozwiązaniem może być przedłużenie wstępnej
gry miłosnej poprzedzającej coitus.
Odpowiedź ojca Salija niewątpliwie zde
rza się z panującym od dawna stereotypem
na temat katolickiej etyki seksualnej. Ze schematem tym zderzają się
też książki o chrześcijańskim pojmowaniu płciowości, jakie ukazały się
ostatnio na rynku wydawniczym. Należą do nich: Miłość nie jest grzechem
Elisabetty Broli i Roberta Beretty, Dobra Nowina o seksie i małżeństwie
Christophera Westa czy Akt małżeński. Szansa na spotkanie z Bogiem
i współmałżonkiem ojca Ksawerego Knotza.
Autorzy tych książek piszą o seksie w sposób afirmatywny, traktują go
jako zamysł samego Boga. „To nie po katolicku nie czerpać przyjemno
ści z seksu i nie mieć na niego ochoty" stwierdzają jednoznacznie. Radzą
iść do spowiedzi tym żonom, które ciągle boli głowa, oraz tym mężom,
którzy o grze wstępnej przypominają sobie już po wytrysku. Wysyłają do
konfesjonału tych impotentów, którzy nie chcą się leczyć.
Autorzy katolickich podręczników teologii moralnej dostają wiele
pytań dotyczących moralności życia małżeńskiego, których nadawcy py
tają, czy dane zachowanie jest grzeszne. Precyzują więc, że nie są grze
chem wszelkie myśli o wspólnym pożyciu małżeńskim, pragnienia prze
żyć seksualnych czy wyobrażenia seksualnego życia małżeńskiego (jeżeli
oczywiście nie prowadzą do orgazmu). Nie są też grzechem wzajemne
pieszczoty, nawet bardzo podniecające i sprawiające przyjemność. Jeże
li w takim przypadku nastąpi niezamierzony orgazm, nie jest to trakto
wane jako grzech. Grzeszne nie jest nawet zapoczątkowane zespolenie
cielesne i zaniechanie współżycia, o ile nie doprowadziło do wywołania
orgazmu u mężczyzny i kobiety. Przede wszystkim jednak autorzy owych
książek podkreślają, że miłość fizyczna powinna sprawiać przyjemność
i satysfakcję obu małżonkom, gdyż w ten sposób zacieśnia między nimi
więzi i cementuje ich związek.
8
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Christopher West uważa, że w dziejach chrześ
cijaństwa zawsze istniały różne nurty, jeśli chodzi
o podejście do spraw seksualnych. Jego zdaniem,
nauka Kościoła w tej kwestii jest bogata i piękna,
ale przez wieki jej skarby były jakby zakopane i za
niedbane. Zmieniło się to dopiero za sprawą Jana
Pawła II, który podszedł do sfery ludzkiej płciowości w sposób afirmatywny. Nie w formie za
kazów i nakazów, nie w negatywnym kontekście
walki z pokusami i pożądliwościami, ale w duchu pozytywnym - jako
wezwanie do doświadczenia wzbogacającego ludzką osobowość. Temu
zagadnieniu Christopher West poświęcił inną swoją książkę (nieprzetłumaczoną jeszcze na język polski) Teologia ciała według Jana Pawła II.
Czy wobec tego można powiedzieć, że nauka Kościoła na przestrze
ni stuleci uległa zmianie? Otóż w sprawach dogmatów wiary, od czasów
Chrystusa aż po dzień dzisiejszy, nie zmieniło się nic, co znakomicie
udowodnił w swej (także niewydanej po polsku) książce Iota unum (Ani
na jotę) szwajcarsko-włoski teolog Romano Amerio. Zmieniają się je
dynie, w zależności od okoliczności historycznych, sposoby wyrażania
wiary i wcielania ideału chrześcijańskiego w życiu osobistym i publicz
nym. Z tych samych prawd w ciągu wieków wyciągano rozmaite prak
tyczne wnioski, ale istota nauczania pozostawała ta sama. Kościół nigdy
nie zmienił swego negatywnego zdania o pozamałżeńskich stosunkach
płciowych, samogwałcie czy antykoncepcji.
Problem polega na tym, że seksualność nie była nigdy kluczowym
zagadnieniem w chrześcijańskiej refleksji. Sytuacja zmieniła się, kiedy
- na skutek rewolucji seksualnej - przeżywanie własnej płciowości sta
ło się dla Kościoła poważnym wyzwaniem moralnym i duszpasterskim
w skali masowej. Wielokrotnie zresztą w dziejach katolicyzmu było tak,
że pogłębiona refleksja na jakiś temat była odpowiedzią na ruchy here
tyckie, schizmatyckie lub fałszywe koncepcje. Niektóre prawdy wiary
funkcjonowały w świadomości wierzących jako oczywistości i dopiero
podważenie ich przez kacerzy powodowało, że przyjmowały formę dog
matów. W tym sensie rewolucja seksualna odgrywa podobną rolę, jak
niegdyś arianie, nestorianie, monofizyci, katarzy czy protestanci - zmu
sza Kościół do zanurzenia się w swej tradycji i wypracowania własnego
ZIMA 2008
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stanowiska, zdolnego odpowiedzieć na wyzwania czasów.
W dzisiejszej epoce wszechobecnego panseksualizmu taką od
powiedzią jest właśnie „teologia ciała".
Nie jest przypadkiem, że temu zagadnieniu Jan Paweł II po
święcił 130 katechez środowych wygłaszanych podczas pięciu
lat w czasie audiencji generalnych. Nie jest też przypadkiem, że
temat ten rozwinął Benedykt XVI w swej pierwszej encyklice
Deus Caritas est (Bóg jest Miłością). Benedykt sprzeciwia się
twierdzeniu Nietzschego, że chrześcijaństwo ukatrupiło erosa
- wręcz przeciwnie, ono tchnęło w niego nowego ducha. Pa
pież dowartościowuje erosa - miłość fizyczną, pisząc o koniecz
ności wzbogacenia jej o wymiar agape - miłości duchowej.
Nauczanie Jana Pawła II i Benedykta XVI o płciowości bardzo
mocno osadzone jest w antropologii biblijnej. Jesteśmy istotami cielesno-duchowymi. Nasza duchowość przejawia się więc również przez naszą
seksualność. Ta ostatnia, jeżeli przeżywana jest w zgodzie z zamysłem
Bożym, może nabrać wymiaru sakralnego. Seks może stać się modlitwą.
Nieprzypadkowo najbardziej mistyczna księga Biblii, czyli Pieśń nad
Pieśniami, jest zarazem intymnym utworem miłosnym o silnym zabar
wieniu erotycznym (w Singapurze była nawet zakazana jako dzieło por
nograficzne).
Wróćmy do ojca Salija. W swojej odpowiedzi udzielonej strapionej
kobiecie nie ogranicza się on do porad natury seksualnej, ale ukazuje du
chowy wymiar ludzkiej płciowości. Pisze, że jeśli katolicką etykę seksual
ną postrzegamy jedynie w formie rygorystycznych zakazów, to traci ona
swoją duszę - słusznie budzi nieufność i odrazę, jawi się jako bezduszny
trup. Tymczasem duszą tej etyki jest niezwykłe przeświadczenie o ponadziemskiej godności człowieka i o niewiarygodnym wręcz zaufaniu,
jakim obdarzył nas Bóg, stwarzając nas na swój obraz i podobieństwo
oraz obdarzając nas zdolnością do dawania nowego życia. Sakramental
ne małżeństwo jest jakby odwzorowaniem wewnętrznego życia Trójcy
Świętej - w małżeństwie również zjednoczone są trzy osoby: mąż, żona
i sam Bóg, który jest źródłem miłości między nimi. W takim związku akt
miłosny staje się nie tylko aktem cnoty, lecz aktem sakramentalnym.
Człowiek jako istota grzeszna ma tendencje do wprowadzania nie
porządku w różne sfery swojego życia, także w dziedzinę płciowości.
10
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Chodzi jednak o to, by temu nieporządkowi nie ulegać, lecz wskazywać
właściwy cel oraz istotę ludzkiej seksualności. A może stać się ona dro
gą poznania i doświadczenia mistycznego. Jest to możliwe jednak tylko
wtedy, gdy małżonkowie oddają się sobie całkowicie - są dla siebie nie
podzielni. Gdy wiedzą, że ich miłość jest wzajemna, dozgonna, wierna,
niesamolubna, bezinteresowna. Gdy zapraszają do niej Boga, bo tylko
On może dać łaskę tak mocnej więzi miłosnej, gdy opadają zauroczenia,
afekty, emocje.
Jeśli kochamy drugą osobę, to co w niej kochamy? Piękną twarz,
zgrabne nogi, błyskotliwy intelekt, poczucie humoru? Ale przecież twarz
może zostać oszpecona lub pokryć się zmarszczkami, na nogach mogą
pojawić się żylaki albo opuchlizna, na skutek chorób czy nieszczęść po
czucie humoru może zostać zastąpione przez zgorzknienie, a intelekt po
wylewie może się stępić i mogą ujawnić się objawy demencji. Czy wtedy
będziemy jeszcze kochać drugą osobę? Czy kochamy ją dla niej samej,
czy dla jej atrybutów?
A my sami? Dlaczego jesteśmy kochani? Czy będziemy kochani tak
samo, gdy się zestarzejemy lub zachorujemy? Gdy stracimy urodę, zdro
wie, majątek? Jaką mamy pewność, że nie zostaniemy wtedy odrzuce
ni? Czy jesteśmy tyle warci, ile nasz wygląd lub dowcip? Czy ktoś może
pokochać nas dla nas samych? Czy miłość, która ma swój koniec, jest
jeszcze miłością?
Taką miłość do człowieka ma jedynie Bóg. Jest to miłość po grób. I nie
zwraca On uwagi na to, czy jesteśmy zdrowi, piękni, bogaci. Nie ocenia
nas ludzkimi miarami. Jako jedyny kocha nas bezinteresownie. Tylko dla
Niego jesteśmy niezastąpieni. I taką miłość może dać także nam. I jest to
możliwe w małżeństwie. W takim małżeństwie im dłużej jest się ze sobą,
tym wzajemne uczucia nie słabną, lecz się wzmacniają, a miłość staje się
coraz mocniejsza.

TADEUSZ GRZESIK
O. Ksawery Knotz, Akt małżeński. Szansa na spotkanie z Bogiem
i współmałżonkiem, Kraków 2 0 0 1 ;
Elisabetta Broli, Roberto Beretta, Miłość nie jest grzechem..., Paryż 2 0 0 5 ;
Christopher West, Dobra Nowina o seksie i małżeństwie, Warszawa 2 0 0 6 .
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Doświadczenie orgazmu jest doświadczeniem pożąda
nym i dobrym, które jest zaplanowane przez Pana Boga.
Stwórca chce, aby ludzie właśnie takim silnym przeży
ciem przyjemności się cieszyli. Jeżeli mąż pieści żonę, to
robi to, co jest dane ku jej rozbudzeniu przez Pana Boga.
Więcej, jeśli mąż ją pieści, to w ten sposób realizuje wolę
Boga, który tak a nie inaczej stworzył kobietę.

Z księdzem o seksie,
czyli trzeba lubić ten sport!
ROZMOWA Z KAPUCYNEM O. KSAWERYM KNOTZEM

W niektórych środowiskach Kościoła katolickiego dziedzina seksualno
ści jest traktowana jako ta gorsza strona natury ludzkiej. Czy Kościół
krzywo patrzy na cielesność i seksualność człowieka?
- Odpowiedź jest prosta: jeśli się wierzy w Boga chrześcijan, to wiadomo,
że ten Bóg stworzył świat i stworzył człowieka. Nie stworzył nic złego,
wręcz przeciwnie - stwarzając człowieka, powiedział, że to dzieło jest
nie tylko dobre, ale bardzo dobre! Wyróżnił je. Jeśli czytamy Biblię, to nie
możemy powiedzieć, że w człowieku tkwi takie zło, które by wyszło z ręki
Boga. Ciało w takim razie jest dobre, a jeżeli jest dobre, to i seksualność
też jest dobra. To jest oczywiste i większość ludzi to przyjmuje.
Na rekolekcjach, które prowadzę, cytuję wypowiedź papieża Piu
sa XII sprzed 50 lat, który mówi, że Pan Bóg tak stworzył człowieka,
że on-człowiek szuka i używa przyjemności poprzez współżycie seksu
alne. Przyjemności fizycznej i duchowej, i że takie używanie i szukanie
przyjemności jest cz,ymś dobrym, ponieważ Pan Bóg tak właśnie nas
12
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stworzył, tak sobie wymyślił. Tylko że trzeba szukać i używać tej przyjem
ności mądrze. Ta sfera jest dla nas, żebyśmy się nią cieszyli. A to znaczy,
że małżonkowie powinni się zastanawiać, jak się najlepiej rozbudzić, jak
przeżyć tę przyjemność w najlepszy sposób, jak ją znaleźć we współży
ciu seksualnym. I znaczy to też, że doświadczenie orgazmu jest doświad
czeniem pożądanym i dobrym, które jest zaplanowane przez Pana Boga.
Stwórca chce, aby ludzie właśnie takim silnym przeżyciem przyjemności
się cieszyli. Jeżeli mąż pieści żonę, to robi to, co jest dane ku jej rozbudze
niu przez Pana Boga. Więcej, jeśli mąż ją pieści, to w ten sposób realizuje
wolę Boga, który tak a nie inaczej stworzył kobietę.
Skąd więc się wziął się manichejsko-gnostycki nurt myślenia, który
sprowadza sferę cielesną do kwestii grzechu, do myślenia, że lepiej się
tym w ogóle nie zajmować, a jeśli już współżyć, to tylko ze względu na
prokreac/ę, pomijając radość i przyjemność płynącą z tej witalnej ener
gii człowieka?
- Docenienie seksualności
to nie jest novum w Koś
ciele dla - powiedzmy
- tzw. elity, która już
w średniowieczu na
ten temat pisała głębo
kie rozważania. Takie
otwarte mówienie to
raczej, jeśli tak można
powiedzieć,
novum
dla tzw. ludu Bożego.
Dotąd był to rzeczywiście
temat tabu i zaniechany ze szkodą dla Koś
cioła, ewangelizacji i wierności Ewangelii, bo
kwestie te są tak ważne, że zaniedbania są
w tej dziedzinie poważnym nadużyciem
i przeszkodą w ewangelizacji.
Dziś, tak samo jak kiedyś, wnikają do
Kościoła poprzez kulturę różne nurty
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myślenia, które Kościół czasem nieopatrznie przyjmuje. Z biegiem lat
zaczyna się je postrzegać jako poglądy Kościoła, choć są obce Ewangelii.
Naszym zadaniem jest wyrzucać wszystko, co nie ma źródła ewangelicz
nego i sięgać do źródeł, do Biblii.
Czy to znaczy, że Kościół nasiąknął myśleniem, które nie jest chrześci
jańskie?
- Nasiąknął myśleniem manichejskim. Doszło do pewnych uproszczeń
- cielesny wymiar grzechu połączono z grzeszną cielesnością i tak ciało
zaczęło się kojarzyć z grzesznością. Czasami jest tak, że myśl wyrażo
na w jednym kontekście zostaje wykorzystana w kontekście innym i tak
dochodzi do nieporozumień. Dam przykład z rekolekcji: małżonkowie
pytali się mnie, jak to jest z seksem oralnym, bo słyszeli argumentację
w Kościele, że narządy rodne mają służyć swojemu celowi, a celem narzą
dów rodnych jest prokreacja, więc nie są one do pieszczenia i całowania,
ale do rozmnażania. Takie celowościowe myślenie jest w zasadzie praw
dziwe, ale idąc tym tropem, powiemy, że piersi są do karmienia, więc też
nie do całowania, a ręce są przecież do pracy, więc po co w ogóle mamy
całować rękę kobiety?
No to gdzie w końcu mamy się całować? Bo przecież nawet usta są do
jedzenia...
- No i do mówienia... Takie myślenie - pokazujące sens i cel naszego ciała
- kiedy zostaje przeniesione na inną płaszczyznę, prowadzi do nieporo
zumień. Pozornie logiczna, jak by się wydawało, argumentacja prowadzi
do absurdu. Odmiennym przypadkiem są pewne reguły wyrażone w Ka
techizmie Kościoła Katolickiego, na przykład odnośnie do masturbacji,
które zwracają uwagę na fakt, że czym innym jest wchodzenie w relację
z drugą osobą - między mężem i żoną - poprzez narządy rodne, a czym
innym samotne przeżywanie przyjemności, które nigdy tym samym nie
będzie i zamiast radości i szczęścia zostawi pustkę, poczucie niespełnie
nia w życiu. Tutaj taka argumentacja jest na miejscu. Trzeba jednak uwa
żać, o czym się mówi, by nie doprowadzić do chaosu w Kościele.
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No to zacznijmy od początku. Na czym mamy budować właściwą wizję
człowieka? Do czego się odwołać, żeby zrozumieć, kim jestem w moim
cielesnym wymiarze i jaki mam z niego zrobić użytek?
- Do głowy przychodzi mi taka odpowiedź, która może nie jest wy
czerpująca, ale odwołuje się do specyfiki naszych czasów. Dziś możemy
praktycznie wszystko zanegować, nawet pewne fragmenty Ewangelii.
Człowiek może sobie powiedzieć tak: być może takie a takie poglądy
są uzasadnione z perspektywy historycznej, ale teraz żyjemy już w in
nym świecie, nie ma co się kierować archaicznymi zapiskami. Kościół
- wspólnota, pochylając się nad Pismem Świętym, wgłębia się w myślenie
biblijne i tworzy pewną kulturę, która jest odmienna od kultur, jakie ją
otaczają. Wspólnota Kościoła jest środowiskiem, w którym doświadcza
się miłości i trudno jest to nawet wytłumaczyć komuś, kto pozostaje na
zewnątrz tej wspólnoty. Takie chrześcijańskie rozumienie miłości wyma
ga osobistego doświadczenia, dopiero wówczas wyraźnie widać, że tu jest
proponowana inna koncepcja małżeństwa, a także - co się z tym wiąże
- inna koncepcja seksualności. Ten styl się przyjmuje, jeśli się żyje w Koś
ciele, a za tym idą konkretne zachowania.
Czy to, czym żyją lub czym pragną żyć chrześcijanie, to z jednej strony
Biblia, a drugiej strony - jak mówi teologia - tradycja, kultura?
- Tradycja i kultura mająca w sobie „inność" której nie traci. Natomiast
wchodzi ona w kontakt z innymi kulturami i w ten sposób staje przed
coraz to innymi wyzwaniami. Dzięki temu może zarówno odkryć coś no
wego, jak i przejąć niewłaściwe sposoby myślenia. Przykład: krytykuje
my teraz w Kościele mentalność oświeceniową, w której nie było miejsca
na Boga, a zamiast Niego był czysty rozum. Proszę jednak zauważyć, że
w czasie oświecenia ukształtowała się edukacja - uniwersytety kładące
nacisk na używanie rozumu. Wydawało się, że może to uchronić ludz
kość przed różnymi nieszczęściami. Tymczasem mamy za sobą rewolu
cje, mnóstwo wojen, w tym dwie światowe, grożą nam terroryści, więc
widać, że to się nie udało. Jednak w szkole nadal katecheza jest czysto
„oświeceniowa". Mówi się wprawdzie o głoszeniu Ewangelii, w rzeczy
wistości religia to kolejny przedmiot, na którym należy wystawić swoje
16
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tezy, prawdy wiary i przyswoić jakąś wiedzę. Człowiek oczywiście może
się wiele nauczyć, ale z tej wiedzy wiary nie będzie. Nie będzie nawet
chodzenia to kościoła, a może nawet i odraza na długi czas...
W takim razie może spróbujemy się przyjrzeć, jak mówi się o sferze sek
sualnej człowieka w Biblii. Przychodzi mi na myśl Pieśń nad Pieśniami,
dawniej nie zawsze w Kościele czytana, a przepojona przecież zmysło
wością i będąca analogią miłości Boga do człowieka, jak mówi teologia.
- Ta księga liczy sobie dwa i pół tysiąca lat. Niektóre jej fragmenty są tak
bardzo sensualne, że śmiało można je określić jako erotyki. Tymczasem
na dzisiejszych internetowych stronach katolickich nie trafi Pani na ża
den erotyk, nawet współczesny, bo „nie wypada". Na szczęście w Piśmie
Świętym wypada! Co więcej, znajdziemy tam bardzo obrazowe i dosad
ne porównania, na przykład gdy Oblubieniec i Oblubienica zaczynają
współżyć, czytamy tam, że on wchodzi na nią, jak na palmę. W naszym
kręgu kulturowym alegoria palmy może nie być zbyt czytelna. Wie Pani,
jak człowiek się wdrapuje na palmę? Trzeba ją objąć nogami...
Całym sobą właściwie...
- I tak zachowuje się Oblubieniec! Tu w grę już wchodzą zaawansowane
pieszczoty. Oblubieniec wdrapuje się na palmę, aby skosztować owocu
ukrytego wśród gałęzi. Myśli o piersiach ukochanej, które pragnie sma
kować, upoić się tym pokarmem.
Można by pomyśleć, że te fragmenty to prawie afrodyzjak... Mogą inspi
rować nawet współczesnych kochanków. Możemy zatem powiedzieć, że
teksty Pisma Świętego - nie tylko Pieśni nad Pieśniami - dowartościo
wują piękno miłości zmysłowej?
- Normalnej ludzkiej miłości między mężczyzną i kobietą - zmysło
wej, psychicznej, duchowej - która zawsze jest cielesna i nie może być
inna. Przez wieki te pieśni interpretowano bardzo duchowo, mistycznie,
np. św. Jan od Krzyża wyrażał głębokie stany mistyczne właśnie za po
mocą tych erotycznych przecież pieśni. Ta pieśń mówi też o głębokich
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duchowych stanach człowieka. To pokazuje, że w tradycji Kościoła zako
rzenione jest myślenie, które z jednej strony odsłania spotkanie mężczy
zny i kobiety na płaszczyźnie fizycznej, zmysłowej, a z drugiej - ujawnia
ich zjednoczenie duchowe, wręcz mistyczne - na wzór miłości Boga do
człowieka. Oba wymiary doskonale się uzupełniają i żadnego z nich nie
wolno usuwać.
W trakcie rekolekcji mówi Ojciec, że w akcie seksualnym można spot
kać Boga, czyli w akcie małżeńskim - tak, w innym - nie? Innym, czyli
pozamałżeńskim.
- My, katolicy, mamy świadomość sakramentu małżeństwa, który jest
dla nas ważny. Niektórzy może go nie rozumieją, nie wiedzą, gdzie Pan
Bóg jest obecny na mocy tego sakramentu. Z Chrystusem spotykamy się,
tak jak i w innych sakramentach, również w małżeństwie. W trakcie roz
ważań rekolekcyjnych dochodzimy ostatecznie do tego, że Bóg jest obec
ny w więzi, którą małżonkowie tworzą i budują także poprzez współżycie
seksualne. Małżonkowie dzielą się życiem, rozmawiają ze sobą, modlą się
wspólnie - wszystko to są elementy więzi. Pomagają sobie, przytulają się,
pieszczą, całują i współżyją seksualnie. Wszystko to jest więzią małżeń
ską i to w niej jest obecny Stwórca. Tak naucza Kościół. Dla wielu jest to
odkrywcze i jednocześnie radosne, pogłębia ich wiarę i doświadczenie
Pana Boga. Uczymy się w ten sposób dostrzegać obecność Pana Boga nie
tylko w Kościele, czy jako super headhuntera, który mi znalazł pracę, za
co Mu podziękuję, ale odkrywamy Go w tak ważnej sferze życia jak mał
żeństwo i współżycie seksualne.
Do tej pory właściwie nie mówiliśmy w Kościele o ciele. Jeżeli już, to cia
ło kojarzyło się z grzechem. Nie uważa Ojciec, że nasze życie w Kościele
sprowadza się do tego, że to wolno, a tego nie wolno, a Pan Bóg to taki
policjant z palą, który czyha na nasze potknięcie i do tego - jak to mi
ktoś powiedział - jest przewrażliwiony na punkcie seksu.
- Jak ktoś ma „duchowość przepisową" to nie można się z nim dogadać.
Seksualność to nie jest sfera, którą da się ogarnąć w kilku przepisach,
jak człowiek ma się, zachowywać. Jest to sfera, przez którą wchodzimy
18
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w relację z inną osobą, więc trzeba jakoś znać siebie samego i poczuć
ciało innej osoby i umieć podzielić się z nią swoją miłością. To całkiem
inne spojrzenie, w którym nie jest dopuszczalna etyka kazuistyczna na
kazów i zakazów. Takie coś można stosować w więzieniu, a nie w życiu,
nie w małżeństwie, nie w miłości.
Wielu ludzi nie jest zadowolonych ze swojego życia małżeńskiego, także
seksualnego. A jednocześnie są to osoby, które żyją w Kościele, są przy
kładnymi albo mniej przykładnymi katolikami. Co ich ma motywować,
by być ze sobą?
- Ostatnio na rekolekcjach dotyczących aktu małżeńskiego była pewna
para. Żona mi mówi, że wszystkie moje konferencje wywracają jej świat
do góry nogami, dla niej to rewolucja. Jest to bardzo pobożna, wierząca
osoba, ale myśli całkiem inaczej niż ja.
Słynny ciemnogród?
- Nie to, że ciemnogród, ale ma całkiem inne skojarzenia. Bo to nie jest
tak, że oni nie współżyją seksualnie. Mają dzieci, starają się dobrze ze
sobą żyć. fest po prostu niezrozumienie w tylu rzeczach i wiele spraw jest
nieprzemyślanych.
Co jest na przykład nieprzemyślane?
- Choćby Pan Bóg i ciało. Pan Bóg i seksualność. Potem zrozumie
nie, czym jest sakrament małżeństwa. Ludzie zwracają uwagę na to, że
mamy być sobie wierni, bo jesteśmy małżeństwem, albo
że mamy dzieci. Owszem, w tym sensie sakrament
umacnia ich związek. Ale czy to jest istota bycia
w małżeństwie? Tam w środku coś niedobrego się
dzieje. Nie na tym małżeństwo polega, by tylko być
sobie wiernymi, ale jest cały środek życia, czyli to,
co daje radość i szczęście, i nadaje mu
smak. I okazuje się, że właśnie ten śro
dek jest niewypełniony.
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Więc co jest w tym środku? Czy jest pustka?
- Czasem nie wiem, co jest w środku, bo trudno mi sobie wyobrazić, co
w ludziach siedzi. Ale okazuje się, że gdy mówię im, że Pan Bóg działa
w życiu człowieka, to nie sprowadza się to do frazesu. Bóg - mówię im
- jest konkretnie wtedy, gdy jesteście pobudzeni i pragniecie współżyć
seksualnie i wtedy, kiedy dzielicie się czułością, a ta czułość prowadzi do
współżycia seksualnego. I tłumaczę to przez godzinę. Okazuje się, że dla
wielu wcale nie jest takie oczywiste, że Pan Bóg był z nimi, a zwłaszcza
w relacji seksualnej. Wtedy pojawia się pytanie, czy w takim razie Pan
Bóg był w ogóle w relacji małżeńskiej? Bo jak można mówić o małżeń
stwie bez tej sfery życia?! Mówimy wtedy o przyjaźni, koleżeństwie. Czyli
jest przestrzeń, która nie jest wypełniona Panem Bogiem w życiu czło
wieka wierzącego. Nie jest Bogu poddana. A jeżeli nie jest Mu poddana,
to staje się świecka, laicka, tylko biologiczna. Nie aż tak cenna, nie aż tak
ważna. I to jest poważny problem.
Powiedział Ojciec, że aby dobrze przeżyć, aby spotkać Boga w tym akcie,
gdzie dwa ciała się spotykają i jednoczą dwie dusze, trzeba się do tego
przygotować, że to nie da rady tak z biegu, jak na filmie.
- Tutaj Kościół może bardzo ludziom pomóc, bo nie trzeba być wnikli
wym obserwatorem, żeby widzieć, że to wszystko wokół, co się mówi
o seksualności, bardzo ją banalizuje. To, co jest w telewizji, żeby było cie
kawe, musi być szybkie, czyli szybko, krótko i skutecznie. A tak naprawdę
to nie ma nic wspólnego z życiem. W normalnym życiu mężczyźni mają
przedwczesne wytryski albo jest coraz więcej impotentów, bo tak są ze
stresowani i zapracowani, że nie są w stanie współżyć. Kobiety mają lęki
przed poczęciem dziecka i różne opory związane z gospodarką hormo
nalną. Nie jest to wszystko takie łatwe. O wiele ważniejsze jest szukanie
odpowiedzi na pytanie, jak sobie pomóc, żeby rzeczywiście współżycie
seksualne było jak najlepsze, jak najpiękniejsze. I tutaj w sukurs przycho
dzi intuicja i mądrość Kościoła, która jest powszechnie wyśmiewana.
Kościół widzi małżeństwo jako święte i dlatego go tak bardzo broni.
Czasami jest tak, że tej sfery bronimy i być może nawet nie wiemy dla
czego. A bronimy jej właśnie dlatego, że wyczuwamy intuicyjnie, iż jest
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to jakiś święty obszar życia, że jest szczególnie naznaczony przez Stwór
cę, że to sacrum. Uświęcenie małżeństwa jest jednocześnie uświęceniem
współżycia seksualnego - to nie jest rozrywka, to nie jest spędzenie
wieczoru czy poranka w atrakcyjny i przyjemny sposób, czasami nawet
z kimś, kogo się słabo zna, ale akurat nawinął się pod rękę. Seksualność
pozwala na wejście w tak głęboką relację z drugą osobą, że można w tej
relacji doświadczyć transcendencji, dotknąć Boga.
Przypuszczam, że gdyby małżonkowie-katolicy zaczęli mówić w ten
sposób o seksualności, otwarcie i bez pruderii, to byłby to autentyczny
przełom w Kościele.
- Znam doświadczenia wielu małżonków. Mam nadzieję, że kiedyś za
czną oni pisać i mówić o tym, że w miłości i w radości ze współżycia
seksualnego - że jestem kochany przez żonę, czy kochana przez męża
- że oni widzą tam Pana Boga. Dziękują za miłość, i to nie tylko za miłość
współmałżonka, tylko za miłość Stwórcy, który przez miłość męża czy
żony do mnie przychodzi. To też są przeżycia duchowe i często najgłęb
sze przeżycia religijne. To wszystko wytwarza doświadczanie świętości,
która sprawia, że ludzie zaczynają się coraz bardziej troszczyć o siebie.
Poda Ojciec jakiś konkretny przykład?
- Kiedy mówię o tym, że łoże małżeńskie jest swoistym ołtarzem mał
żeńskim, ołtarzem sakramentu małżeństwa, więc że jest to sfera święta,
to potem żony biegają po sklepach, by kupić białe prześcieradło, bo mają
same kolorowe. Chodzi o to, że chcą odtworzyć symbolikę ołtarza, tak
by oddać się mężowi w obecności Pana Boga. To pokazuje całkiem inny
wymiar duchowości, nie tylko to, że świętość jest gdzieś tam, gdy przyj
mujemy Komunię świętą albo w jakichś sakralnych miejscach, tylko jest
świętość w małżeństwie i tu też można przeżywać realne spotkanie z Pa
nem Bogiem. Na pierwszy rzut oka może jest to trochę szokujące, ale nie
musimy być pruderyjni.
Ale wie Ojciec, dlaczego to jest szokujące? Dlaczego jesteśmy tacy
zdewociali i tacy hipokryci? Przecież nas wszystkich to kręci, bo to
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największa życiowa energia! Moim zdaniem dlatego, że nie rozumiemy
dobrze naszej wiary, nie znamy duchowości, nie znamy mistyków i nie
umiemy ich duchowych odkryć, zaaplikować do własnego życia. Choćby
wspomnianego Jana od Krzyża. Przecież jego liryka to pieśń, która była
przesycona erotykę. Pieśń nad Pieśniami przez wiele lat nie była czytana
w Kościele. Kto nam mówi o ołtarzu i o składaniu się Jezusa na drzewie
krzyża jak na łożu miłości? Że On jest ofiara miłości... Niestety, mówi się
0 tym zwykle tak, że usypiamy na nauczaniu, a przecież to jest o nas!
- Niestety, ma Pani rację. Chodzi o to, żeby z poziomu oficjalnych do
kumentów Kościoła przechodzić do życia i codzienności, żeby szukać
takiego języka, aby dotrzeć do różnych środowisk, w których jesteśmy
1 musimy współczesnym językiem mówić do ludzi i na ich problemy od
powiadać. To na szczęście zaczyna się dziać. Są różne etapy w rozwoju
świata i Kościoła. Może te problemy kiedyś nie były tak istotne, może
i życie było prostsze. Dziś jest ono bardziej złożone, skomplikowane,
szybkie i trzeba głębiej zastanowić się nad nim i nad seksualnością.
Przyznam, że kiedy zrozumiałam, że Jezus składa siebie w ofierze na
krzyżu z miłości, i że właśnie dlatego kapłani na początku i na końcu
każdej mszy świętej całują ołtarz, bo to jest łoże, na którym Jezus składa
dziś siebie w bezkrwawej ofierze, z miłości się składa, a nie z obowiązku
- to przeżyłam szok. I kiedy przełożyłam to sobie
na akt seksualny małżonków, to wychodzi mi
z tego tak niesamowita perspektywa i wy
zwanie szczęścia, miłości, radości, przy
jemności, które Bóg wymyślił dla czło
wieka, że aż można się zachłysnąć.
- I tu dochodzimy do zrozumienia
tego, o co chodzi w celebracji sakra
mentu małżeństwa. Jak kapłan cału
je ołtarz, tak mąż całuje cia
ło swojej żony, a żona
całuje ciało swojego
męża. W ten sposób
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zaczyna się celebracja, która jest poszukiwaniem przyjemności, ale też
czymś więcej, bo jest tworzeniem jedności i przeżyciem wielkiej blisko
ści, intymności z drugim człowiekiem. To jest pełnia tej relacji. Celebra
cja to jest jakaś uczta, to coś, co jest wyjątkowe. Można zjeść elegancki,
uroczysty obiad, a można gdzieś sobie kupić hot doga i się nim napchać,
szybko i byle co. A można zjeść coś bardziej wyrafinowanego, wytraw
nego. Tu jest różnica. Można podchodzić do współżycia seksualnego
w sposób banalny, byle jak, z byle kim, byle gdzie, a można tylko z jedną
osobą, żoną-mężem. I można postarać się, żeby to była celebracja, żeby
śmy byli naprawdę przygotowani i duchowo, i psychicznie, i fizycznie,
byśmy bardzo troszczyli się o siebie, żeby się obdarować na tym ołtarzu.
Tego słowa używam, żeby podkreślić wymiar niezwykłości. Właśnie na
tym ołtarzu małżonkowie obdarowują się sobą, swoją miłością i przyjem
nością, której sobie udzielają we wszystkich wymiarach: fizycznym, psy
chicznym i duchowym. I dopiero takie przeżycie, w którym dociera się
do wymiaru duchowego, to jest w pełni ludzkie przeżycie. I ono jest dla
chrześcijan otwarte, bo jeżeli ktoś nie wierzy, to nie sięgnie w ten wymiar.
Analogicznie: jeśli ktoś nie wierzy, to owszem wie, jak smakuje Komunia
święta, zmysłami jest w stanie sięgnąć do pewnej przestrzeni, pewnego
przeżycia. Ale tylko ci, którzy mają wiarę, wiedzą, ile jest radości w sercu,
ile szczęścia po przyjściu Chrystusa w Komunii do człowieka, jaki pokój
i radość. Taki sam pokój może przyjść do małżonków, gdy dzielą się mi
łością w czasie współżycia seksualnego i taka sama radość, taka miłość
może ich ogarnąć. To Bóg przychodzi do nich.
Usłyszałam kiedyś, że Kościół mówiąc o świętości aktu małżeńskiego
i tej sfery życia, „wpycha ludziom do łóżka Pana Boga"... W podtekście,
że dzieje się to na siłę, że mogą się czuć z Nim jak z Wielkim Bratem. Co
Ojciec na to?
- Mam takie doświadczenie z małżonkami, że jak im wszystko wytłuma
czę, to zauważają, że Pan Bóg tam jest i był, tylko nie zdawali sobie z tego
sprawy. Nawet jeśli przeczuwali Jego obecność, mieli pewne intuicje, to
słyszeli głosy, że nie wypada tak myśleć. Dlatego warto o tym mówić,
żeby doszło do głosu i do pełnej świadomości to, co jest w ludziach, któ
rzy się naprawdę kochają.
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Co w takim razie jest już w ludziach, a Ojciec pomaga im to tylko na
zwać?
- Wyjaśnię od początku. W dzisiejszym świecie normalne jest mówienie
o patologiach, o tym, że się zdradza i robi różne świństwa. Wtedy po
strzegają cię jako realistę. Swoisty idealizm jest niepoprawny politycznie.
Z drugiej strony, choćby w romantycznych scenach filmowych, tego re
alizmu nie widać.
Czego na przykład?
- Tego, że mężczyźni się czasem nie myją, że kobiety nie chcą się kochać,
że przerywają współżycie, bo się czegoś w trakcie przestraszą. Nie poka
zuje się, że seksualnie współżyją także osoby starsze, pomarszczone. Ta
kiego realizmu nie widziałem i nie słyszałem zarzutów pod adresem jego
braku. Pozwólmy sobie zatem na to, by mówić pięknie i tak jak chcemy
0 tym, co jest dla nas piękne. Jeśli nawet małżeństwa się kłócą, przeżywają
różne trudności, to nie znaczy, że się nie kochają, że nie widzą sensu bycia
razem. A nawet, jeśli ten sens stracili, to często chcą go odnaleźć. Ludzie
się kochają, chcą dla siebie nawzajem dobrze, i w tej miłości jest Bóg.
To nie abstrakcja. Pan Bóg jest w codzienności, nie tylko w kościołach
1 przydrożnych kapliczkach, jest w naszych radościach i smutkach. W ży
ciu małżonków jest w relacji, którą tworzą, w ich więzi. A więź to jest
konkret. Ma ona swój wyraz w tym, co małżonkowie robią razem - obiad,
zakupy, rozmowy, noc w jednym łóżku, zarabianie na wspólne cele.
Myślę, że wielu z nas ma jakieś kalki w głowie, wyobrażenia, którymi się
posługujemy, żeby coś zrozumieć albo uporządkować sobie rzeczywi
stość. Często mamy taki zafałszowany obraz Boga, relacji między ludź
mi, zwłaszcza tych miłosnych. Niekiedy są one wręcz szkodliwe. Czy Oj
ciec też ma takie doświadczenia ze spotkań z małżonkami?
- Właściwie to wszystko na tym polega, żeby się dobrać do tych kalek, co
człowiek ma gdzieś w tyle głowy wyświetlone i co mu cały czas rzutuje na
rzeczywistość, która jest czasami całkiem inna. Miałem na rekolekcjach
małżeństwo, po czterech czy pięciu latach pożycia. I oni ciekawie o so24
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bie opowiadali, że jako młodzi małżonkowie byli bardzo skoncentrowa
ni na różnych technikach. Więc robili różne fiki-miki, żeby było dobrze,
wszystkie pozycje przetestowali. Byli skoncentrowani na podręcznikowej
poprawności współżycia, ale bez ducha. Po dwóch, trzech latach małżeń
stwa zobaczyli, że to im się zaczyna nudzić, są sobą zmęczeni i współży
cie seksualne zamiast dawać im więcej radości - powinni być bardziej
wyćwiczeni przez to - przynosi im doznania odwrotne, jest coraz gorzej,
coraz mniej radości, mniej szczęścia, jest poczucie używania, przedmiotowości w podejściu do siebie. I ktoś im powiedział, że to trzeba zacząć od
ducha, odkryć ducha współżycia seksualnego. I zaczęli się nad tym zasta
nawiać, przyjechali na moje rekolekcje i sobie uświadomili, że tu chodzi
0 bycie razem, o jedność, o więź, że to są te głębsze wymiary duchowe,
które ożywiają i fizyczność, i cielesność człowieka, że to jest spotkanie
z Panem Bogiem. Zrozumieli, że przez taki sposób przeżywania miłości
zmysłowej wyjałowili się, przestali się ze sobą spotykać jako ludzie, któ
rzy są nie tylko ciałami - mniej czy bardziej sprawnymi i roznamiętnionymi - ale są osobami, które potrzebują spotkania ze sobą, które mają
swoje tęsknoty, marzenia, potrzeby i chcą to wszystko sobie powiedzieć
1 po prostu się spotkać. Być ze sobą.
No to piękne! Ale przypuszczani, że wielu z nas nigdy o takiej relacji nie
słyszało, że to dla wielu pozostaje w sferze marzeń. Może nikt nam o tym
nie powiedział, albo może gdzieś się pogubiliśmy?
- Ale też chyba tęsknimy. Każdy ma pragnienie spotkania się z drugą oso
bą w różnych wymiarach, głębiej, autentyczniej, nie tylko zewnętrznie,
nie tylko cieleśnie. Małżeństwa, które czerpią wzorce tylko ze świata, po
tem czują się oszukane i znudzone sobą, i się rozchodzą. A małżeństwa,
które w Kościele szukają tej głębi wzajemnej relacji, też we współżyciu
seksualnym chcą odkryć coś głębszego, ducha, Pana Boga ostatecznie,
one zauważają, że z latami idzie ku lepszemu, że na początku jest ciężko,
ale czym dalej, tym lepiej. Po dziesięciu latach zamiast się rozwodzić, oni
dopiero odkrywają, że zaczynają się kochać, że dokopali się do głębszych
warstw miłości. Ta para małżeńska jest dobrym przykładem: im zaczę
ło czegoś brakować. Przeczytali wszystkie książki, jakie były w księgar
ni, łącznie z Kamasutrą, i dalej im czegoś brakowało. Była jakaś pustka
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i dopiero tutaj nastąpiło odkrycie,
że jest tu przestrzeń na celebra
cję, że akt małżeński jest więzią,
że najważniejszy moment to nie
jest chwila orgazmu, owszem, to
jest doświadczenie, które dopełnia
spotkanie serc, ale najważniejszym mo
mentem jest czas zjednoczenia ze sobą.
Małżonkowie są jednym ciałem - od pierw
szych stron Pismo Święte mówi o tym. Jednym
ciałem, czyli gdy są ze sobą, gdy czują, że się
zjednoczyli, są ze sobą rzeczywiście w akcie
seksualnym, to jest moment najistotniejszy. Psy
chologia także potwierdza, że to właśnie są mo
menty najbardziej fascynujące, najbardziej głębokie
- bycie ze sobą, stanie się jednym ciałem.
Z punktu widzenia chrześcijaństwa, gdzie akcent położony jest
na więź małżeńską, ta więź wyraża się w akcie seksualnym, gdy ludzie
się zjednoczą, w tym momencie. A czy będzie orgazm, czy go nie będzie,
to jest rzecz drugorzędna. Często dopiero spotkanie otwiera ludzi, doko
nuje się mimowolna terapia - że jeżeli zrozumieją to, co jest naprawdę
istotne, to też fizjologicznie się otwierają i wtedy akt seksualny jest o wie
le bardziej namiętny, bardziej przyjemny. Akcent jest położony nie na
przyjemność, tylko na bycie ze sobą, a to bycie ze sobą daje jeszcze więk
szą przyjemność niż koncentrowanie się na wyciągnięciu z siebie więcej
przyjemności, bo później dochodzi do użycia drugiej osoby, a człowiek to
zawsze wyczuje. Potem to gdzieś siedzi i tak naprawdę oddala.
Nie wszyscy chyba jednak tę Bożą obecność odkrywają.
- Niektórzy odkrywają małżeństwo na poziomie natury, że jest to ludzka
potrzeba, sposób urządzenia sobie życia, i tyle. Ale jeżeli ludzie są wie
rzący, to interpretują różne wydarzenia w swoim życiu przez pryzmat
wiary. Uczą się odkrywać, że we wszystkim, co się dzieje w ich życiu, Pan
Bóg jest obecny. Jan Paweł II wskazał nawet, gdzie konkretnie Pan Bóg
jest obecny.
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Gdzie?
- W dążeniach ducha i woli. Woli - kiedy na przykład chcemy być razem,
mimo że w danym momencie nie bardzo się kochamy w sensie emocjo
nalnym, ale zależy nam na sobie, pozostajemy wierni tej deklaracji i decy
zji, że będziemy razem na dobre i na złe. I jesteśmy, chociaż bywa ciężko.
Kolejnymi wymiarami więzi są uczucia i przywiązanie oraz impulsy ciała
i instynkty. To jest dopiero pełnia relacji między kobietą i mężczyzną.
Obejmuje ona wymiar duchowy, psychiczny i fizyczny. Jeśli się którykol
wiek z nich odcina, to więź nie jest pełna.
Zatem jeśli w nauczaniu Kościoła przez wieki odcinano cielesność, to
czegoś brakowało. A teraz, kiedy współczesność redukuje ten wymiar
duchowy, a często kastruje też psychiczny, to również mamy do czynie
nia z brakiem.
- Tak właśnie jest.
Co dla ludzi jest najbardziej odkrywcze, a nawet szokujące, kiedy uczest
niczą w Ojca rekolekcjach?
- Przede wszystkim to, że religijność można łączyć z seksualnością, że
te dwa - tak silnie angażujące doświadczenia - nie są ze sobą sprzeczne.
Kiedy ludzie odkrywają, że mogą przeżywać swoją seksualność nie wyłą
czając Pana Boga, to dzieją się nadzwyczajne rzeczy - ludzie się niesamo
wicie odblokowują. Mężczyźni stają się o wiele bardziej delikatni wobec
kobiet, a kobiety bardziej otwarte, fantazyjne i bezpruderyjne. Kobiety,
które mają osobisty kontakt z Bogiem, świetnie potrafią to przenieść
w wymiar relacji z mężem.
Inicjują kontakty seksualne?
- To też. Odkrywają w sobie to, o czym zwykle się sądzi, że kobietom
tego brakuje. Miałem kiedyś taki przypadek, że na zakończenie czteroczy pięciodniowych rekolekcji jedna z żon publicznie pochwaliła się, że
przeżyła dwa orgazmy podczas tych rekolekcyjnych nocy. I to pierwszy
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raz w życiu. Zatem w naszych środowiskach kobiety mówią o takich do
świadczeniach, choć pewnie zdarzą się i tacy, którzy by się zgorszyli, że
w ten sposób można mówić.
Być może to dowód na naszą hipokryzję, bo ta sfera dla każdego z nas
jest ważna i jeśli ją spychamy na bok, pod dywan, to gdzieś indziej bę
dzie miała swoje ujście.
- To, że zaczyna się o tym otwarcie mówić, to jest wartość, bo niewiele
małżeństw, które spotykam, mogło porozmawiać o swoim pożyciu sek
sualnym w środowiskach, w których się obracały. Nie mieli z kim po
dzielić się swoimi doświadczeniami, wydawało im się, że ich problemy
są wyjątkowe, że nie dotyczą innych. Nie mówi się o tym, jakie problemy
mają małżeństwa. A na rekolekcjach właśnie dostarczam języka i wyzwa
lam pewne tematy do rozmowy.
O jakich doświadczeniach małżonków warto by było porozmawiać?
- Na przykład katolickie małżeństwa starają się współżyć w czasie nie
płodnym, a więc starają się regulować dzietność w sposób naturalny, bez
antykoncepcji. No i nie wystarczy powiedzieć, że do współżycia jest dobry
czas niepłodny, ponieważ... jest niepłodny. Równocześnie bowiem jest to
czas narastającego napięcia przedmiesiączkowego, pewnych zmian hor
monalnych w kobiecie, przez co łatwiej w tym czasie o konflikty w mał
żeństwie. Żony stają się wtedy bardziej nerwowe, potrafią wygarnąć mę
żom grzechy z ostatnich pięciu lat małżeństwa, a ci z kolei nie pozostają
dłużni. I jeśli nie pojednają się przed miesiączką, to znowu muszą pewien
czas odczekać... A mężczyźni nie wiedzą tak do końca, dlaczego kobiety
takie są. Same panie często nie wiedzą o swoich hormonach i przeżywają
poczucie winy, traktując swoją wybuchowość i niechęć do męża bardziej
w kategoriach grzeszności niż natury.
Jesteśmy niedouczeni w dziedzinie biologii i emocjonalności?
- A kto nas tego uczy w tym kontekście? O zespole napięcia przedmie
siączkowego mówi się w aspekcie problemów medycznych, jak być peł28
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ną energii, a nie jak sobie poradzić z podjęciem współżycia seksualnego
w tym czasie. Czasami warto uświadomić sobie różne konteksty. Kiedyś
pewna kobieta mówi mi: - Ja to nie mam takich problemów! Na co jej
mąż: - Cha, cha, cha, tak ci się tylko wydaje. Lub odwrotnie. Żona mówi:
- Ja ten czas bardzo ciężko przeżywam. A mąż: - A ja nie zauważam
w tobie żadnych zmian... Gdy się zwróci uwagę na pewne zjawiska, to
małżonkowie je dostrzegają i potrafią sobie wyjaśnić różne nieporozu
mienia we wzajemnych zachowaniach, czy w ich interpretacjach.
Jakie zagadnienia są trudne do wyłożenia w trakcie rekolekcji Ojca?
- Na pewno jest to sprawa wstrzemięźliwości seksualnej.
Czy to jest to samo, co czystość?
- Nie do końca. Ja w zasadzie mało mówię o czystości. To potem jakoś
samo wychodzi. Natomiast kwestia wstrzemięźliwości jest ważna, przy
najmniej dla małżeństw katolickich, które muszą sobie z tym jakoś po
radzić.
To powiedzmy sobie, czym jest wstrzemięźliwość.
- Jeśli się nie planuje dziecka, to należy się przez jakiś czas powstrzymać
od pożycia seksualnego. To jest również kwestia odpowiedzialności za
siebie nawzajem i za rodzinę. Ważne jest także pytanie: jak przeżywać
ten czas? Często w odpowiedzi ujawnia się podejście człowieka do grze
chów seksualnych i w konsekwencji w ogóle rozumienie grzechu. Warto,
aby małżonkowie spokojnie na to popatrzyli. Jeśli nie chcą przeżywać
swojej miłości poza granicami własnego ciała, nie chcą sztuczności, to
jest to naturalne, że rezygnują z prezerwatywy czy pigułki antykoncep
cyjnej. Droga naturalna pojawia się jako konsekwencja takiego myślenia.
I wstrzemięźliwość staje się naturalna dla takiej drogi życia. Niemniej ten
czas trzeba sobie bardzo dobrze przemyśleć, żeby nie wiązać się ciągłym
skojarzeniem z grzechem, a bardziej patrzeć na to w kategoriach miłości
i wzajemnego obdarowywania się.
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Właśnie, jeśli nie rozumie się miłości w kategoriach obdarowywania się,
a zamiast tego jest dążenie do rozładowania nagromadzonego napięcia
i pójścia za pożądaniem, to naprawdę ciężko jest wytłumaczyć drugiej
stronie, że teraz nie będziemy się kochać, albo że nie będziemy używać
żadnych środków z zewnątrz.
- Tak, dlatego mówiłem o chrześcijańskim, głębokim doświadczeniu mi
łości. Bo jak się tego nie załapie, to człowiek zaczyna się opierać na my
śleniu biologicznym. I takie myślenie biologiczne wchodzi do Kościoła,
a potem się okazuje, że coś nie gra. Choć z drugiej strony, mąż często
nie rozumie żony w aspekcie jej biologiczności, czyli zmienności cyklu.
Bo świat nie mówi o zmienności cyklu. Jest antykoncepcja, są wibratory,
po co więc zajmować się problemami hormonalnymi, skoro można się
rozbudzić w sztuczny sposób? W układzie antykoncepcyjnym nie ma co
reflektować nad cyrkularnością i rytmiką kobiecego ciała.
No dobrze, skoro Pan Bóg stworzył człowieka i uznał, że to dzieło było
dobre i wszystko, co jest w człowieku, jest potrzebne, to po co ta cykliczność?
- Jeśli się tę zmienność od
kryje i zaakceptuje, i nawet
na bazie biologiczności
odkryje się tę inność, to
staje się ona realistyczną
podstawą do budowania
partnerstwa, do budowa
nia więzi między kobietą
taką, jaką jest, a mężczyzną
- z jego specyficzną, bardzo
silną i dynamiczną seksualnością.
Kobiety nie bardzo rozumieją, że męż
czyźni po prostu tacy są, że nie są nienasyconymi
samcami, ale tak ich Pan Bóg stworzył, że chcą wy
rażać miłość w sposób aktywny poprzez współżycie
seksualne. To jest im bliskie. Ważne jest zatem, czy
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żona - widząc problemy męża - wysyła mu komunikaty akceptujące go,
wspierające i kochające, czy się cały czas obrusza, że chłop jest podnie
cony, bo ona nie ma takich potrzeb i byłaby w stanie spokojnie poradzić
sobie bez współżycia.
Kiedy poruszam takie tematy w środowiskach ludzi wierzących, spoty
kam się z pewnym zażenowaniem: - I to sapanie ma się Panu Bogu po
dobać?! - pytają. Nie mieści się ludziom w głowie to, że Bóg chce, byśmy
akurat w taki sposób objawiali sobie miłość.
- To kwestia skojarzeń. Owszem, można powiedzieć, że to jest sapanie,
pot i ciężki, wyczerpujący wysiłek fizyczny. To prawda. Tylko, że ludzie
jakoś bardzo lubią ten wyczerpujący wysiłek i tylko wspomniane skoja
rzenia redukują wymiar seksualności do fizjologii.
Znam psychologów i psychoterapeutów, którzy twierdzą, że Kościół
przyczynił się do wielu zahamowań w myśleniu i mówieniu o sferze sek
sualnej, i że po latach w ludziach to wychodzi, kiedy przychodzi okres
menopauzy czy andropauzy. Wtedy okazuje się, że przez całe życie lu
dzie mieli zafałszowane myślenie, że ktoś im wciskał nieprawdę. I zo
staje żal.
- Trzeba we wszystkim znaleźć równowagę. Teraz na przykład mówi się,
że Kościół jest największym zagrożeniem dla demokracji - nie mafie,
nie szara strefa, tylko właśnie Kościół. To ma tyle ze sobą wspólnego, co
myślenie, że Kościół przyczynił się do negatywnego postrzegania seksu
alności. Na przykład mówi się, że św. Augustyn wprowadził negatywną
wizję seksualności przez zwrócenie uwagi na grzech pierworodny. A jego
poglądy były o wiele bardziej zniuansowane. Tyle że trzeba je rozumieć
w kontekście czasów, w jakich powstawały. Jeśli dziś czytamy u św. Au
gustyna, że seksualność nie jest dobra sama w sobie, że dopiero zyskuje
wartość po spełnieniu określonych warunków, to ta myśl wydaje się nie
pełna. Wówczas jednak świat wyglądał inaczej. Ludzie w ogóle nie akcep
towali swojej płodności. I to wcale nie chrześcijanie wymyślili, że dzieci
rodzą się od „diabelskich poruszeń", a płeć nie jest związana z Bogiem. To
echo poglądów manichejskich, gnostyckich i masy innych nurtów, które
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wówczas przez kulturę się przewinęły. Niektóre z nich wnikały do Koś
cioła. Ale to właśnie Augustyn ostatecznie wyzwolił chrześcijaństwo od
braku akceptacji płodności i płciowości. Dzięki niemu dokonał się postęp
w rozumieniu ludzkiej cielesności, choć o tym się nie pamięta.
Fakt, nie pokazuje się kontekstu...
- Właśnie. Innym przykładem jest wojna stuletnia, czas olbrzymiej rzezi
w Europie i epidemii, jakie ją później nawiedziły. Spotkałem się w jednym
z podręczników francuskich, które z założenia często są nieprzychylne
Kościołowi, z próbą udowodnienia, jak to Kościół wypaczał postrzeganie
seksualności. Podano treść kazania jakiegoś księdza, który grzmiał z am
bony, przekonując, że plagi, które spotkały Europę, są karą za grzechy,
a jedna z plag to kara za grzechy seksualne. W ten sposób miał wytwo
rzyć w ludziach negatywne spojrzenie na seks. Tyle że czas wojny stulet
niej to czas rabunków i gwałtów na masową skalę. Niektórzy historycy
mówią nawet, że wówczas prawie każda kobieta mogła zostać zgwałco
na. W sytuacji takiej traumy i takiego grzechu, wspomniane kazanie było
na miejscu i tylko takie kazanie mogło odpowiednio wstrząsnąć ludź
mi. Echem tej wojny był przez co najmniej dwa pokolenia kobiecy prze
kaz międzygeneracyjny: „uważajcie na chłopów". Ale trzeba to widzieć
w tamtym kontekście.
Podobnie było po II wojnie światowej - takie właśnie treści matki
przekazywały swoim córkom. A te córki to z kolei nasze mamy. Skrzyw
dzone kobiety szukały ratunku w Kościele i rzeczywiście wychodziło na
to, że katoliczki negatywnie wypowiadały się o seksie. Tylko że to nie
Kościół je tego nauczył, miały po prostu straszne życie.
Chciałabym jeszcze poruszyć temat grzechu. Da się określić, co jest
grzechem w tej sferze, a co nie?
- Da się, ale jest to trochę niebezpieczna droga, która idzie w kierunku
kazuistycznym, stworzenia pewnego kodeksu. Może być to „kodeks Ziobry" - bardziej radykalny, albo „kodeks Zolla" - bardziej liberalny. Ko
deks jest dobry dla prokuratora i sędziego, ale źle wyraża miłość między
ludźmi. Wiele zasad, jest jasno sformułowanych w KKK, niemniej czło32
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wiek musi się nauczyć myślenia o sobie, o swojej cielesności, płciowości,
0 kobiecie, o mężczyźnie, o mężu, o żonie. Tego nie załatwi kodeks i po
dejście „odtąd - dotąd". Trzeba uczyć się myśleć, czasem trzeba trochę
pobłądzić, posprawdzać, poszukać, może i nawet - trochę się sparzyć.
Dotknął Ojciec bardzo ważnej, moim zdaniem, kwestii, że i w tej dzie
dzinie nie jesteśmy zwolnieni z myślenia, choć najwygodniej byłoby
mieć zbiór przepisów, które z niego zwolnią. Ale w życiu tak się nie da.
Zwłaszcza w sferze seksualnej, która powinna być przecież życiodajna
1 szczęściodajna, nie da się nie myśleć, bo to nas wpędza w kierat i staje
my się współczesnymi niewolnikami.
- Spróbujmy sobie zatem powiedzieć, na czym polega moralność chrześ
cijańska, żeby nie była takim kodeksem „wolno - nie wolno". Pytania o to,
co wolno, a czego nie wolno, są skądinąd słuszne i nie oburzam się na
nie, bo każdy z nas chciałby to wiedzieć. Myślę sobie natomiast, że warto
dotrzeć to tego, co się kryje w człowieku za tym pytaniem, jaki sposób
myślenia.
Weźmy przykład: przychodzi do Ojca na rozmowę duchową mężczyzna
i pyta się, czy to a tamto już jest grzechem, czy jeszcze nie? Co mu Ojciec
odpowiada?
- Staram się odpowiadać konkretnie. A przy tym próbuję docierać głę
biej i tłumaczyć, dlaczego coś jest lub nie jest grzechem. Przykład z innej
dziedziny: czy jest grzechem, jeśli ktoś nie był w niedzielę w kościele?
Jeśli zadający to pytanie nie patrzy na powody takiego postępowania, to
tego nie rozstrzygnie. Bo jeśli był chory na zapalnie płuc i nie mógł wyjść
z domu, to jak może mieć grzech? Albo czy chory leżący na stole opera
cyjnym w szpitalu może wstać i z otwartym brzuchem iść na mszę? Jest
przykazanie, by święcić dzień pański, ale to nie znaczy, że zawsze w nie
dzielę, bez względu na wszystko trzeba iść do kościoła. Być może jesz
cze trudniej o jednoznaczne rozstrzygnięcia w sferze seksualnej, bogatej
w różnego rodzaju subtelności. Bywają sytuacje, kiedy małżonkowie są
stęsknieni za sobą, kiedy mąż wraca z delegacji i zbliży się do żony, bo
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nie może sobie poradzić z seksualnością, ale za dwa, trzy dni sobie z nią
poradzi.
Dlaczego rozpatrujemy to w kategoriach grzechu? Przecież akurat
w małżeństwie zbliżenie seksualne jest normalne?
- Wkraczamy tu znowu w bardzo subtelne zagadnienie wstrzemięźli
wości. Chodzi o to, żeby małżonkowie stosujący naturalne metody re
gulacji płodności starali się w okresie płodnym nie doprowadzać się do
orgazmu, nie rozbudzać się, jeśli nie planują dziecka. To trudny temat.
Istnieje wiele sytuacji, na które ta zasada nie ma prostego przełożenia.
Kiedy wyjaśniam to małżonkom, rezerwuję sobie na to odpowiednio
dużo czasu. Trzeba też pamiętać, że ideał wstrzemięźliwości seksualnej
w małżeństwie jest bardzo wzniosły, sięgający czystej miłości i szczytów
chrześcijaństwa. Nie można od razu takiej miłości od ludzi oczekiwać.
A kiedy w to niebacznie wkroczy myślenie zakazowe i brak niuansowania, to można zupełnie rozminąć się z istotą sprawy, z tym, o co Kościo
łowi naprawdę chodzi.
Ale są sytuacje, gdy małżonkowie czują sami,
na przykład przy stosunkach przery
wanych, albo w sytuacjach,
kiedy się nadmiernie
rozbudzają, a nie
chcą się w pełni
kochać, że coś
jest nie tak, że
jest brak ładu,
że wdarł się
w ich życie ja
kiś chaos. Na te
wątpliwości staram
się odpowiadać.
Często odwołuję się do
analogii, że w seksie jest jak
w puzzlach: żeby obraz się spodo
bał, wszystko musi do siebie paso)A 44/45

wać. Jeśli nie ma choćby jednej cząstki, to obrazek jest niepełny. Poza tym
cząstki nawzajem na siebie zachodzą. Tak samo okres wstrzemięźliwości
zachodzi na czas, kiedy można w pełni cieszyć się seksualnością. Jeśli do
brze przeżyliśmy okres wstrzemięźliwości, to ma on bardzo dobry wpływ
na dalsze pożycie. To zachodzenie wskazuje na pewną elastyczność. Bo
jak można przejść z takiej sztywności - „nie ruszaj, nie dotykaj, bo będą
dzieci" - do pełnej otwartości i spontaniczności, jak wyrwać się z poczu
cia winy i przejść do poczucia łaski i świętości? Psychika ludzka nie lubi
takich cięć. Dlatego ważne jest, by przemyśleć, o co naprawdę chodzi
w tej wstrzemięźliwości, po co ona jest.
No właśnie, po co ona jest?
- Nie chodzi o to, by nas udręczyć i uciemiężyć, ale by otworzyć człowie
ka na inne formy okazywania miłości, na docenienie psychicznego i du
chowego wymiaru bycia ze sobą. Chodzi o to, by w ten sposób umacniać
przyjaźń, fundament, na którym opiera się małżeństwo, żeby potem seks
był lepiej zakorzeniony w sercu.
Pary małżeńskie mówią, że akt seksualny dopiero wtedy jest prawdzi
wym źródłem radości, jeśli cała codzienność jest przepełniona normal
ną miłością. Jeśli brakuje poczucia bezpieczeństwa, komunikacji, wza
jemnego zaufania, przyjaźni, o której Ojciec mówi, to seks nie będzie
szczęściodajny.
- Dlatego warto mówić o okresie wstrzemięźliwości i warto go trakto
wać poważnie, a jednocześnie bez dramatyzowania, żeby ludzie nie bali
się być blisko siebie i nie przeżywali traumy, kiedy coś się nie uda, nie
zapominając, z drugiej strony, że męczące może być ciągłe szukanie za
spokojenia.
Mówimy o grzechu, ale to nie grzech przecież stanowi sens życia osób
wierzących i nauki Chrystusa, tylko miłość. Jeśli kobieta w małżeństwie,
a nawet poza nim - bo przecież wiele jest par żyjących bez ślubu lub
w związkach cywilnych i często są to naprawdę piękni ludzie, nie można
o nich zapominać - więc jeśli ona nie ma zaufania do swojego męża czy
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partnera, czuje, że on nie szanuje jej obaw i lęków, to tutaj po prostu nie
ma miłości. Istota miłości jest zainteresować się tym, czego pragnie ta
druga strona, czego się obawia, za czym tęskni, co jej sprawia radość,
a co przykrość i dyskomfort. Tutaj chyba mamy najwięcej do przerobie
nia: zamiast używania paradygmatu grzechu, trzeba nam się uczyć sto
sowania paradygmatu miłości w praktyce. Czy się mylę?
- Żeby pokazać, na czym polega życie chrześcijańskie i moralność chrześ
cijańska, sięgam po porównanie do meczu piłki nożnej. W futbolu są re
guły i zasady. Owszem, można powiedzieć, że gra w piłkę nożną polega
na tym, że nie wolno faulować, nie wolno wybijać piłki na aut, nie wolno
piłki dotykać ręką, szczególnie na polu karnym, w ogóle nie wolno piłka
rzom nadmiernie wyrażać własnej ekspresji. Ale to nie te zakazy traktują
0 istocie gry, a zły piłkarz będzie zawsze narzekać, że bramka za mała
1 dlatego nie może trafić, albo że wymiary boiska nie takie. Ale Smolarek
nie narzeka. Istotą życia chrześcijańskiego jest być dobrym piłkarzem,
takim Beckhamem czy Smolarkiem... Piłkarzem, który kocha piłkę i lubi
grać. Przecież dobry piłkarz nie myśli cały czas: nie mogę dotknąć piłki
ręką, nie mogę sfaulować... On po prostu gra! Ma jakiś pomysł i intuicję,
jak strzelić gola i to realizuje. Nawet nie pyta trenera: słuchaj Beenhakker,
masz u mnie taki autorytet, myślisz, że teraz już powinienem strzelać,
czy jeszcze chwilkę kiwnąć? On jest wolny na boisku.
To może tutaj jest ta zasadnicza kwestia - wolność?
- Tak, wolność! Są wprawdzie ramy - reguły, kodeksy, ale to tylko ramy.
Można znać wszystkie zasady i w ogóle nie trafiać w piłkę, już nie mówiąc
o bramce. Życie chrześcijańskie polega na wolności, na tym, że człowiek
kocha to życie, a w nim i miłość, i seks. Po prostu lubi ten sport. Jeżeli
kocha, to będzie pięknie i wspaniale grał. Chodzi o to, by się nauczyć
pięknie i wspaniale grać zespołowo, bo nie da rady inaczej, i strzelać jak
najwięcej goli. A że są reguły - no muszą być. Widziała pani kiedyś piłka
rza, kiedy mu piłka wylatuje na aut i chłop się załamuje, płacze i nie chce
więcej grać, bo mu piłka wyleciała? Przegrał potyczkę, ale może jeszcze
wygrać bitwę! Przegra bitwę, ale może wygrać wojnę! Małżonkom też pił
ka na aut wychodzi w. czasie współżycia seksualnego, mężowie przestrze36
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łają bramkę, jest jakaś strata, żal, ale odzyskuje się piłkę i gra toczy się
dalej. Przecież na samym boisku też nie ma od razu czerwonych kartek,
są gwizdki, ostrzeżenia: uważaj, bo zrobisz komuś krzywdę, ale jest też
przywilej korzyści - jak jest piękna gra, to nawet można nie odgwizdać
faulu, a dać szansę strzelić. Tak samo w pożyciu małżeńskim - są faule
nie ze złośliwości czy braku miłości, tylko powstałe w ferworze gry. Na
najlepszych meczach są faule, ale liczy się to, czy ten mecz był ostry, pełen
pasji, czy był przeżyciem, czy gole wpadały, czy emocje rosły i to jest naj
ważniejsze. O to też chodzi w chrześcijaństwie, w życiu w ogóle i w seksie
katolickim - żeby małżonkowie byli pełni pasji i lubili ten sport.
Dlaczego Ojciec zajął się tą dziedziną?
- Zauważyłem, że to jest nisza w Kościele. Temat bardzo ważny, a niedotknięty w szczegółach. Moje doświadczenie kapłańskie to potwierdzało
i ciągle się okazywało, że jest jeszcze wiele do wyjaśnienia.
No dobrze, ale skąd zakonnik żyjący w celibacie to wszystko wie? Takie
szczegóły? Ma na boku kobietę, czy podpatruje przez dziurkę od klu
cza?
- Żartem kiedyś mówiłem, że wszystko się bierze z moich fantazji seksu
alnych, ale niektórzy „manichejczycy" tak byli tym zgorszeni, że już tak
nie mówię. Serio zaś - dla mnie są to całkowicie normalne rzeczy. Tak
normalne, że aż czasami nawet i nudne, choć wydaje mi się, że w czasie
rozmów z małżonkami dobrze słyszę, wyłapuję, co im zgrzyta w pożyciu
i trafiam we właściwy punkt. Słucham i czyszczę, potrafię wyczuć, co jest
niezdrowego w myśleniu konkretnego człowieka. A równocześnie wiem,
co ludzi boli, i nie jest to wiedza gazetowa. Często się okazuje, że ludzi
boli i przejmuje zupełnie coś innego niż to, co nagłaśniają media. To, co
ja robię, to słuchanie ich i odpowiadanie, lepiej lub gorzej. To przecho
dzi też przez moje doświadczenie, moją osobowość, moją seksualność.
Przynajmniej wiem jako chłop, że tak a tak na przykład nie da rady i to
mogę żonom czasem powiedzieć. Kobiety również dużo mówią o swojej
seksualności, no i siłą rzeczy wychodzi, gdzie jest problem.
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Czy ze strony kapłanów ma Ojciec czasami przytyki, złośliwe uwagi?
- Takich złośliwych uwag na serio nie ma, choć czasami niektórzy się
trochę pośmieją. Choć wyobrażam sobie, że istnieją ludzie, którzy mają
pewne hamulce wobec mnie, różne lęki czy niepewności: „co on tam wy
myśli". Ale nie odczuwam, żeby ze strony Kościoła szedł jakiś protest. To
idzie od ludzi, którzy swojej seksualności nie akceptują. Nie akceptują
swojej męskości, nie akceptują swojej kobiecości. I właśnie po tej agresji
często potrafię rozpoznać, kto ma jakie problemy. Największej agresji,
również na moją seksualność, doświadczałem nie ze strony duchownych
czy małżonków, a psychologów, którzy zresztą potem w większości oka
zywali się zaburzeni seksualnie lub w ogóle osobowościowe Nie chcę
przez to powiedzieć, że psychologowie nie są normalni. Warto mieć
natomiast na uwadze, że wiedza o mechanizmach psychicznych to nie
wszystko, i czasem ludzie, którzy mienią się największymi autorytetami,
największe problemy mają ze sobą. Byłem na pewnej szkoleniowej tera
pii, gdzie przez agresję, którą terapeuci na mnie kierowali, zlokalizowa
łem ich problemy seksualne, nawet te, które były głęboko ukryte i tylko
wąskie grono o nich wiedziało.
Czy to się potwierdziło?
- Potwierdziło się: jeden z nich miał nieuporządkowane życie seksualne
- małżeńskie i pozamałżeńskie, drugi był homoseksualistą. Agresja nie
szła ode mnie, tylko ku mnie, przede wszystkim dlatego, że jestem księ
dzem. Ci, którzy nie panują nad swoją seksualnością, nie znają jej wymia
ru miłości, wymiaru duchowego, nigdy nie zaakceptują mojej seksualno
ści jako celibatariusza. Powiedziałam przed chwilą o homoseksualiście,
ale trzeba pamiętać, że są różni homoseksualiści, również bardzo uczci
wi, porządni i szlachetni, jednak kiedy stają się agresywni wobec mnie,
to potwierdzają, że ich seksualność jest problemem. Apeluję więc, aby
uważać i nie segregować w prosty sposób ludzi, a szczególnie kapłanów.
Dużo pracy przed nami, bo ta dziedzina wymaga ciągłego działania
i prostowania, i to ze strony ludzi świeckich i duchownych. Prawdę po
wiedziawszy, chodzi.tu o szukanie prawdy i o myślenie, bo nie da rady
38
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szukać prawdy nie myśląc. Uważam, że angażując sumienie i serce - to
biblijne serce oznaczające istotę człowieczeństwa - tę prawdę odnaj
dziemy.
- Człowiek też szuka dobra. Jeżeli pożycie seksualne jest czymś dobrym
i pięknym, to jest to najbardziej ludzkie i każdy tego potrzebuje.
Zakonnice i kapłani też?
- Tak, bo gdybyśmy byli wychowani w takim przekonaniu, że seksualność
jest czymś złym, to na bazie tego niemożliwe jest zbudowanie celibatu.
Ludzie wykończyliby się ciągłą walką ze swoją seksualnością. Trzeba ją
jakoś ułożyć i w procesie wychowania zintegrować ze swoją duchowoś
cią, uczuciowością, ze swoim człowieczeństwem. Kiedy się jej człowiek
nie boi, to po prostu łatwiej z nią żyć.
Ta energia, którą można przekierować z obdarowywania siebie miłością
erotyczną w dziedzinę innych ludzkich relacji i działań, to jest potężna
energia, i myślę, że ci, którzy żyją w celibacie lub samotnie, mogą w ten
sposób nią emanować.
- Nie można żyć bez jedzenia, bez picia, bez spania. A bez aktywności
seksualnej żyć można, tylko trzeba sobie własne życie zinterpretować,
nadać mu sens. Dlatego celibat bez Boga to jest rzeczywiście coś podej
rzanego. Ze sferą seksualną można sobie poradzić, ale trzeba o nią za
dbać z wielką miłością i szacunkiem.
Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Mira Jankowska
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Czekałem pod drzwiami, wiedziałem, że żona jest nie
przytomna i że jest z nią źle. Kiedy z sali operacyjnej wy
szedł lekarz, obawiałem się najgorszego.
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- Kiedy dowiedziałam się, że
jestem w drugiej ciąży, byłam
przerażona. Rok wcześniej skoń
czyłam brać chemię, a przede
mną była ciężka operacja. Renata
Makowska z Warszawy walczy
ła z chorobą nowotworową od
kilku lat. Jej dwuletnia córeczka
często bywała tylko z ojcem lub
dziadkami, kiedy Renata trafiała
na kolejną chemię.
Wszystko zaczęło się w pierw
szych miesiącach po urodzeniu
Julii. Jeszcze przed rozwiązaniem Renata zauważyła na szyi guz. Do leka
rza poszła trzy miesiące później. Diagnoza: nowotwór na splocie barko
wym. Zaczęła się walka o życie.
- Czasami była tak słaba, że całymi tygodniami leżała bezradnie
- opowiada Roman, mąż Renaty. Leczenie w Warszawie, później we
Wrocławiu, przynosiło poprawę na krótko. - Miałem wrażenie, że kie
dy się dźwigała, wtedy choroba uderzała na nowo. Widziałem, że niknie
w oczach, traci nadzieję. Wtedy wpadłem na pomysł - może dziwny w tej
sytuacji - ale postanowiłem przypomnieć jej, co mi kiedyś obiecała.
- Kiedy usłyszałam od męża: nie możesz się poddać, przecież obie
całaś mi syna, to nie wiedziałam, czy śmiać się, czy płakać. Przecież nie
byłam nawet w stanie wziąć na ręce córeczki.
Po kilku miesiącach nastąpiła poprawa. Renata mogła zajmować się
domem, chodzić na spacery z Julią. Przy kolejnym badaniu okazało się,
że jest w ciąży. „To niemożliwe" usłyszała od lekarzy. „Ciągle jest pani
chora, od ostatniej chemii minęło zaledwie kilkanaście miesięcy. Czy
zdaje sobie pani sprawę, co takiego ewentualnie pani urodzi? Nawet pięć
lat po zakończeniu chemii istnieje ogromne ryzyko, że płód obciążony
będzie poważnymi wadami"
Renata usłyszała, że nie znajdzie lekarza, który poprowadzi jej ciążę.
Że jest to poważne zagrożenie dla jej życia, a dziecko i tak nie ma szans
być normalne. Kolejni lekarze po obejrzeniu dokumentacji jej choroby
stwierdzali, że ciążę natychmiast trzeba usunąć.
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- Rzeczywiście, czułam się coraz
gorzej - wspomina Renata. - Doszło
do tego, że mogłam już tylko leżeć.
Byłam jednak pewna, czego chcę
- chcę urodzić dziecko, które jest we
mnie. Niezależnie od tego, czy bę
dzie „normalne", czy nie.
- Słyszałem od lekarza - dopo
wiada Roman - że Renata nie prze
żyje tej ciąży, że dziecko może nie
mieć nóżek albo rączek, ale oboje
byliśmy pewni, że nawet jeśli to bę
dzie ostatnia rzecz, jaką uda nam się
razem zrobić na ziemi, to nigdy nie zgodzimy się na usunięcie ciąży.
Kolejna wizyta u onkologa przyniosła następną diagnozę - przerzuty
do jamy brzusznej. Wyniki badań i zdjęcia nie pozostawiały wątpliwości:
pojawił się nowy guz, wymagający natychmiastowej operacji. W przy
padku ciąży wygląda to następująco: należy unieść dziecko, aby wyciąć
guz. Renata nie zgodziła się: to mogłoby zaszkodzić dziecku.
Niespodziewanie Makowscy znaleźli sprzymierzeńca. Ciążę Renaty
zdecydował się poprowadzić profesor Bogdan Hazan. - Pacjentka zgłosi
ła się do mnie z dokumentacją wskazującą na istnienie nowotworu złośli
wego, naciekowego - wspomina lekarz. - Stwierdziłem, że ciąża rozwija
się prawidłowo, choć kobieta cierpiała na ogromne bóle spowodowane
chorobą. Moje doświadczenie wskazywało, że ciążę należy wydłużać, by
dać jak największe szanse dziecku. Wcześniej prowadziłem ciąże wielu
kobiet, które spodziewały się dziecka, będąc ciężko chore, na przykład
na endometriozę czy astmę. W ich przypadku ciąża znacznie poprawia
ła stan zdrowia - już po urodzeniu stwierdzały, że te dziewięć miesięcy
było stanem ich najlepszego samopoczucia.
Był trzydziesty tydzień ciąży, gdy stan Renaty gwałtownie się pogor
szył. Trafiła do szpitala. Kiedy okazało się, że życie dziecka jest zagrożo
ne, podjęto decyzję: natychmiastowa operacja i to podwójna. Czekały już
dwie sale operacyjne i dwa zespoły lekarzy - jeden miał wyjąć dziecko
przez cesarskie cięcie, drugi miał wyciąć guz.
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- Czekałem pod drzwiami, wiedzia
łem, że żona jest nieprzytomna i że jest
z nią źle. Kiedy z sali operacyjnej wyszedł
lekarz, obawiałem się najgorszego. Usły
szałem: ma pan syna!
Tymczasem rozpoczęła się druga
operacja. Onkolodzy byli zaskoczeni
- żadnego guza nie znaleziono. Jeszcze
raz przeglądali wyniki badań - nie było
wątpliwości: trzy miesiące wcześniej były
przerzuty w jamie brzusznej. Widoczne
na zdjęciach jak na dłoni.
Chłopiec dostał osiem punktów, wa
żył 1580 gramów, oddychał samodzielnie. Po piętnastu minutach jego
stan się pogorszył. Trafił do Instytutu Matki i Dziecka, gdzie przez kilka
dni trwała walka o jego życie. W końcu zaczął dochodzić do zdrowia. Po
dwóch miesiącach był już w domu.
Renata szybko wracała do sił. Jedyne wytłumaczenie, jakie podawali
jej lekarze, brzmiało: widocznie ciąża zmobilizowała siły obronne orga
nizmu, który samodzielnie zwalczył przerzuty nowotworowe. - Pewne
immunologiczne procesy zachodzące w czasie ciąży sprawiły, że rozwój
nowotworu został zatrzymany - mówi profesor Hazan. - Niedawno
jeszcze panowało w medycynie przekonanie, że w przypadku choroby
nowotworowej ciąża pogarsza stan kobiety, dziś onkolodzy twierdzą co
innego.
Dziś Michał ma trzy lata, jest zdrowym i inteligentnym malcem, a Re
nata w pełni sił opiekuje się rodziną. Roman nie ma wątpliwości, że gdyby
wtedy zdecydowali się usunąć ciążę, dziś nie miałby ani syna, ani żony.

ELŻBIETA RUMAN
Rysunki: L e o n a r d o da Vinci

Wyczekiwanie upragnionej osoby ma coś z szatańskiej
ekstazy. Jesteś zaczarowany. Tracisz poczucie czasu,
czekasz tylko na nią. Coś podobnego musiał przeżyć
Thomas Mann: opisuje to w opowiadaniu Śmierć w We
necji, i było to z pewnością jego własne doświadczenie.

O KORZYŚCI,
JAKĄ MOŻNA UZYSKAĆ
Z WŁASNEGO

HOMOSEKSUALIZMU
DANIEL LIFSCHITZ

Daniel Lifschitz jest znanym i cenionym na świecie malarzem oraz egzegetą biblijnym. Urodził się w 1937 roku w żydowskiej rodzinie w Bernie.
Studiował archeologię na uniwersytetach w Genewie i Bernie. W 1960
roku przerwał gwałtownie karierę akademicką w Szwajcarii, by przenieść
się do kibucu Nir-David w Izraelu, gdzie stworzył Muzeum Archeologii
Śródziemnomorskiej. W1961 roku w poszukiwaniu Boga udał się do In
dii, gdzie mieszkał w hinduskich aśramach. Po powrocie do Europy za
mieszkał na wyspie Patmos, gdzie zaczął malować. W1964 roku w Lo
zannie odbyła się pierwsza indywidualna wystawa jego prac malarskich
- od tamtej pory miał ponad 80 wystaw w muzeach i galeriach na całym
świecie. W1964 roku przeniósł się do Kartony we Włoszech, a dwa łata
później nawrócił się na katolicyzm i przyjął chrzest. Wiatach 1966-1971
związany był ze wspólnotą Don Diosetti, najpierw w Monteveglio, a po
tem w Jerozolimie. W roku 1973 wstąpił na Drogę Neokatechumenalną
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w parafii św. Rodziny w Palermo na Sycylii, a po roku ożenił się z Angelą Bonsangue, która z czasem urodzi mu pięcioro dzieci. Jako wędrowny
katechista ewangelizował we Włoszech, Grecji, Turcji, Egipcie, Izraelu,
Szwajcarii, Etiopii i Stanach Zjednoczonych. Od 1986 roku zaczął pisać
komentarze do Biblii, zwłaszcza do Psalmów i Księgi Rodzaju. Publikował
też książki na temat żydowskiej mistyki, chasydyzmu i midraszy. Znany
jest również jako autor licznych sztuk teatralnych i scenariuszy filmowych.
W2007 roku w wydawnictwie Parva w Rzymie ukazała się pierwsza część
autobiografii Daniela Lifschitza pt. Bóg wyrwał mnie z nieczystości (Dio
sceglie 1'immondizia), w której autor po raz pierwszy publicznie przyznał
się do swojego homoseksualizmu. Poniżej drukujemy fragment tej książki.
LORENZO
Jest listopad 1961 roku. Miałem nazajutrz ruszyć z Zurichu - przejeż
dżając przez Ateny i Patmos - w kierunku New Delhi, w poszukiwaniu
duchowości hinduskiej. Nie pamiętam już, dlaczego wyruszałem z tego
właśnie miasta. Być może kierował mną jakiś interes związany ze sprze
dażą moich znalezisk.
Hotel znajdował się niedaleko sta
cji, toteż zdecydowałem się zjeść ko
lację w Banhoff Buffet, gdzie innym
razem udaliśmy się z moim ojcem na
obiad. Jedząc, oddawałem się czyta
niu gazety, by rozproszyć to uczucie
samotności, które zawsze dopada
mnie w restauracjach, ilekroć jestem
zmuszony jadać obiad czy kolację
samemu 1 . Podniosłem oczy i nag
le zobaczyłem przed sobą kelnera,
który nalewał mi wino. Mógł mieć
co najwyżej 18 lat i był tak piękny,
rys. Janusz Kapusta

że serce zaczęło mi walić w piersi jak

1
Ten rodzaj samotności jest momentem kairós (chwilą sprzyjającą) na ataki złego.
„Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam" (Rdz 2,18).
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zwariowane. Rażenie piorunem. Nic się nie dało zrobić. Straciłem głowę,
ogarnięty niepohamowanym pragnieniem. Jedząc bez zwracania uwagi
na smak potrawy, nie potrafiłem więcej myśleć. Nie widziałem niczego
więcej poza nim.
Człowiek homoseksualny, przeżywając coś, co musi ukrywać - przy
najmniej w tamtych czasach tak było - wie doskonale, jak dać się rozpo
znać przedmiotowi swych pragnień. Wystarczy nieznaczny ruch powiek,
spojrzenie porozumiewawcze i tęskne, i ów drugi, jeśli jest zainteresowa
2
ny, rozumie. To diabeł osobiście zarządza tym tańcem .
W mig zorientowałem się, że również i ja jemu się podobam. Kiedy
tylko mógł, powracał do mego stolika, nalewając mi kolejne wino i ocie
rając się o ramię. Wydarłem kartkę z mego kalendarza i napisałem: „Je
stem Daniel, a ty?". Zabrał ją, powracając po kilku chwilach. Dopisał pod
moim imieniem: „Jestem Lorenzo. Możemy się zobaczyć?" Wyrwałem
kolejną kartkę: „Kiedy i gdzie?" Dolewając mi po raz kolejny wina, szep
nął mi do ucha: „Poczekaj na mnie o dziesiątej, tylko nie przyglądaj mi się
w ten sposób, jeszcze ktoś z obsługi się domyśli!".
Odtąd istniał tylko on. A Indie? Kogo obchodziły?
Wyczekiwanie upragnionej osoby ma coś z szatańskiej ekstazy. Jesteś
zaczarowany. Tracisz poczucie czasu, czekasz tylko na nią. Coś podob
nego musiał przeżyć Thomas Mann: opisuje to w opowiadaniu Śmierć
w Wenecji, i było to z pewnością jego własne doświadczenie.
Owszem, straciłem głowę. Ale nie do tego stopnia, by umrzeć z po
wodu cholery3. Jeśli przełożyłbym wyjazd do Indii, straciłbym cały bilet.
W każdym razie postanowiłem wyjechać następnego dnia. Wcześniej
miałem zatrzymać się w Atenach. Był to postój przewidziany w bilecie.
Chciałem zobaczyć Patmos, wyspę z białymi domami, i być może kupić
jeden z nich, by móc tam malować. W dalszej kolejności miałem wyru
szyć do Indii.
By nie popaść w szaleństwo, okłamywałem samego siebie. Wiedzia
łem w sercu, że wrócę do Zurichu, by znów zobaczyć Lorenza. Oddawa2

Podejście mężczyzny do kobiety jest odmienne: nie ma w nim tego zakonspirowa
nego podtekstu, owego języka złożonego z mrugnięć, tęsknych spojrzeń, lekkich muśnięć
itd.
3
W opowiadaniu Thomasa Manna starszy mężczyzna, oczarowany urodą młodego
polskiego chłopca, pozostaje w Wenecji i umiera na cholerę.
4

g
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łem się w myślach marzeniu o wspólnym życiu.
Wlazło mi to pod skórę, stanowiło część mnie
samego...
Myśl o Lorenzu, prawdziwa obsesja, chodziła za
mną wszędzie. Podczas spacerów, pertraktowania,
przed zaśnięciem, wszędzie. Musiałem wrócić do
Szwajcarii, by go zobaczyć. W Atenach kupiłem bilet
tam i powrotem do Zurichu. Przyjechałem wczesnym
popołudniem. Nie mając swego adresu, przyszło mi cze
kać aż do wieczora. Co za udręka dla kogoś tak niecierpliwego jak ja!
Gdzieś około siódmej udałem się w kierunku stacji i wszedłem do
znanej mi już restauracji. Usiadłem przy tym samym stoliku, czekałem.
Zbliżył się starszy kelner. Zamówiłem coś do jedzenia i, oczywiście,
wino. Przyniósł je pewien młodzieniec, ale nie był to Lorenzo. Czytając
gazetę, zacząłem jeść. Kiedy młodzieniec wrócił, by dolać mi do kielicha,
zapytałem go jakby od niechcenia: „Wiesz może, gdzie jest Lorenzo?".
„Ten drobny Włoch, który zastępował mnie podczas wakacji? Wrócił do
Italii!"
Wszystko to prawda, z wyjątkiem ostatnich linijek. Ubawiłem się
ich zmyślaniem. Wystarczy kilka słów, by odmienić atmosferę, zaś hi
storyjkę nudną oraz bez przyszłości zamienić w romantyczną opowieść
o bejowskiej miłości... I być może ktoś - przy zuchwałym założeniu, że
ktokolwiek kupi moją książkę - zacznie odgadywać: „I odnaleźli się, ci
dwaj? Żyją jeszcze, ci sześćdziesięciolatkowie z hakiem, razem? Pobrali
się w urzędzie? Postarali się, wybaczcie, o adopcję dzieci?"
Nie, nie odnaleźli się. Na szczęście, homoseksualne przygody kończą
4
się zazwyczaj klęską .
Lorenzo był, nawet nalał mi wino, jednakże udawał, że mnie nie zna.
Kiedy wrócił, by napełnić mi po raz kolejny szklaneczkę, zapytałem: „Co
z tobą? Czemu mnie ignorujesz? Wróciłem tylko dla ciebie!" Nalewając,
szepnął: „Nie gap się tak na mnie, patrzą na nas! Zostawiłeś mnie, teraz
jestem z kimś innym!".

4
Jasna cholera, na szczęście! Jeśli tego typu przeżycia nie powodowałyby cierpień,
nie mogłyby się przerodzić w autentyczne duchowe poszukiwanie, a następnie w spotkanie
z jedyną Osobą, która nie zawodzi, Jezusem.
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Zapłaciłem i wyszedłem, czując mdłości do samego siebie. Jak mo
głem żyć przez cały ten czas w nieistniejącym świecie, myśląc w kółko
o kimś, kto wcale się mną nie zainteresował, i nigdy tego nie zamierzał,
5
kto absolutnie na mnie nie czekał, chciał jedynie zabawić się? .
Wszystko to było wytworem mojej głowy, mojej samotności, wszechobejmującej mnie potrzeby prawdziwej przyjaźni, kogoś, kto nigdy nie
nadchodził. Włóczyłem się aż do czwartej nad ranem po ogrodach miej
skich, bez przerwy, nie rozmawiałem z nikim, w poszukiwaniu nieistnie
jącej bliźniaczej duszy. W moim szaleństwie widziałem sylwetki osób,
które zbliżając się do mnie, okazywały się być drzewem, tablicą bądź po
jemnikiem na śmieci. Był także znak drogowy z napisem „STOP". Lecz
oczekując czegoś innego, nie byłem w stanie go odczytać. O czwartej nad
ranem powróciłem do hotelu. Podjąłem decyzję: pierwszym samolotem
wracam... do Indii

O KORZYŚCI, JAKĄ MOŻNA UZYSKAĆ Z WŁASNEGO
HOMOSEKSUALIZMU
Błogosławię Pana za moją skłonność homoseksualną! Gam zu le tovah\
Gdy to piszę, już dudnią mi w uszach protesty ułożonych katolików
oraz głosy zachwyconych „zawodowych" homoseksualistów, którzy
z ułomności czynią zalety.
Spróbuję zatem wszystko wyjaśnić: należy odróżnić płaszczyznę hi
storyczną od płaszczyzny łaski, nawet jeśli obydwie zawsze jakoś się spla
tają. Płaszczyzną łaski jest dar, jaki Ojciec nam sprawił, posyłając do nas
Jezusa Chrystusa.
Aby wyjaśnić lepiej, co mam na myśli, gdy mówię o płaszczyźnie łaski,
posłużę się dwoma stwierdzeniami św. Pawła: „Bóg poddał wszystkich
nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie" (Rz 11,32).
„Lecz Pismo poddało wszystko pod władzę grzechu, aby obietnica do
stała się na drodze wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą" (Gal
3,22).

5

I kogo w dodatku skrzywdziłem. On grał, a ja, starszy od niego, chciałem nim się
posłużyć, podporządkowując go mojemu pożądaniu. Z tego jednakże zdałem sobie sprawę
dopiero po wielu latach."
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Bóg zatem wszystko poddał pod władzę grzechu. Po co? Aby wszyst
kim okazać miłosierdzie. Nie ma żadnej różnicy: „wszyscy bowiem zgrze
szyli i pozbawieni są chwały Bożej" (Rz 3,23).
Jeśli wszyscy zgrzeszyli, to jedynie Chrystus, człowiek, ikona Ojca
może nas zbawić i odrodzić. Dotyczy to zarówno heteroseksualnych, jak
i homoseksualnych konieczności egzystencjalnych. Tylko Chrystus mógł
powiedzieć: „Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim
sercu dopuścił z nią cudzołóstwa" (Mt 5,27). Tak samo, rzecz jasna, jeśli
ktoś patrzy na mężczyznę, pożądając go6.
Również i osoby heteroseksualne, uważające się za normalne, są ta
kimi jedynie na poziomie natury. Na poziomie łaski potrzebują być zba
wione, jak wszyscy inni, nie od heteroseksualności, lecz od tego, w jaki
sposób jej używają.
Tak samo człowiek homoseksualny. Na poziomie natury nie jest nor
malny, lecz skoro wszyscy zgrzeszyli, przestaje to odgrywać istotną rolę.
Na poziomie łaski potrzebuje być zbawiony, nie od homoseksualności
- jakżeby miał się z niej wydostać, jeśli jest jej niewolnikiem? - ale od
tego, jak ją przeżywa.
Wszyscy zatem na poziomie łaski, to jest wobec Boga, jesteśmy równi:
heteroseksualiści, biseksualiści, homoseksualiści, tirówki, transseksualiści, eunuchy, pedofile i święci.
Na poziomie natury natomiast tak nie jest! Tu nie jesteśmy jednakowi
i jeśli tego nie uznajemy, niszczymy samych siebie. Wszyscy wzięliśmy
się z połączenia heteroseksualnego i jeśli Bóg zechce, by ludzkość trwała
dalej, wszyscy nadal będziemy się rodzić z nasienia męskiego i jajeczka
kobiecego. Nie zdołają tego zmienić nawet eksperymenty genetyczne.
Kto dąży do „unormowania" w społeczeństwie homoseksualizmu, do
zrównania go z tradycyjną rodziną - być może nie wiedząc o tym - nisz
7
czy społeczeństwo, a wraz z nim samego siebie .
To moje rozważanie stosuje się do wszystkich, niemniej można je
skierować - w nadziei na to, że zostanie się wysłuchanym - jedynie do
6

Żądza posiadania jest przyczyną zarówno grzechu pierworodnego, jak i wszystkich
obecnych.
7

Dotknęło mnie pewne wystąpienie profesora Veronesiego, w którym, niestety nie
bez racji, przewidywał, iż zmierzamy w stronę społeczeństwa biseksualnego. Być może
nie zdawał sobie sprawy, że to jego ironiczne przewidywanie jest proroctwem śmierci.
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tych, którzy cierpią z powodu swej
homoseksualności. Ci, którzy ho
moseksualizm traktują jako medal
zasługi, nigdy nie przyjmą tego do
wiadomości.
Powrócę do pierwszego zdania:
„Błogosławię Pana za moją skłon
ność biseksualną".
Dlaczego? Czy nie dość przy
sporzyła cierpień zarówno mnie, jak
i innym?
Otóż błogosławię dlatego, po
nieważ jest i pozostaje szczebelkiem
na drodze mojej relacji z Jezusem
Chrystusem. Są jeszcze inne szczeble: frustracje artystyczne, kościelne
i małżeńskie, śmierć mego syna, katastrofalna sytuacja duchowa współ
czesnego judaizmu.
Każdy ma swoje punkty spotkania z Jezusem, rzecz jasna również te
o charakterze heteroseksualnym. Lecz zawsze poprzez własną słabość,
zgorszenie, krzyż możemy wejść w relację z Chrystusem, a On z nami:
„Jeśli kto 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. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być
moim uczniem" (Łk 14,26).
Odrzuć słabość, zgorszenie, krzyż, a odrzucisz zbawienie!
Ktoś może wygadywać głupstwa, jak były minister kultury w progra
mie „Porta a Porta": „jeśli ktoś jest homoseksualistą, niech sobie znajdzie
jakąś ładną kobietę i znormalnieje!".
Ale ja nie chcę być normalny, ani jako heteroseksualny, ani jako ho
moseksualny. Ja chcę Chrystusa!
Ktoś posiada skłonność homoseksualną, biseksualną czy heterosek
sualną i może w niej trwać przez całe życie, aż do śmierci, a ta skłonność
w dodatku może z latami się wzmagać. O tym właśnie mówi Talmud:
„Popęd zaniknie dopiero po śmierci". Nie wystarczą dobre rady katoli
ckich polityków. Bez Chrystusa każdy pozostanie w swym własnym zakichanym życiu.
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Przed osobą homoseksualną otwiera się pewna droga, być może
w o wiele większym zakresie niż w przypadku wielu tak zwanych osób
8
„normalnych": droga ku poznaniu Jezusa Chrystusa.
Nie w sensie sentymentalnym czy platonicznym, jak to czują niektóre
subtelne i narcystyczne dusze. Nie! Mam na myśli zjednoczenie z Jezusem
Chrystusem, prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem! Tylko On
da nam swego Świętego Ducha za każdym razem, gdy wyrzekniemy się
samych siebie, aby żyć Nim. I nie tylko z Nim. Ten realny związek, jaki
On ustanawia z nami poprzez wiarę i sakramenty, w miarę jak pozwolimy
Mu się odradzać na nowo, przeobrazi się w intymną więź również z Jego
Matką („oto twój syn!"), jak też z każdą kobietą.
Dziś, w naszym przyzwalającym na wszystko społeczeństwie, przed
homoseksualnymi, udręczonymi chrześcijanami otwiera się cudowna
droga ku spotkaniu z Chrystusem i ze świętością.
Dramatem osób homoseksualnych nie jest wcale ich homoseksua
lizm, ale ich złudzenie i pragnienie bycia normalnymi.

RELIGIE, CYWILIZACJE I HOMOSEKSUALIZM
Pierwsze, czego dokonał judaizm, to odseksualnienie Boga 9 . Zwy
czajne posługiwanie się wzrokiem, bez słuchania Słowa Boga, ciągnie
8
Poznanie w sensie biblijnym. Nie tylko intelektualnym, ale egzystencjalnym, jakby
więź małżeńska.
9
„Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię" swoim Słowem, a nie poprzez jakąś
czynność seksualną. Teologicznie bardziej poprawnie zabrzmiałoby coś takiego: „Na po
czątku Bóg wyciągnął Abrahama z idolatrii swego klanu (Rdz 12,1-6), zawierał z nim
przymierze, przypieczętowane widzialnym znakiem obrzezania" (Rdz 17,9-16). Oznacza
ło to całkowite i radykalne zerwanie ze wszystkimi innymi religiami oraz zmianę ludz
kich dziejów. Bogowie wszystkich religii i cywilizacji tamtych czasów byli zaangażowani
w związki seksualne. Na Bliskim Wschodzie bogini Isztar uwiodła człowieka Gilgamesza,
bohatera babilońskiego. W religii egipskiej bóg Ozyrys miał stosunki seksualne z siostrą
Izydą, która poczęła boga Horusa. W Kanaanie El, bóg posiadający tę samą rangę, co gre
cki Zeus, utrzymywał stosunki seksualne z Aszerą, Junoną. W wierzeniach hinduskich bóg
Kriszna był seksualnie aktywny, mając stosunki z licznymi kobietami, wciąż podążając
za boginią Radhą. Bóg Samba zaś, syn Kriszny, uwodził śmiertelne kobiety i mężczyzn.
W greckich wierzeniach Zeus po poślubieniu Hery uganiał się za kobietami oraz porwał
pięknego, młodego Ganimedesa. Po tym, jak tamten został podczaszym bóstw na Olimpie,
spędzał czas, masturbując młodzieńca. Posejdon poślubił Amfitrytę, co nie przeszkadzało
mu uganiać się za Demetrą i zgwałcić Tantala. Również w Rzymie bogowie nagabywali
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człowieka w kierunku idolatrii i grzechu w ogólności, a zwłaszcza ho
moseksualizmu. Św. Paweł stwierdza to z całą jednoznacznością, w duchu
teologicznym, nie zaś moralistycznym, w Liście do Rzymian (1,22-27):
„zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmier
telnego człowieka... Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc
na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał...
Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie
kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze.
Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą,
zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając
bezwstyd..."
W religiach słuchania i Słowa mocnego, praktykowanie homosek
sualizmu jest całkowicie zakazane. Im bardziej traci na mocy Słowo, tym
bardziej narasta przyzwolenie.

w celach seksualnych zarówno mężczyzn, jak i kobiety. W obliczu tak intensywnego życia
seksualnego bogów nie powinno nas dziwić odkrycie, że wszystkie religie i misteryjne
obrzędy przewidywały wszelkiego rodzaju czynności seksualne (sprawdź podstawy litur
giczne misteriów eleackich, delfickich oraz orgii na cześć bożka Pana). Na starożytnym
Bliskim Wschodzie i w wielu innych miejscach dziewczyny były pozbawiane dziewictwa
przez kapłanów przed zamążpójściem, prostytucja sakralna była zaś niemal powszechna.
Męskie i żeńskie prostytutki, świadcząc usługi czasowo czy też na stałe, spełniając wszel
kie czynności seksualne na rzecz wiernych: heteroseksualne, homoseksualne, oralne i ge
nitalne, rozdawały swe wdzięki w zależności od świątyni. Na całym Bliskim Wschodzie,
od najdawniejszych czasów, stosunek analny stanowi element czci oddawanej bogom.
10
Korzeń słowa „grzeszyć" - chatah, znaczy chybić celu, spudłować. Celem czło
wieka jest zjednoczenie z Bogiem. Wszelka rzeczywistość ludzka, która powoduje owo
chybienie celu, jest grzechem. Nie chodzi więc u początków o jakiś moralistyczny ter
min o etycznym czy seksualnym wydźwięku. Grzeszenie oznacza brak oblubieńczej więzi
z Bogiem i złączenie się w jakiś sposób z innym „kochankiem". Oznacza grzeszyć prze
ciwko jedynemu oblubieńcowi.
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Judaizm
Zakaz praktyk homoseksualnych w religii żydowskiej zapuszcza korzenie
w Księdze Kapłańskiej, nazywającej kontakty seksualne między mężczy
znami „obrzydliwością", karaną najwyższą karą, nawet jeśli dziś nie ist
nieje żaden trybunał rabinacki, mogący wydać wyrok przewidziany przez
spisaną Torę 12 .
11
Kiedy judaizm spowodował, iż wszelka aktywność seksualna została skanalizowa
na w małżeństwie, zmienił się świat. Zakaz wprowadzony przez Torę co do praktykowania
seksualności poza małżeństwem monogamicznym przyczynił się do narodzin zachod
niej cywilizacji judeochrześcijańskiej. Społeczeństwa, które nie postawiły barier wokół
rodziny, zostały zagrożone w rozwoju. Istniejącą dominację zachodniego świata można
swobodnie przypisać rewolucji seksualnej zapoczątkowanej przez judaizm i rozwijanej
w dalszej kolejności przez chrześcijaństwo. Rewolucja ta polegała na wpisaniu siły seksu
alnej w przestrzeń małżeńską. To zapewniło, by seks więcej nie rządził społeczeństwem,
spowodowało pomiędzy mężczyzną i kobietą wzrost miłości oraz seksualności (obudzi
ło możliwość miłości i erotyzmu w małżeństwie), dając początek procesowi zrównania
w godności kobiet z mężczyznami. Dla nas, żyjących tysiące lat od czasu, gdy judaizm
zapoczątkował ową przemianę w dziejach, prawdopodobnie jest czymś niemożliwym wy
obrazić sobie, do jakiego stopnia nieuporządkowany seks może zdominować życie ludzi
i społeczeństw. Poprzez cały starożytny świat aż po niedawną przeszłość, w wielu miej
scach świata, wyuzdana seksualność przenikała wszystkie cywilizacje, w których panowa
ło rachityczne słowo lub myśl.

Seksualność ludzka, zwłaszcza ta męska, jest wielokształtna, albo też całkiem dzika
(o wiele bardziej niż zwierzęca). Mężczyźni podejmowali pożycie seksualne z kobietami
i z mężczyznami, z dziewczynami i chłopcami, z pojedynczymi partnerami lub w grupie,
z ludźmi obcymi oraz z krewnymi, z różnymi zwierzętami domowymi. Dochodzili orga
zmu z martwymi przedmiotami, jak skóra, buty czy bielizna, z trupami, oddając mocz czy
też kał jeden na drugiego, przebierając się w odzież damską, przyglądając się torturowaniu
ludzkich istnień, przytulając się do dzieci obojga płci, uprawiając pedofilię i pornografię, to
znaczy oglądając na obrazach, zdjęciach, filmach, video i DVD kopulację i seksualne orga
ny cielesne, przysłuchując się jakiemuś pojedynczemu głosowi kobiecemu czy męskiemu
(boom sex-telefonów). Niewiele jest rzeczy żywych lub martwych, które by nie podnieciły
ludzi aż do orgazmu. Naturalnie, nie wszystkie te praktyki były w przeszłości dozwolone
w różnych cywilizacjach i prawodawstwach. Dziś jednakże za sprawą globalizacji kultury
wizualnej, środków masowego przekazu i prasy, wewnątrz cywilizacji takiej, jak nasza,
o słabej myśli, otwarły się podwoje dla całkowitego upodlenia się ludzkości.
12
Wśród Żydów przeważa opinia, iż stosunki homoseksualne należy uważać za nie
moralne i grzeszne, w oparciu o całkowity zakaz zawarty w Torze. Por. Rdz 19,5; Kpł
18,22: „Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzyd
liwość! (to'eva)'\ Pojęcie to'eva zazwyczaj jest tłumaczone jako „obrzydliwość" i służy
w tekście świętym do określania różnych zakazanych czynności, obejmujących - poza ho
moseksualizmem - kazirodztwo, bałwochwalstwo, spożywanie zwierząt nieczystych oraz
niesprawiedliwość ekonomiczną. Por. Kpł 20,13: „Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczy-
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Biblia poucza: „Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się ob
cuje z kobietą. To jest obrzydliwość!" (Kpł 18,22) i wymierza najwyższą
karę temu, kto się tego fizycznego aktu dopuszcza (Kpł 20,13). Z punktu
widzenia tradycji biblijnej i pobiblijnej (rabinicznej) zdania te zakazują
13
w sposób jednoznaczny homoseksualizmu męskiego .
Ciekawe i symptomatyczne, zważywszy na wzrastające w łonie rabinicznego judaizmu pobiblijnego pewnego rodzaju poczucie wyższości
w stosunku do pogan, jest między innymi takie zdanie z Talmudu: „Żydzi
pozostają poza podejrzeniem o homoseksualizm" (Qiddushin 82a).
Ewolucja tradycyjnego żydowskiego życia rodzinnego oraz ogromne
znaczenie, jakie mu się przypisuje, dostarczyły innego argumentu, w zgo
dzie z którym homoseksualizm postrzegany jest jako niedopuszczalne
zboczenie. Żydowska niechęć w stosunku do homoseksualizmu przeszła
na moralność chrześcijańską, która ze swej strony miała wpływ na posta
wy publiczne oraz przepisy prawne w chrześcijańskich krajach.

Chrześcijaństwo
Chrześcijaństwo przejmuje to, co zawiera tradycja biblijnego judaizmu.
Poza cytowanym już fragmentem Rz 1,28-35, mamy jeszcze dwa jedno
znaczne cytaty:
1 Kor 6,9-10: „Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą kró
lestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani
cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złozną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią sami
tę śmierć na siebie ściągnęli". Por. także Sdz 19,22 n.
Ciekawe, że w okresie biblijnym i pobiblijnym mamy udokumentowaną tylko jed
ną karę śmierci z powodu homoseksualizmu czy lesbijskości. W nowoczesnym judaizmie
(ortodoksyjnym, konserwatywnym i liberalnym) istnieje wiele prób usprawiedliwienia,
uwolnienia od karalności i zalegalizowania homoseksualizmu. Jedynym kierunkiem dzi
siejszego judaizmu pozostającym na tradycyjnych rabinicznych pozycjach jest odłam ultraortodoksyjny i chasydzki.
13
Homoseksualizm kobiecy (lesbijskość) nie jest wyraźnie zakazany, ani nawet
wspomniany, nawet jeśli pewien jego zakaz został nadany przez tradycję pobiblijną, na
podstawie dedukcji zdania: „Tego, co czynią (kobiety) w ziemi egipskiej, w której miesz
kaliście, nie czyńcie" (Kpł 18,3 i odpow. Sifra). Biorąc pod uwagę to, co mówi Kpł 18,23:
„Także i kobieta nie będzie stawać przed zwierzęciem, aby się z nim złączyć. To jest sromota! (to 'eva)'\ wnioskuje się, iż w jakiś sposób zakazana jest również lesbijskość.
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dzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą
królestwa Bożego".
1 Tm 1,10: „Prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone, ale dla
postępujących bezprawnie i dla niesfornych, bezbożnych i grzeszników,
dla niegodziwych i światowców, dla ojcobójców i matkobójców, dla za
bójców, dla rozpustników, dla mężczyzn współżyjących z sobą, dla han
dlarzy niewolnikami, kłamców, krzywoprzysięzców i [dla popełniających]
cokolwiek innego, co jest sprzeczne ze zdrową nauką".
Jezus u Mateusza (19,4-5), mimo że nie wypowiada się wprost na te
mat homoseksualizmu, cytując Rdz (1,27): „mężczyzną i niewiastą ich
stworzył" oraz Rdz (2,24): „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego
i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym cia
łem" z góry mu zaprzecza, jako czemuś niezgodnemu z przeznaczeniem
mężczyzny „zgodnie z Pismem", podkreślając w to miejsce ważność mał
żeństwa.
Również u Marka (7,21-22), wciąż nie wprost, Jezus zaprzecza zgod
ności homoseksualizmu ze swym nauczaniem, nazywając „złymi myśla
mi" nierząd i sprośność, pojęcia w przypadku niektórych wierszy raczej
giętkie, lecz przynajmniej po części ukazujące związek z tym, czego ho
moseksualizm się domaga14.
Kościół katolicki nie potępia orientacji homoseksualnej, za to - jak
ustaliła Kongregacja Nauki Wiary 15 - określa ją „zachowaniem wewnętrz
nie nieuporządkowanym". Natomiast potępia czyn homoseksualny.
Katechizm Kościoła Katolickiego wypowiada się następująco:
2357. Homoseksualizm oznacza relacje między mężczyznami lub
kobietami odczuwającymi pociąg płciowy, wyłączny lub dominujący, do
osób tej samej płci. Przybierał on bardzo zróżnicowane formy na prze
strzeni wieków i w różnych kulturach. Jego psychiczna geneza pozostaje
w dużej części niewyjaśniona. Tradycja, opierając się na Piśmie Świętym,
przedstawiającym homoseksualizm jako poważne zepsucie, zawsze gło
siła, że „akty homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej natury są
14
Dwa fragmenty z Nowego Testamentu, mówiące o psach, można w jakiś sposób
odnieść do homoseksualistów; por. Fil 3,2: „Strzeżcie się psów" i Ap 22,5: „Na zewnątrz
są psy".
15
List do Biskupów Kościoła katolickiego o duszpasterstwie osób homoseksualnych
z dn. 1 października 1986," [3].
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nieuporządkowane". Są one sprzeczne z prawem naturalnym; wykluczają
z aktu płciowego dar życia. Nie wynikają z prawdziwej komplementarności uczuciowej i płciowej. W żadnym wypadku nie będą mogły zostać
zaaprobowane.
2358. Pewna liczba mężczyzn i kobiet przejawia głęboko osadzone
skłonności homoseksualne. Skłonność taka, obiektywnie nieuporządko
wana, dla większości z nich stanowi trudne doświadczenie. Powinno się
traktować te osoby z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Powin
no się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji.
Osoby te są wezwane do wypełniania woli Bożej w swoim życiu i - jeśli są
chrześcijanami - do złączenia z ofiarą krzyża Pana trudności, jakie mogą
napotykać z powodu swojej kondycji.
2359. Osoby homoseksualne są wezwane do czystości. Dzięki cnotom
panowania nad sobą, które uczą wolności wewnętrznej, niekiedy dzięki
wsparciu bezinteresownej przyjaźni, przez modlitwę i łaskę sakramental
ną, mogą i powinny przybliżać się one - stopniowo i zdecydowanie - do
doskonałości chrześcijańskiej.
Spośród wszystkich konfesji chrześcijańskich, Kościół katolicki jest
najbardziej jednoznaczny w potępieniu czynów homoseksualnych.

Islam
Koran 16 stwierdza w sposób jasny, że stosunki homoseksualne są zabro
nione.
Al-A'raf: „Lot powiedział do swego ludu: «Czy będziecie popełniać
bezecne czyny, jakich nie popełnił przed wami żaden ze światów? Oto
przychodzicie przez namiętność do mężczyzn zamiast do kobiet. Tak,
jesteście ludem występnym!». I odpowiedzią jego ludu były tylko słowa:
«Wyprowadźcie ich z waszego miasta! To są ludzie, którzy się uważają za
czystych!»" (Koran, 7,80-82).
Al-shu'ara' (od 165): „Czy będziecie obcować z mężczyznami ze
wszystkich światów, a pozostawiać wasze żony, które stworzył wasz
Pan dla was? Tak, jesteście ludem występnym!". Oni powiedzieli: „Jeśli
16
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nie zaprzestaniesz, o Locie, to niechybnie zostaniesz wypędzony!" On
powiedział: „Nienawidzę tego, co wy czynicie. Panie mój! Wyratuj mnie
i moją rodzinę od tego, co oni czynią!". I wyratowaliśmy jego i jego ro
dzinę wszystkich razem; jedynie stara kobieta znalazła się wśród tych,
którzy pozostali w tyle. Następnie wytraciliśmy innych. I spuściliśmy na
nich gwałtowny deszcz. A jakże zgubny jest deszcz dla tych, którzy zosta
li ostrzeżeni! Zaprawdę, w tym jest znak, lecz większość ludzi nie wierzy!
Zaprawdę, twój Pan jest Potężny, Litościwy!" (Koran 26,165-175).
Al-Naml (od 55): „Cóż, będziecie zwracać się do mężczyzn, pod
wpływem namiętności, zamiast do kobiet? Tak; owszem! Wy jesteście
ludem nieświadomym!" Jedyną odpowiedzią jego ludu były słowa: „Wy
pędźcie rodzinę Lota z waszego miasta! To są przecież ludzie, którzy się
uważają za czystych!". I uratowaliśmy jego i jego rodzinę, z wyjątkiem
żony. Zdecydowaliśmy, aby ona była wśród tych, którzy pozostali w tyle.
I spuściliśmy na nich deszcz. A jakże zły jest deszcz tych, którzy zostali
ostrzeżeni!" (Koran 27,55-58).
Al-Ankabut (od 28): „Oto powiedział Lot do swego ludu: «Wy, zapraw
dę, popełniacie taką szpetotę, jakiej nie popełnił przed wami nikt spośród
światów. Czy wy rzeczywiście przychodzicie do mężczyzn? i uprawiacie
rozbój na drodze? i czynicie na waszych zebraniach to, co godne potępienia?» Jedyną odpowiedzią tego ludu były słowa: «Sprowadź na nas karę
Boga, jeśli jesteś prawdomówny!»" (Koran 29,28-29).
17

Muhammad zachęcał swych wyznawców, aby „nie dowierzali mło
dym gołowąsom, ponieważ są oni źródłem większych nieszczęść niż
młode dziewice"
Opowiadają też, że podobno imam i uczony w prawie Sufyan al-Thawri (?-783) pewnego dnia uciekł z łaźni, twierdząc a propos pokus
seksualnych, iż „jeśli każda kobieta ma towarzyszącego jej demona, to
piękny młodzieniec ma ich siedemnaście"

17
Teksty z imieniem Muhammad, a nie polskim Mahomet, pochodzą z opracowań
opublikowanych w Internecie przez muzułmanów. Nie jestem autorem tychże tekstów,
ufam w związku z tym, żć nie dosięgnie mnie żadna Fatwa.
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18

Ibn Halm, Ibn Daud, al-Mu'tamid, Abu Nuwas i wielu innych pisarzy
pisato w sposób otwarty wiersze i powieści na tematy homoseksualne.
19
Pewien hadis Muhammada powiada, że czysta miłość zapewnia do
stanie się do raju: „Ten, kto kocha i pozostaje czysty, ukrywa swoją tajem
20
nicę i umiera, umiera jako męczennik" .

Homoseksualizm według Szarłatu
Szarłat jest prawem islamskim. Mimo pewnej zgody co do tego, że sto
sunki seksualne pomiędzy osobami tej samej płci łamią Szarłat, istnieją
różnice zdań pomiędzy uczonymi muzułmańskimi - owoc reformy - je
śli chodzi o karanie oraz o rozstrzygnięcie, jakich dowodów należy żądać,
zanim kara fizyczna zostanie orzeczona. By udowodnić przestępstwo,
potrzeba świadectwa przynajmniej czterech mężczyzn lub ośmiu kobiet
21
przeciwko oskarżonemu czy oskarżonej .
18
Słynni poeci muzułmańscy. Abu Nuwas (757-815) jest znany ze swych homosek
sualnych wierszy.
19
Opowieść z życia Muhammada bądź przytoczenie słów, które nie znajdują się
w Koranie.
20
Oznacza to, iż szkoły islamu traktują miłość pomiędzy mężczyznami inaczej niż
definiuje Katechizm (według którego jest to zachowanie wewnętrznie nieuporządkowane
i wbrew prawu naturalnemu) - mianowicie jako uczucie zrozumiałe, które, o ile jest utrzy
mywane pod kontrolą, może wynieść wierzącego aż do raju. Miłość pomiędzy mężczyzna
mi jest przestępstwem karalnym (za życia), jedynie w przypadku, gdy zostaje skonsumo
wana, i gdy znajdą się na to świadkowie. Na to potrzeba świadectwa czterech mężczyzn
albo ośmiu kobiet. Kara za homoseksualizm jest w islamie mniej dotkliwa w sensie teolo
gicznym, bardziej natomiast surowa, jeśli chodzi o fizyczny wymiar kary, niż w judaizmie
czy chrześcijaństwie. W Koranie jest napisane, że jeśli ktoś zgrzeszy, może tego żałować
i ocalić własne życie, niemniej istnieją hadisy nakazujące karę śmierci. Pierwotne kultury
islamskie, zwłaszcza te, w których homoseksualizm bywał zakorzeniony w ich kulturze
pogańskiej, doszły do zgody z nową religią, przychylając się w stronę wyżej wspomniane
go hadisu Muhammada, nazywającego męczennikiem tego, kto „przechowuje tajemnicę
w swym sercu". Kto zaś praktykuje otwarcie homoseksualizm zostanie ukarany płomie
niami piekielnymi.
21
Tym samym o wiele łatwiej obejść Szariat. Jest faktem, że homoseksualizm prak
tykowany prywatnie jest o wiele łagodniej traktowany przez islam, niż przez judaizm
i chrześcijaństwo. Nie jest łatwo znaleźć czterech mężczyzn lub osiem kobiet, które z ca
łym przekonaniem mogłyby świadczyć o tym, co dokonało się za murami jakiegoś domu
albo w szczerym polu. O wiele łatwiej jest znaleźć, płacąc bądź licząc na znajomości,
fałszywych świadków, jeśli z jakiegoś powodu postanowiono zniszczyć kogoś lub pozba
wić go dóbr. Podczas, gdy w chrześcijaństwie kara śmierci za homoseksualizm była wy-
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Homoseksualizm w świetle prawa nowoczesnych narodów
islamskich
Stosunki homoseksualne są oficjalnie karane śmiercią w siedmiu krajach
islamskich: w Arabii Saudyjskiej, Iranie, Mauretanii, Sudanie, Somalii,
Somalilandzie i Jemenie.
Sytuacja prawna Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie jest jasna.
W wielu krajach muzułmańskich, jak Bahrajn, Katar, Algeria czy Maledywy, homoseksualizm karany jest więzieniem, karami pieniężnymi lub
cielesnymi. W niektórych państwach z muzułmańską większością, jak
Turcja, Jordania, Egipt czy Mali, stosunki homoseksualne nie są karane
w jakiś szczególny sposób przez prawo. W Egipcie mężczyźni ostentacyj
nie gejowscy byli prześladowani karami, ponieważ sprzeniewierzali się
regułom przyzwoitości publicznej.
W Arabii Saudyjskiej najwyższą karą zarezerwowaną dla homosek
sualistów jest publiczna egzekucja, choć rząd używa innych sankcji - na
przykład kar pieniężnych, osadzania w więzieniu czy chłosty - jako alter
natywnych, byleby było wiadomo, że homoseksualiści występują prze
ciwko władzy państwowej.
Krajem, w którym wykonuje się najwięcej kar śmierci na homoseksu
alistach, jest Iran. Od islamskiej rewolucji w Iranie rząd posłał na śmierć
ponad 4000 osób oskarżonych o stosunki homoseksualne.
W Afganistanie po upadku Talibów homoseksualizm, który pier
wotnie był uznawany za zbrodnię karaną śmiercią, obecnie spotyka się
z sankcjami finansowymi lub osadzeniem w więzieniu.

Buddyzm
Zważywszy na to, że w buddyzmie zasadniczym celem jest wyrzeczenie
się „tego świata złudzeń" i przerwanie tym samym łańcucha Karmy, żad
na szkoła buddyjska - przed nadejściem europejskich imperiów, w prze
ważającej większości od XVIII wieku - nie opisywała homoseksualizmu

mierzana rzadko i tylko przez krótki okres dziejów (1200-1600), to w krajach islamskich,
w których rządzi Szariat, każdego roku umierają przez powieszenie lub ukamienowanie
setki osób.
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22

jako „niedopuszczalnego zachowania seksualnego" . Jednakże w zgodzie
z tradycją oczekuje się, iż mnisi ze szkoły Theravada czy większości szkół
Mahayana będą żyć w celibacie, powstrzymując się od jakiejkolwiek ak
tywności seksualnej. Mimo to buddyjscy oficjele (tak zwani „kapłani")
pochodzący ze szkoły Vajrayana oraz innych szkół japońskich i koreań
23
skich mogą się żenić .
Na rozległych obszarach Indii, Tybetu, Chin, południowo-wschodniej
Azji i Japonii, gdzie buddyzm był i pozostaje nadal jedną z najważniej
szych religii, nie przejmowano się nigdy sposobem aktywności seksual
nej czy też przedmiotem pożądań jego wyznawców.

Konfucjanizm
W Chinach, gdzie wierni często wyznają również konfucjanizm, odradza
ne jest bycie wyłącznie homoseksualnym, ponieważ to uniemożliwiłoby
wiernemu wyznawcy Konfucjusza spełnienie moralnej powinności, jaką
jest prokreacja. Homoseksualizm niewyłączny był dopuszczany i szeroko
praktykowany. Monogamia uchodziła dla wielu Azjatów za coś niezwy
kłego i obcego, aż do zetknięcia się z kulturą Zachodu. Tradycja chińska
przypisuje zachowania homoseksualne Żółtemu Cesarzowi - Huangdi,
ojcu państwa chińskiego.

22

Potępienie homoseksualizmu przez buddyjskie szkoły dla świeckich jest procesem
współczesnym. Nie istnieją pisma, na których można by oprzeć takie potępienie. Najbar
dziej skorzy do tego są ci nieliczni buddyści, którzy przyrównują homoseksualizm do cho
roby lub transwestytyzmu, lecz nie zdarzały się potępienia jako takie. Najwyżsi przedsta
wiciele buddyzmu w całej Azji zaakceptowali, a nawet uświęcali homoseksualizm.
23
Według japońskich tradycji, homoseksualizm został „wymyślony" przez Bodhisattva Manjusri oraz dostojnego Kukai, założyciela buddyzmu w Japonii. Buddyjski pisarz
japoński Kitamura Kigin, przemawiając na pewnym zjeździe chrześcijańskim, powiedział,
że japońskie interpretacje Buddy z 1676 roku utrzymywały, że kapłani winni unikać heteroseksualności, natomiast homoseksualność winna być dopuszczana.

Tenzin Gyatso, czternasty i obecny dalajlama mówi: „Homoseksualność, zarówno po
między mężczyznami, jak i kobietami, sama w sobie nie jest niczym niestosownym. To, co
jest niestosowne, to używanie organów uznawanych za niewłaściwe do odbywania kontak
tów seksualnych. (...) Seks niewaginalny jest „błędny i przeciwny etyce buddyjskiej".
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Taolzm
W cywilizacji chińskiej, przesiąkniętej taoizmem (Lao Tse, Yin i Yang)
homoseksualizm, będący w sprzeczności z zasadą połączenia yin (ele
ment pozytywny) z yang (element negatywny), został uznany za przeciw
ny naturze, choć nie był wypędzony ani prześladowany.
Trudno uchwycić jednoznaczne stanowisko względem homoseksua
lizmu w taoizmie, bowiem pojęcie taoizmu bywa używane w odniesieniu
do różnych tradycji religijnych, od zorganizowanych ruchów religijnych,
jak taoizm Quanzhen, po chińską religijność ludową, a nawet oznacza
szkołę filozoficzną. Większość jego wyznawców żyje w Chinach oraz we
wspólnotach chińskich na całym świecie, tym samym stosunek taoizmu
do homoseksualności odzwierciedla często wartości i normy seksualne
chińskiego społeczeństwa.
Tradycja taoistyczna utrzymuje, że mężczyźni potrzebują energii żeń
skiej (i na odwrót) dla równowagi, dopełnienia i przemiany. Stąd przeko
nanie, że energie te można otrzymać lepiej poprzez relacje heteroseksu
alne. Przejawy homoseksualne są zazwyczaj odradzane. W każdym razie
homoseksualizm nie jest wyraźnie potępiany w świętych tekstach: Tao Te
Ching i Zhuangzi.
Taoizm dzieli relacje na yin i yang: dwie przeciwstawne siły, utrzy
mujące harmonię poprzez równowagę. Heteroseksualność jest postrze
gana jako fizyczne i uczuciowe wcielenie równowagi pomiędzy yin i yang.
Homoseksualność natomiast rozumie się jako połączenie się dwóch yin
bądź dwóch yang a w związku z tym zaburzenie równowagi. Osoby ży
jące w związkach homoseksualnych czy też podejmujące zachowania ho
moseksualne są uznawane za kogoś ryzykującego chorobę psychiczną.

Hinduizm
W starożytnym hinduizmie homoseksualizm nie był uznawany za coś
wbrew naturze czy niemoralnego. Praktykowanie go nie spotykało się
z potępieniem. W religijnej tradycji hinduizmu nie znajdziemy ani śla
du potępienia czy nagany w stosunku do homoseksualizmu, aż do X I X
wieku, kiedy to staje się wyraźny wpływ kultury brytyjskiej. W dziełach
poświęconych życiu seksualnemu temat przedstawiany jest w sposób
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jasny i bez cenzury. W Kama Sutrze znajdują się opi
sy zarówno praktyk lesbijskich, jak i męskiego homo
seksualizmu (zwłaszcza w odniesieniu do stosunków
oralnych), przy zastrzeżeniu, że „w tym wszystkim, co
dotyczy miłości, każdy winien postępować w zgodzie
z obyczajami własnego kraju i z własnymi skłonnościa
mi" (Kama Sutra, rozdział IX).
W literaturze postwedyjskiej istnieje wiele przykła
dów zamieniania się rolami płciowymi (transgenderyoraz związków seksualnych i uczuciowych pozmu)
między przedstawicielami tej samej płci: devi (bóstwo żeńskie) Ayyappa
zostaje spłodzone przez Sziwę i Wisznu; król i bohater Bhagiratha zostaje
poczęty przez dwie kobiety.
Znany przedstawiciel współczesnego hinduizmu Jiddu Krishnamurti (1895-1986) tłumaczy, że homoseksualność i heteroseksualność stały
się problemem, bowiem ludzkie istoty przypisują zbyt wielkie znaczenie
seksowi.
Inna teoria w duchu karmicznym opracowana została przez Srinivasę Raghavachariara, głównego kapłana świątyni Srirangam, z którym
w 1977 roku w książce The World ofHomosexuals przeprowadził wywiad
matematyk Shakuntala Devi. Otóż kapłan ten wierzy, że pragnienie ho
moseksualne bierze się z zażyłości przeżywanych w poprzednim życiu.

Starożytne pogaństwo - Mezopotamia
W przeważającej części obrzędowości związanej z płodną Mezzaluną ist
nieje dwuznaczna postawa względem zachowań homoseksualnych (bliż
szych w rozumieniu raczej do tego, co my rozumiemy jako transseksualność, i określanych pojęciem mającym znaczenie zbliżone do łacińskiego
terminu sacer, który oznacza jednocześnie „święty", jak i „przeklęty").
Przeróżne dokumenty, które wciąż jeszcze oczekują na uważne przeana
lizowanie, potwierdzają istnienie kapłanów czy też osób wyznaczonych
do kultu, będących płci męskiej, choć ubierających się po kobiecemu
i w jakiś sposób upodobniających się do kobiet, a mimo to wyraźnie się
od nich różniących. Osoba należąca do tej grupy określana jest na różne
sposoby, choćby jako assinnu i występuje także w Biblii hebrajskiej jako
62

FRONDA 44/45

24

„keleb", pojęcie tłumaczone jako „pies" . Biblia hebrajska zawiera też po
jęcie kadesh/kodesh (w transkrypcji również jako qedesh/qodesh, w liczbie
mnogiej: kedeshim lub ąedeshim), które znaczy „poświęcony, święty" lecz
które Biblia w tym przypadku używa w znaczeniu tłumaczonym zazwy
25
czaj jako „prostytutka" bądź „prostytutka sakralna" . Warto zauważyć,
że tekst biblijny powiada wyraźnie, iż ten rodzaj „poświęconych" osób
26
trafiał się nawet i w samej świątyni jerozolimskiej , chwaląc zarazem po
stępowanie królów żydowskich, którzy je stamtąd przepędzali.
Mity mezopotamskie ze swej strony dają o nich dwojakie świadectwo:
27
a to gardząc nimi , a to znów przedstawiając je jako święte i ściśle powią
zane ze sprawowaniem obrzędów ku czci bóstw lnanny i Isztar.

Starożytna Grecja I Rzym
W religii grecko-rzymskiej miłość łącząca osoby tej samej płci była wpisa
na w mity i obrzędy o wiele mocniej, niż to miało miejsce w jakiejkolwiek
innej religii. Niektóre mity greckie i łacińskie wyraźnie opisują homosek
sualne relacje łączące jakieś bóstwo rodzaju męskiego oraz śmiertelnika
płci męskiej. Tego rodzaju mity zawierają podtekst inicjacyjny.
Obrzęd taki zaniknął już w epoce prehistorycznej, pozostawiając po
sobie mityczne wspomnienie, które dla nikogo niezrozumiałe, otrzymy
wało w epoce klasycznej nową interpretację zgodnie z pojęciami współ
czesnych, którzy odnosili je do homoseksualności, przypisując bóstwom
cielesne miłostki jako cel sam w sobie.
Takie odczytanie28 doczekało się reakcji w postaci nadania relacjom
homoseksualnym mistycznych znaczeń, dla przykładu interpretując
porwanie Ganimedesa przez Jowisza jako mistyczny symbol porwa
nia duszy ludzkiej w stronę Boskich wyżyn. To rozumienie było bliskie
24
Pwt 23,19: „Nie zaniesiesz do domu Pana, Boga twego, zarobku nierządnicy, jak
i «zapłaty dla psa»".
25

1 Kri 14,24; 15,12; 22,47.

26

2 Kri 23,7: „Zburzył domy osób, uprawiających nierząd sakralny w świątyni Pań

skiej".

27
W jednym z mitów assinnu zostaje stworzony z brudu, jaki zgromadził się za pa
znokciami lnanny.
28

maty.

Bez trudu wyśmiewane już przez pogańskich autorów, takich jak Lucjan z Samo-
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mistycznym kierunkom późnego pogaństwa, jak choćby neoplatonizm,
stąd jego wiele przykładów zarówno w sztuce helleńskiej, jak i neoklasycznej.
Jedynym grecko-rzymskim mitem, opisującym związek seksualny po
między żeńskim bóstwem oraz istotą ludzką rodzaju żeńskiego, jest opo
wieść o Dianie i Kalisto, która to na początku musiała być mitem związa
nym z inicjacją młodych w przeprowadzaniu ich z wieku młodzieńczego
w dorosłość. Dotarła ona do nas w postaci zabrudzonej przez inne mity
typu astralnego - gdzie Kalisto oznacza Wielką Niedźwiedzicę - prze
tworzona i zmodyfikowana w zgodzie z patriarchalnym punktem widze
nia tak, iż więź seksualna nie łączy już więcej bogini z kobietą, ale Zeusa,
który przyjął ciało Diany, aby oszukać i uwieść niewiastę.

Suplement:
Dlaczego chrześcijaństwo zbawia?
Buddyzm, islam, judaizm pobiblijny, taoizm, konfucjanizm... Są to dok
tryny, które służą, by złączyć człowieka z jakąś prawdą, z jakimś solidnym
myśleniem. Chrześcijaństwo natomiast nie jest ani solidnym myśleniem,
ani doktryną, ani jakąś moralnością. Jest Osobą! Jest Jezusem! Kto Go
naprawdę spotkał, nie ma wątpliwości - podczas gdy w stosunku do ja
kiejkolwiek doktryny, systemu filozoficznego czy moralnego wątpliwości
mogą się obudzić. Kto Go spotkał, może Go zdradzić, może doświadczać
okresów ciemności, dopuszczanych przez Chrystusa, aby uzbroić w moc
jego wiarę, ale nie ma wątpliwości. Jedną rzeczą jest wątpić, drugą zaś
przeżywać udręki braku tego, co się kocha. To stanowi naszą siłę i na
sze zwycięstwo: „Jeśliby ktoś oddał za miłość wszystkie bogactwa swego
domu, pogardzą nim tylko" (Pnp 8,7).
Jeśli „chrześcijaństwo" nie oznacza spotkania z Osobą Jezusa i tego
wszystkiego, co się z tym wiąże - czyli powierzenia Mu swojego życia
- pozostaje doktryną, moralnością, solidnym myśleniem, wszystkim in
nym, tylko nie chrześcijaństwem.
Na czym więc polega w kontekście dzisiejszej cywilizacji technolo
gicznej, opartej na sile obrazu, zadanie Kościoła? Na pewno nie na tym,
by konkurować na płaszczyźnie politycznej z nowoczesnym pogaństwem,
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lecz na tym, by bronić - na ile się da - wartości i tradycji, jakie przetrwały
z tzw. cywilizacji chrześcijańskiej. Lecz nie popadajmy w złudzenia: cho
29
dzi o walkę z góry przegraną .
Zmobilizować trzeba wszystkie siły Kościoła - modlitwa, liturgia,
zgłębianie Słowa, katecheza, przepowiadanie, sztuka, muzyka, literatu
ra i środki audiowizualne - by budzić i umacniać wiarę! Gdyby nie było
już świadków Chrystusa, wszelki wysiłek byłby na nic. Lecz jeśli są, i to
naprawdę, to strategia zbawiania osoby nie powinna być inna od tej, jaka
istniała w Kościele pierwotnym: przepowiadanie!
Nie ma co być przesadnie wymyślnym, opracowując na papierze nie
przydatne metody małpujące stalinowskie plany pięcioletnie. Wystarczy
zaufać doświadczeniu apostolskiemu, które zaistniało w sytuacji podobnej,
choć lepszej niż nasza. Była podobna, bowiem chrześcijaństwo pierwotne
musiało stawić czoła światu pogańskiemu, mniej wartościowemu, gdy cho
dzi o religię, moralność i kwestie rodzinne, lecz przewyższającemu je pod
względem kultury, filozofii, sztuki oraz zważywszy na władzę polityczną.
Chrześcijaństwo pierwotne miało natomiast w stosunku do sytua
cji obecnej tę przewagę, że było świetlistą nowością; nie musiało wlec
się za dziejami Kościoła utkanymi blaskiem i cieniem. Miało przewagę,
ponieważ musiało walczyć z pogaństwem prymitywnym, a nie pogań
stwem wyrafinowanym, w dodatku wyposażonym w śmiertelną broń,
jaką są dzisiejsze mass media, wnikające we wszystkie mieszkania świata,
również tego „trzeciego", najuboższego, relatywizując wszelkie wartości
i zmieniając fakty historyczne, jak tylko im się podoba, oraz niszcząc su
mienia dzieci w najbardziej wrażliwym wieku.
Jasne, że w warunkach tej nierównej walki chęć głoszenia Chrystusa
poprzez mass media nie mogła odnieść wielkiego sukcesu. Nie ma inne
go wyjścia, jak położyć na szali własną osobę. „Sługa nie jest większy od
swego pana. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli
moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać" (J 15,20).

DANIEL L I F S C H I T Z
Tłumaczenie: ks. Robert Skrzypczak
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Niestety, ma się wrażenie, że wśród wielu duchownych, jak i świeckich panuje
wciąż jeszcze przekonanie, że da się jeszcze cofnąć nieuchronne i okrutne wskazówki
zegara historii w kierunku nowej chrześcijańskiej cywilizacji.
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My nie mówimy: jesteś homoseksualistą, jesteś lesbij
ką, mówimy: jesteś mężczyzną, który ma problem ho
moseksualny, jesteś kobietą, która ma problem homo
seksualny. To jest ogromna różnica. Homoseksualizm to
tylko jedna część ich osobowości - łatwiej jest zmienić
swoje uczucia i zachowania niż swoją tożsamość, niż to,
kim się jest.

HOMOSEKSUALIZM
DUCHOWOŚĆ I TOŻSAMOŚĆ

ROZMOWA Z ALANEM

I WILMĄ MEDINGERAMI

Alan i Wilma Medingerowie - amerykańskie małżeństwo, które w 1979
roku założyło „Regeneration" - chrześcijańskie duszpasterstwo dla osób
o skłonnościach homoseksualnych, jedno z pierwszych na kontynencie
północnoamerykańskim (łącznie w USA i Kanadzie istnieje dzisiaj 125
ośrodków prowadzących terapię dla tego typu osób). Alan Medinger, który
sam wydobył się z homoseksualizmu w 1974 roku, jest autorem książki
pt. Podróż do pełni męskości, która ukazała się właśnie w języku polskim
nakładem wydawnictwa W drodze.
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Kiedy odkrył Pan swój homoseksualizm?
AM: - Wyrosłem w Baltimore w USA
w normalnej pod wielu względami rodzi
nie, mimo że mój ojciec chorował na depresję i większość czasu był pod
opieką psychiatryczną w szpitalu. Fizycznie bywał w domu obecny, ale
emocjonalnie - nie miałem ojca. To było przyczyną ogromnej tęsknoty
do miłości i akceptacji ze strony mężczyzny. Kiedy miałem 8, 9 lat czu
łem ogromny głód męskiej miłości. Niedaleko naszego domu była remi
za strażacka - chodziłem tam i godzinami przyglądałem się prężącym
muskuły mężczyznom, miałem nadzieję, że któryś podejdzie do mnie
i porozmawia.
Byłem jeszcze młodszy, kiedy chłopak mojej kuzynki wziął mnie na
kolana, rozmawiał ze mną, bawił się - to było cudowne wydarzenie, wy
dawało mi się, że trwało całe godziny. Przez lata codziennie przed zaśnię
ciem przypominałem sobie ten incydent. To była moja ogromna nieza
spokojona tęsknota. Do czasu mojego dojrzewania to nie było pragnienie
seksualne. Nie szukałem seksu, chciałem, żeby pokochał mnie jakiś męż
czyzna.
Kiedy osiągnąłem dojrzałość seksualną - w wieku 13,14 lat - to prag
nienie przerodziło się w pociąg seksualny w stosunku do innych chłop
ców. To trwało przez całą szkołę średnią. Kiedy poszedłem na studia,
zostałem członkiem męskiego klubu sportowego. W chwili, kiedy zna
lazłem się w towarzystwie czterdziestu młodych mężczyzn, z których
wszyscy właściwie zostali moimi przyjaciółmi - moje ciągoty seksualne
się zmniejszyły dzięki możliwości brania udziału w rozmaitych formach
męskiej aktywności. Choć nadal mężczyźni byli celem moich pragnień
i fantazji, jednak nie uprawiałem seksu. Ten stan trwał jeszcze przez
dwa lata po ukończeniu studiów. Myśląc, że nie jestem już homoseksu
alny, ożeniłem się z Wilmą, moją koleżanką jeszcze z czasów szkolnych.
Pierwsze pięć lat było normalnym małżeństwem - urodziły się nasze
dwie córeczki.
Niestety, presja, jaką czułem, żeby być dobrym mężem i ojcem, a jed
nocześnie robić karierę zawodową - byłem jednocześnie wiceprezesem
dużej i znanej w Baltimore firmy - doprowadziła do powrotu moich
pragnień homoseksualnych. Przez następne dziesięć lat utrzymywałem
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kontakty seksualne z mężczyznami. Prowadziłem klasyczne podwójne
życie: z jednej strony znany byłem jako dobry ojciec i sprawny biznes
men, działaliśmy oboje z żoną przy naszym parafialnym kościele, byłem
członkiem rady parafialnej i nauczycielem w szkółce parafialnej, z drugiej
strony wieczorami jeździłem do gejowskich klubów.
Moje kontakty seksualne z żoną zupełnie ustały. Czułem się nie w po
rządku, ale nie wiedziałem, jak mogę z tego wyjść. Swoje fatalne samo
poczucie często wyładowywałem na Wilmie. Próbowałem się modlić, ale
tak naprawdę nie wierzyłem, że jest Bóg, który może rozwiązać proble
my takie, jak mój. Bóg dla mnie był wtedy dalekim i obcym prawodawcą,
który ustanowił jakieś zupełnie nieprzystające do ludzkiej rzeczywisto
ści zasady, i który na koniec życia zrobi nam rachunek niemal księgo
wy. Wydawało mi się nawet, że w życiu zarobiłem sporo punktów - i na
końcu rozliczenie i tak będzie dobre. Byłem pełen pychy i agresji, nawet
w stosunku do mojej żony. Krzywdziłem córki. Byłem ślepy na ból, który
im zadawałem. Moja rodzina była, jak to mówią socjologowie, dysfunk
cjonalna.
Jak doszło do przemiany?
- To był moment zwrotny w moim życiu. Wilma weszła do grupy mod
litewnej i poprosiła o modlitwę za mnie. Była tam grupa kobiet oddają
cych się modlitwie za innych. Choć nie znały sedna problemu, zaczęły
się modlić w mojej sprawie. Wiedziały tylko, że nasze małżeństwo jest
w fatalnym stanie i Wilma nie jest w stanie nic zrobić. Moja żona podej
rzewała, że mam problem homoseksualny, ale nigdy mi tego nie powie
działa - wyczuła tylko, że powinna ze mnie emocjonalnie zrezygnować,
żebym sam mógł ofiarować swoje życie Bogu.
Ja o tych modlitwach nic nie wiedziałem. Mój kolega z pracy, Jim,
trafił w tym czasie do grupy charyzmatycznej przy szkole jego dzieci,
tzw. Wspólnoty Baranka Bożego. Była to grupa w większości katolicka.
Jim był pod wielkim wrażeniem tego, co zobaczył, więc przyłączył się
do nich. Przeżył nawrócenie i choć z ogromnym entuzjazmem próbował
mi tłumaczyć, co się stało, nic nie rozumiałem. Dopiero po jakimś cza
sie dotarło do mnie, że Jim przeżył prawdziwe spotkanie z Bogiem. Po
czułem, że też chciałbym tego doświadczyć, ale musiałbym stanąć przed
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koniecznością konfrontacji ze swoim
homoseksualizmem. To jawiło mi się
jako najbardziej przerażające wydarzenie
- nienawidziłem swojego homoseksuali
zmu, ale nie widziałem żadnej drogi wyj
ścia. Przecież homoseksualizm pomagał
mi tyle lat radzić sobie z życiem.
Byłem jednak zdesperowany. Po sześciu tygodniach wielkiego strachu
poszedłem na spotkanie grupy charyzmatycznej. Ani Jim, ani nikt inny
nie znał mojego problemu. W czasie, kiedy dwie setki ludzi modliły się
za mnie, rozpłakałem się i powiedziałem Bogu: „Poddaję się. Weź moje
życie. Ja już nad nim nie panuję. Jest mi zupełnie obojętne, co z nim zro
bisz".
I były efekty?
- Pierwszym owocem Bożej łaski było... zakochanie się na nowo w mojej
żonie. Poczułem też ogromny seksualny pociąg do niej, a odjęty mi został
zupełnie pociąg do mężczyzn. I fantazje, które ciągle mi towarzyszyły.
To był wielki znak od Boga. W ciągu 27 lat, od kiedy prowadzę pomoc
w wychodzeniu z homoseksualności, spotkałem tylko kilka przypadków
takiej niezwykłej, gwałtownej przemiany jak moja.
Przez pierwsze lata mojego uzdrowienia Jezus wypełnił wszystkie pu
ste miejsca w moim życiu. Moje relacje z mężczyznami stały się normal
ne. Choć miałem 38 lat, moja dojrzałość była na poziomie ośmiolatka.
Musiałem zacząć dorastać - być głową rodziny, wychowywać dzieci - ale
nie dawałem rady. Biologicznie byłem dorosły, ale nie wiedziałem, jak być
mężczyzną, bo nie przeszedłem przez kolejne etapy męskiego dorasta
nia. Ten proces zajął mi... 20 lat.
Mówił Pan, że przez wiele lat spotkał zaledwie parę osób, które wyzwoli
ły się z homoseksualizmu w sposób tak nadzwyczajny jak Pan. Czy z ho
moseksualizmu można się jednak na trwałe wydobyć?
- Homoseksualizm nie jest genetyczny. Nie jest też kwestią wyboru.
Jest nabyty. Mężczyźni nie rodzą się homoseksualistami. Choć było
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wiele prób, aby udowodnić genetyczny charakter homoseksualizmu,
nigdy się to nie udało. Ostatnio głosy zwolenników tej teorii wyraźnie
ucichły. Doświadczenie mojej wieloletniej pracy pokazuje, że jest to stan
nabyty, rozwijający się przez lata. Są dwa jego podstawowe źródła. Pierw
sze to potrzeba męskiej miłości i czułości. Drugie to poczucie przegranej,
a nawet klęski we wzrastaniu jako mężczyzna. Wiele lat później nawet
najbardziej rozwiąźli homoseksualni mężczyźni mówili mi, że nie szukali
seksu, ale prawdziwej miłości.
Najczęściej głównym problemem tych osób był brak ojca. To problem
nieotrzymanej od niego miłości. Chłopcy, nie mając kontaktu z ojcem,
nie mogą przejąć męskich cech i wzrastać jako mężczyźni. Jednocześnie
„nieznany" świat mężczyzn jawi im się jako przerażający. Druga stro
na homoseksualizmu to tęsknota za męskością, a zarazem niewiara, że
będziemy ją posiadać. W przypadku lesbijek najczęściej są to kobiety
skrzywdzone przez mężczyzn. Obydwa te przypadki pokazują, że homo
seksualizm jest nabyty.
Przez 27 lat, od kiedy prowadzę terapię, widziałem wiele osób prze
mienionych, uleczonych. Wierzę, że poważna zmiana jest możliwa, dla
większości, jeżeli nie dla wszystkich, którzy szczerze chcą wyjść z homo
seksualizmu. Statystyki, które znam - zarówno kościelne, jak i świeckie
- mówią, że terapia w tego typu przypadkach jest skuteczna na poziomie
od 40 do 60 procent. To wyniki dużo lepsze niż w przypadku uzależnień
od narkotyków czy alkoholu.
Wierzymy w to, że ludzie mogą się zmienić. Nie obiecujemy, że prze
miana będzie kompletna - niektóre objawy „przyciągania" tej samej płci
mogą pozostać - jednak zmiana jest wystarczająca, żeby utrzymywać
normalne, zdrowe relacje nie tylko ze swoją płcią, ale też nawiązywać
zdrowe związki heteroseksualne. Lub też pozostać wolnym.
Jak dochodzi do takiego uzdrowienia?
- My możemy pomóc tylko tym, którzy chcą się zmienić. Musi być bar
dzo silne pragnienie zmiany, ponieważ nasza seksualność przenika głę
boko wszystkie sfery życia. Trzeba bardzo chcieć nowego, całkiem inne
go życia. Osoba musi naprawdę chcieć się zmienić. To jest najważniejsze
- trzeba bardzo mocno chcieć.
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Po drugie, człowiek musi wyrwać się z pewnej izolacji. Większość
tych, którzy do nas przychodzą, ma silną wiarę chrześcijańską i są głębo
ko zawstydzeni, jeśli chodzi o swoje uczucia, a jednocześnie bardzo skry
ci ze swoją homoseksualnością. Wielu z nich przyszło do mnie, mając 45,
46 lat i byłem pierwszą osobą, której o tym powiedzieli. Jednak właśnie
0 to chodzi, aby wyjść z tego zaklętego kręgu i zacząć mówić o swoich
potrzebach i o zranieniach. Kiedy namawiam ich, żeby mówili otwarcie
- czasem spotykam się z płaczem. Ze zdziwieniem słyszą, że nie urodzili
się jako zboczeńcy.
Terapia jest często związana z koniecznością przebaczenia, ze wsłu
chiwaniem się w to, co mówi do nas Bóg. To nie jest zawodowe poradni
ctwo. To jest duchowość. Uzdrawianie przychodzi przez modlitwę, przez
spowiedź, przez nawiązywanie relacji z Bogiem.
Kolejna podstawowa sprawa to rezygnacja z czynnego homoseksua
lizmu. My nie mówimy: jesteś homoseksualistą, jesteś lesbijką, mówimy:
jesteś mężczyzną, który ma problem homoseksualny, jesteś kobietą, która
ma problem homoseksualny. To jest ogromna różnica. Homoseksualizm
to tylko jedna część ich osobowości - łatwiej jest zmienić swoje uczucia
1 zachowania niż swoją tożsamość, niż to, kim się jest.
Kiedy można powiedzieć, że terapia się udała?
- To jest ten moment, kiedy przyciąganie tych samych płci przestaje być
głównym czynnikiem w ich życiu. Kiedy przestają utrzymywać kontakty
seksualne, przestają fantazjować. Kiedy zaczynają czuć się dobrze jako
mężczyźni, jako kobiety. To ważny znak, gdy mężczyźni potrafią prze
bywać w towarzystwie innych mężczyzn i czuć się jak oni, nie czując się
kimś gorszym, małymi, niedojrzałymi chłopcami. Tak samo jest z kobie
tami, kiedy zaczynają czuć się wygodnie ze swoją kobiecością.
Mówił Pan, że u Pana pojawiła się też miłość i pociąg seksualny do
żony...
- Większość mężczyzn, którzy do nas przychodzą, chce zamienić swój
pociąg homoseksualny na heteroseksualny, ale Pan Bóg nie jest od roz
dawania „pociągów seksualnych". To, co obserwuję, to fakt, że mężczyźni
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z powodu swojej „upadłej natury" są jakby podzieleni: seksualność jest
oddzielona od naszej osobowości. Mężczyzna może spędzić 20 minut
z prostytutką, zupełnie o nią nie dbając. Podobnie dwóch homoseksuali
stów w toalecie. To jest częścią upadłej natury człowieka. To nie Bóg nas
tak stworzył.
To, co widzę u homoseksualnych mężczyzn, którzy porzucają swą
dotychczasową orientację, to pewien proces. Oni nie zaczynają nagle po
szukiwać kobiet czy odczuwać podniecenia na ich widok. Zaczynają jed
nak lubić spędzać czas z kobietą. Z czasem pojawia się miłość i dopiero
wtedy pociąg seksualny. I to jest to, co Pan Bóg przewidział dla nas od
początku. Kiedy miłość i seks idą w parze. I to się dzieje z wieloma męż
czyznami. Wśród tych, którzy przyszli do nas po pomoc, jest bardzo wielu
mężczyzn, którzy po wydobyciu się z homoseksualizmu weszli w związki
małżeńskie. W każdym przypadku, kiedy mężczyzna był szczery wobec
żony i oboje byli chrześcijanami, małżeństwa okazywały się udane.
Dlaczego homoseksualiści mają tak wielu partnerów? Czego szukają?
- Statystyki są zdumiewające. Według Instytutu Kinseya 42 procent ho
moseksualistów miało powyżej 500 partnerów. Są dwie zasadnicze tego
przyczyny. Po pierwsze: brak komplementarności, jaka jest pomiędzy ko
bietą i mężczyzną - kobiety wprowadzają pewne warunki, chcą relacji,
a mężczyzna z mężczyzną chce zazwyczaj tylko seksu. Drugi powód jest
ważniejszy: zachowanie homoseksualne nie zaspakaja potrzeb akceptacji
i miłości, prawdziwych potrzeb serca. Stąd poszukiwanie coraz nowych
partnerów, kolejne zawody i ciągłe poczucie pustki. Mężczyzna nie może
przejąć męskości od drugiego mężczyzny, korzystając z jego ciała. Nigdy
nie ma zadowolenia na głębokim poziomie emocjonalnym. Między męż
czyzną i kobietą istnieje cudowna komplementarność, nie tylko emocjo
nalna, ale też duchowa - wszystkie puste miejsca mężczyzny wypełnia
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kobieta. Para homoseksualna nie jest w stanie tego zrobić - próbują się
uzupełnić, ale żadne z nich nie ma tego, czego potrzebuje druga osoba.
Czy można wyjść z homoseksualizmu, gdy nie wierzy się w Boga?
- Można, jeśli tylko bardzo się tego chce. Są psychologowie i psychiatrzy,
którzy nie są religijni i nie używają religijnego programu terapii. Też mają
niezłe wyniki. Choć ja uważam, że nasz program jest lepszy. I tańszy...
Czy wielu przychodzi, żeby się zmienić?
- Ciągle za mało. A to głównie, dlatego, że są przekonani, że tacy się uro
dzili i że nie mają szans na zmianę. Duża grupa homoseksualistów ma
- jak alkoholicy - obsesję homoseksualną i nie są gotowi na przyjęcie
prawdy o sobie.
Pani Wilmo, kiedy zorientowała się Pani, że mąż jest homoseksualistą?
W M : - Po dziesięciu latach naszego małżeństwa. Jestem przekonana, że
te problemy spadły na niego z mojego powodu. Nie byłam wystarczają
co dobra, wystarczająco miła i atrakcyjna. W dziesiątym roku naszego
małżeństwa do naszej parafii trafił młody organista, dyrygent chóru. Był
homoseksualistą. Miał problemy osobiste: nie układało się mu z rodzica
mi i zaufał mi. W specyficzny sposób chciałam mu pomóc. Przyniosłam
z biblioteki dziesięć książek, żeby zapoznać się z literaturą o homosek
sualizmie, zaczęłam czytać i wtedy, ku mojemu zdumieniu, zobaczyłam,
że mój mąż, Alan, był opisany na każdej stronie! Wtedy dotarło do mnie,
że już dawno widziałam jego dziwne zachowania, niechęć do kontaktów
ze mną, ucieczki od spraw domowych. Zrozumiałam, że ukrywałam to
przed sobą, że po prostu nie chciałam tego widzieć. To był dla mnie szok!
Ale w końcu Alan zwierzył mi się z tego!

ZIMA 2008

Co czuła Pani, gdy przyszedł i powiedział, że jest wyleczony z homosek
sualizmu?
- Kiedy mi powiedział, że wreszcie uporał się z homoseksualnością, nie
wiedziałam, co się ze mną stało. Nie mogłam znieść, kiedy mnie dotykał!
Przez kilka miesięcy modliłam się do Boga, żeby znowu przywrócił mu
jego homoseksualność. I wtedy zdałam sobie sprawę, jaka byłam zakła
mana! Nie chciałam go! Wcześniej tyle lat modliłam się, żeby wrócił do
mnie, a teraz już go nie chciałam! To było bolesne.
Od dzieciństwa starałam się być „idealną osobą" kochaną i akcepto
waną. Przez niemal osiem lat małżeństwa miałam poczucie, że mąż mnie
rujnuje - niestety, wszystko to ukrywałam! Przecież ludziom idealnym
nie zdarzają się takie sytuacje. Ciągle udawałam radosną żonę, nie chcia
łam być zdemaskowana.
Po sześciu latach moi przyjaciele sprawili, że poszłam na terapię. Pro
wadził ją katolicki ksiądz, psycholog. On odkrył cały ból i złość mojej
przeszłości. Pierwsze, co mi powiedział, to: „Alan jest ostatnim mężczy
zną, który cię zranił, byłaś raniona przez całe życie". Ten człowiek odkrył
dla mnie miłość Chrystusa. Nigdy mnie nie potępił, nie powiedział, że
muszę stać się inną osobą, nigdy mnie nie zawstydzał. Z jego gabinetu
wychodziłam z poczuciem bycia kochaną. Ten ksiądz był związany z ru
chem charyzmatycznym i modlił się za mnie.
Po czterech miesiącach zaprowadziłam do niego Alana, bezradna, bo
już nie potrafiłam mu zaufać. Po kolejnych dwóch miesiącach terapeuta
powiedział, że teraz czas na mnie, że muszę na nowo zaufać Alanowi.
Stanęłam przed moim mężem i - z ogromnym trudem - ale wypowie
działam to zdanie: „Alan, chcę na nowo ci ufać, ufam ci..." Kiedy powie
działam te słowa, czułam, jakby odrywały się we mnie jakieś korzenie...
Trwało to pół godziny. Płakałam. To było bardzo trudne. Od dzieciństwa
czułam się niekochana i tak naprawdę zamknęłam się na miłość męż
czyzny z obawy przed skrzywdzeniem. Teraz musiałam otworzyć się do
końca i to przed mężczyzną, który tak bardzo mnie zranił.
Nie byłabym w stanie tego dokonać bez świadomości, że Bóg mnie
kocha. Miłość Boga dała mi siłę - i nagle okazało się, że jest wyjście, że
mała i pełna złości dziewczynka, którą byłam, mogła zacząć dorastać.
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Razem z mężem pomaga dziś Pani osobom o skłonnościach homosek
sualnych.
- Grupa, którą prowadzę, to żony homoseksualistów i seksoholicy. Pró
bujemy pomoc im odnaleźć własną wartość i wyjść z kłamstw, w które
wierzyły przez lata. Prawda jest zwykle taka, że świadomie wybrały męż
czyzn, z którymi mogły się czuć bezpiecznie. Mężczyzn skupionych na
sobie, na swoim problemie. Jest taki typ kobiety, która wierzy w to, że na
leży jej się kara - wynika to z urazów wyniesionych z dzieciństwa i braku
miłości. Taka osoba w dorosłym życiu, wszędzie i u wszystkich szuka ak
ceptacji, a jednocześnie narzuca sobie konieczność bycia idealną w każ
dym calu. Jej życie osobiste, praca - nie może się nie udać! Taka osoba
oczywiście nie przyzna się nawet przed sobą, że coś jest nie tak! Zamyka
się w poczuciu bycia idealną. Bardzo trudno jest odnaleźć przyczyny zła
w samym sobie - szczególnie, jeśli ktoś uważa się za osobę idealną. Wy
zwalanie się z tej fikcji to trudny proces, bardzo powolny, by nie zadawać
kolejnych ran. My uczymy się mówić prawdę i otwierać na miłość Boga.
My z Alanem doświadczyliśmy takiej miłości i teraz staramy się nią dzie
lić z innymi, którzy tego potrzebują.

Rozmawiała: ELŻBIETA RUMAN

„Wojtyła, Ratzinger czy Lekai powinni całować po rę
kach ludzi oświecenia, zamiast na nich pomstować,
bo to właśnie oświecenie wyrwało z ich dłoni zapałkę,
którą gotowi byli podpalać stosy. Dzięki oświeceniu nie
stali się mordercami i dzięki oświeceniu jeszcze żyję,
bo kiedyś za to, co teraz mówię, zostałbym spalony na
stosie".

KRZEW GOREJĄCY

GRZEGORZ

GÓRNY

Siedzę naprzeciw człowieka, który mówi mi, że Kościół katolicki to
Kościół Antychrysta. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt,
że człowiek ten za wierność Kościołowi katolickiemu został posadzony
na ławie oskarżonych, a prokurator żądał dla niego kary śmierci. Osta
tecznie za prowadzenie nielegalnego duszpasterstwa dostał dożywocie,
a z tego samego powodu jego bliski współpracownik został rok później
powieszony.
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Siedział w więzieniu, a strażnicy powtarzali mu, że nigdy nie wyjdzie
na wolność. Czuł się jak męczennik z czasów pierwszych chrześcijan.
Dziś mówi, że Kościół stworzył totalitarną dyktaturę.
Żeby zrozumieć życiową drogę Gyórgya Bulanyiego, należy cofnąć się
do roku 1944. Zobaczylibyśmy wówczas młodego, pełnego zapału pija
ra, który pewnego lutowego poranka, świeżo po święceniach, trafia do
parafii w Debreczynie. To tam nastąpiło spotkanie, które odmieniło jego
życie.
Chorwacki jezuita ks. Tomislav Kolaković przyjechał do miasta zale
dwie na pięć tygodni. W tym czasie zdążył założyć parę kilkuosobowych
wspólnot modlitewnych, w których gromadzili się głównie młodzi robot
nicy i studenci. Przed wyjazdem Chorwat przyszedł do celi Bulanyiego,
by się pożegnać. To wtedy poprosił go, żeby został duchowym opieku
nem tych paru grupek.
Pijar nie krył zdziwienia: - Ale po co się nimi zajmować? - pytał.
- Przecież mamy dobry kontakt z młodzieżą. Kościół co niedzielę pęka
w szwach. W parafii są tysiące ludzi. Mamy gimnazjum, internat, chór,
różne organizacje. Po co nam jakieś małe wspólnoty?
- Jak przyjdzie na Węgry Armia Czerwona - odpowiedział Kolaković
- to wam zabiorą te wasze parafie, gimnazja i internaty, rozgonią te wa
sze chóry i organizacje. A wtedy prawdziwy Kościół będzie istniał tylko
w tych małych wspólnotach.
Po kilku latach przepowiednie jezuity sprawdziły się: 10 czerwca 1950
roku komunistyczne władze zadały cios w katolickie szkoły i zakony.
Kościołowi zabrano placówki oświatowe, zamknięto klasztory, zlikwi
dowano zgromadzenia zakonne. Tysiące duchownych trafiły do obozów
koncentracyjnych. Zakon pijarów został rozwiązany.
W tym czasie ks. Bulanyi od dawna prowadził już podziemne duszpa
sterstwo. Uczył młodych ludzi, jak żyć ewangelią w czasach pogańskich,
jak być chrześcijaninem w świecie, który chrześcijan prześladuje. Spo
tykali się konspiracyjnie w prywatnych mieszkaniach, studiowali Pismo
Święte, modlili się, rozmawiali do późnej nocy o problemach duchowych
i teologicznych. Niekiedy Bulanyi odprawiał mszę i udzielał komunii,
choć były to czyny w świetle prawa karalne, gdyż nie miał na to zezwole
nia od komunistycznych władz państwa. Nie figurował wówczas w żadnej
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oficjalnej ewidencji duchowieństwa. Na życie zarabiał
jako tragarz.
Wspólnoty zaczęły pączkować jedna po drugiej.
Z czasem ogarnęły cały kraj. Każda z nich liczyła prze
ważnie kilkanaście osób, głównie młodzież. Dołączali
do nich inni księża i zakonnice. Tak powstał Bokor - najliczniejszy, obok
Regnum Marianum, podziemny ruch katolicki w komunistycznych Wę
grzech. Nazwa Bokor oznacza krzew - to nawiązanie do „krzewu gore
jącego" w którym Bóg na pustyni objawił się Mojżeszowi. Na duchowej
pustyni komunizmu pojawiły się ogniska żywej wiary.
Bulanyi wspomina, jak w 1948 roku biskup Debreczyna wysłał go
do prymasa Jozsefa Mindszentyego, by zdać mu relację o działalności
Bokoru. Był drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Pałac prymasowski
otaczały oddziały AVO - węgierskiej bezpieki. Nazajutrz Mindszenty zo
stanie aresztowany - po dwumiesięcznym śledztwie i torturach czeka go
pokazowy proces i wyrok dożywotniego więzienia. Ostatniego dnia na
wolności przyjmuje jeszcze wysłannika z Debreczyna, który opowiada
mu o zakładanych przez siebie wspólnotach.
Bulanyi do dziś pamięta słowa kardynała, który po wysłuchaniu jego
relacji powiedział: - Czyń wszystko zgodnie z poleceniami przełożonych.
Ale pamiętaj, że nie po to uczyliśmy się historii starożytnego Kościoła,
by powiększać swoją wiedzę archeologiczną. I jeszcze jedno: sekretarze
partii nie mogą decydować nigdy, co ma robić Kościół.
W 1 9 5 2 roku ks. Gyórgy Bulanyi został aresztowany przez bezpiekę. Śled
czy powiedział mu wprost: - Nie możemy czekać, aż wychowasz nowe
pokolenie kapitalistów. Podczas procesu prokurator zażądał kary śmier
ci za „kierowanie nielegalną organizacją dążącą do obalenia przemocą
ustroju socjalistycznego". Proces trwał półtorej godziny, a wyrok brzmiał:
dożywocie. W 1953 roku posługujący w tych samych wspólnotach sale
zjanin, brat Istvan Sandor, zostanie przez komunistów skazany na śmierć
i powieszony.
W więzieniu Bulanyi przyrzekł sobie, że jeśli kiedykolwiek wyjdzie na
wolność, nie będzie prowadził żadnych wspólnot. Nie chciał ściągać nie
bezpieczeństwa na innych ludzi. Uważał zresztą, że Bóg ma swoje własne
metody, by dotrzeć do człowieka. Weźmy na przykład jego ojca, zagorza78
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tego wolnomyśliciela i zdeklarowanego ateistę. Pewnego dnia - było to
w roku 1923 - Szilard Konsztantin Bulanyi szedł sobie po Budapeszcie
ulicą, gdy nagle przystanął, bo usłyszał grę organów, wbiegł do kościoła
i w jednej chwili z niewierzącego stał się żarliwym katolikiem.
Dla jego syna upragniona chwila nadeszła w 1961 roku. Władze ogło
siły amnestię i Gyórgy Bulanyi po dziewięciu latach wyszedł z więzienia.
Od razu spostrzegł, że sytuacja religijna wygląda inaczej niż wtedy, gdy go
aresztowano. Stalinizm się skończył, nie było już krwawych represji, ale
Kościół znajdował się w opłakanym stanie. Bokor był rozbity przez tajne
służby, inne wspólnoty ledwie wegetowały. Nieprzejednany wobec władz
prymas Mindszenty przebywał w amerykańskiej ambasadzie w Buda
peszcie, gdzie schronił się w czasie powstania w 1956 roku. W tym czasie
węgierski episkopat w kolejnych oświadczeniach wychwalał komunizm
jako najlepszy ustrój w dziejach ludzkości.
Rok, w którym ks. Bulanyi wyszedł na wolność, przyniósł kolejny cios
w konspiracyjne duszpasterstwo. Przyniósł też kolejny dowód na podpo
rządkowanie katolickiej hierarchii ateistycznym władzom. W roku 1961
odbył się proces kapłanów działających w Regnum Marianum. Zapadły
wysokie wyroki, najwyższy - 21 lat więzienia - otrzymał ks. Ódón Lenard. Węgierski episkopat nie tylko nie ujął się za aresztowanymi, lecz
wydał list pasterski, w którym stwierdził, że skazani „swą grzeszną dzia
łalnością szkodzą Kościołowi katolickiemu".
Z ks. Odónem Lenardem udało mi się porozmawiać niedługo przed
jego śmiercią. Podczas kilkugodzinnego spotkania z Nagymaros opo
wiedział mi historię swej nielegalnej działalności i uwięzienia. W pamię
ci utkwiła mu zwłaszcza rozmowa z wąsatym oficerem śledczym, który
w 1962 roku powiedział mu wprost: - Od tej pory nie będziemy już zwal
czać was, katolików, naszymi rękami, ale rękami waszych biskupów.
Przez trzy lata Bulanyi pracował jako tragarz, nie próbował nawet reak
tywować wspólnot. Punktem zwrotnym okazała się wizyta w Budapesz
cie kardynała Agostino Casaroliego - sekretarza stanu Stolicy Apostol
skiej i architekta watykańskiej Ostpolitik. 14 września 1964
roku podpisał on z szefem węgierskiego Urzędu ds. Wyznań
porozumienie, którego treść obie strony postanowiły utaj
nić. Wkrótce po tym komunistyczne władze zezwoliły na
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wyświęcenie w bazylice św. Stefana kilku bisku
pów, których nominacje wcześniej blokowały.
- Jaką cenę zapłacił Watykan za te nomina
cje? - pytał sam siebie Bulanyi. Nigdy jednak nie
uzyskał na to pytanie odpowiedzi - nawet po
upadku komunizmu. W 1998 roku Stolica Apo
stolska zawarła z rządem węgierskim umowę o utajnieniu treści poro
zumienia z 1964 roku na kolejne 75 lat. Dopiero w 2073 roku można się
więc będzie dowiedzieć, co takiego podpisał Casaroli w Budapeszcie.
Bulanyi postanowił wskrzesić Bokor. Najpierw powstała jedna wspól
nota, potem druga, trzecia, aż w latach siedemdziesiątych fala znów
rozprzestrzeniła się po kraju. Znakiem rozpoznawczym Bokoru stały się
rodziny wielodzietne - w państwie dotkniętym kryzysem demograficz
nym było to szczególnie widoczne. Innym wyróżnikiem wspólnot była
dogłębna znajomość Pisma Świętego - członkowie Bokoru chętnie wda
wali się w biblijne dyskusje ze świadkami Jehowy, bo czuli się na tym
polu mocni. W życiu osobistym starali się realizować nakazy Ewangelii,
a gdy dochodziło do konfliktu sumienia, to najczęściej wybierali wska
zania wiary, rezygnując z korzyści materialnych lub kariery. Bulanyi nie
tylko prowadził podziemne duszpasterstwo, lecz także pracował nad jego
podstawą formacyjną. Tak powstało siedmiotomowe dzieło teologiczne
pt. Szukajcie Królestwa Bożego.
W czasie kiedy Bokor się rozrastał, doszło do poważnych zmian w wę
gierskim Kościele. W 1971 roku kardynał Mindszenty na polecenie pa
pieża Pawła VI musiał opuścić ambasadę amerykańską w Budapeszcie
i udać się na emigrację. Po jego śmierci w 1975 roku nowym prymasem
Węgier został Laszlo Lekai, dotychczasowy biskup diecezji Veszprem.
Bulanyi podjął próbę nawiązania z nim kontaktu. Przekazał kardyna
łowi siedem tomów swego dzieła i poprosił o ponowne przyjęcie do koś
cielnych struktur diecezjalnych. Do osobistego spotkania obu duchow
nych doszło tylko raz - w styczniu 1977 roku. Bulanyi bardzo dobrze
pamięta ten dzień. Prymas miał do niego pretensje, że najlepsi klerycy
w budapeszteńskim seminarium należą do Bokoru. - Seminarium to
zamknięty ogród, do którego nie wolno się wtrącać nikomu z zewnątrz
- mówił. Na pytanie, dlaczego nie staje w obronie aresztowanych księży,
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Lekai odpowiedział, że są oni więzieni za czyny
niemoralne. Słysząc to, Bulanyi nie wytrzymał
i podniósł głos: - Jak kardynał Kościoła katoli
ckiego może mówić takie rzeczy o swoich kapła
nach!? A ks. Ódón Lenard też jest więziony za
czyny niemoralne?...
Rozmowa trwała blisko dwie godziny, przy czym obaj często krzyczeli
na siebie. Potem prymas odprowadził gościa do przedpokoju i pomógł
mu założyć zimowy płaszcz. Wtedy też szepnął cicho Bulanyiemu do
ucha, że przeprasza go za podniesiony głos i że postara się jego sprawę
załatwić pozytywnie.
Oficjalne działania kardynała Laszlo Lekaia były jednak inne. Naj
pierw namawiał generała pijarów, by przeniósł Bulanyiego z Węgier do
Rzymu, lecz prośba spotkała się z odmową. Później podczas zlotu w Nagymaros prymas nakłaniał księży z różnych duszpasterstw, aby podpisali
wspólne oświadczenie krytykujące Bokor. Ci jednak stanowczo odmó
wili. W końcu hierarcha poddał w wątpliwość prawowierność nauczania
Bulanyiego i posłał jego książki do oceny do Watykanu.
Wiosną 1980 roku Kongregacja Nauki Wiary wydała oficjalne orze
czenie, że „w tych siedmiu tomach nie ma nic, co by się kłóciło z nauką
Kościoła". Po tej pozytywnej ocenie Watykanu Bulanyi liczył, że prymas
oficjalnie przyjmie go do stanu kapłańskiego, że nie będzie musiał być
dalej księdzem w konspiracji, ale zacznie pełnić normalną posługę dusz
pasterską w diecezji. Kardynał Lekai znów jednak zablokował taką moż
liwość.
W tym czasie Bokor znalazł się na celowniku władz. Nieukrywaną
złość komunistów wywołał głoszony przez Bulanyiego postulat wyrze
czenia się przemocy. W 1979 roku pierwszy członek Bokoru odmówił
służby wojskowej z pobudek religijnych. Argumentował, że takie prawo
przyznaje mu nauka Kościoła katolickiego, w tym Sobór Watykański II.
Wkrótce liczba mężczyzn odmawiających wcielenia do armii z powodów
religijnych zaczęła gwałtownie rosnąć, chociaż groziła za to kara trzech
lat więzienia. Władze poczuły się zaniepokojone. Podczas mszy w bazy
lice w Esztergom prymas Lekai potępił tych, którzy odmawiają służby
wojskowej jako „burzycieli Kościoła" i „fałszywych przewodników".
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Gyórgy Bulanyi znów został oskarżony o głoszenie
tez niezgodnych z nauką Kościoła. Kardynał Lekai
wyraził wątpliwość, czy dzieła przesłane do oceny
do Watykanu zostały należycie przełożone z węgier
skiego na łacinę. Powołał więc specjalną czteroosobową komisję, która
zbadać miała teologiczne poglądy założyciela Bokoru. Znalazł się w niej
między innymi ks. Peter Erdó - dzisiejszy prymas Węgier.
Do pierwszego spotkania komisji z pijarem doszło 5 grudnia 1981
roku. Profesorowie teologii zadawali Bulanyiemu tak specjalistyczne
i drobiazgowe pytania, że ten musiał rozłożyć ręce. - W ostatnim trzy
dziestoleciu swego życia 10 lat byłem więźniem, 10 lat robotnikiem i 10
lat tłumaczem tekstów technicznych - wyjaśnił i poprosił o czas do na
mysłu. Zaproponował, by profesorowie zadali mu pytania na piśmie, a on
na następne spotkanie przyniesie napisane odpowiedzi.
Tak też się stało i na kolejne posiedzenie komisji, 22 lutego 1982 roku,
Bulanyi przyniósł 26 stron maszynopisu, na których odpowiedział na
27 stawianych mu pytań. Usłyszał wówczas, że to, co napisał, to „tanie
chwyty" „wprowadzanie czytelnika w błąd" „pusta paplanina" i „szuka
nie rozgłosu". Gdy zaprotestował i zażądał merytorycznych argumentów
oraz rzeczowej dyskusji, posiedzenie komisji przerwano i wyznaczono
termin kolejnego spotkania na 7 marca.
Tym razem Bulanyi się jednak nie zjawił. „Moje przygotowane z wiel
ką troską odpowiedzi zostały w czasie ostatniego spotkania potrakto
wane z bezprzykładnym lekceważeniem - napisał w liście do prymasa
Lekaia. - Wątpliwą wartość miałoby, gdybym po raz trzeci z własnej woli
zgadzał się na to, by całymi godzinami obrażano mnie i moich braci. I tak
nie mam zamiaru wypowiedzieć myśli stojących w sprzeczności z na
uczaniem Kościoła" List kończył się stwierdzeniem, że więcej szacunku
dla jego osoby i działalności okazał w 1952 roku przesłuchujący go major
bezpieki niż teraz członkowie kościelnej komisji.
Już 9 marca 1982 roku konferencja episkopatu Węgier potępiła Bulanyiego, wzywając go zarazem do odwołania błędnych nauk. Episkopat
odebrał pijarowi „prawo do celebrowania mszy, głoszenia Słowa Bożego
i udzielania sakramentów świętych"
4 kwietnia katolicki tygodnik „Uj Ember" opublikował oświadczenie
komisji, która uznała sześć punktów nauczania Bulanyiego za niezgod82
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ne z nauczaniem Kościoła. Komisja powoływała się na błędy zawarte
w dziele pt. Nowe źródło.
Kiedy Bulanyi przeczytał orzeczenie w gazecie, osłupiał. Nigdy nie
napisał żadnej książki noszącej tytuł Nowe źródło. Nie widział jej nawet
na oczy. Natychmiast napisał list do prymasa: „Nie znam wspomnianego
wydawnictwa pt. Nowe źródło. Nie znam jego wydawcy. Nie przekazy
wałem mu bezpośrednio, ani pośrednio żadnego rękopisu. Dopóki nie
ujrzę tego wydawnictwa, nie mogę wziąć żadnej odpowiedzialności za
jego treść. W imieniu swoim i moich braci z małych wspólnot uroczyście
oświadczam, że w zakresie wiary i moralności chcemy na zawsze pozo
stać wiernymi nauce Kościoła Chrystusowego. Nasze wspólnoty chcą żyć
wewnątrz Kościoła".
Bulanyi postanowił dowiedzieć się czegoś więcej o tajemniczym dzie
le, które jest mu przypisywane. Zaczął wypytywać znajomych księży, czy
może któryś z nich ma egzemplarz Nowego źródła. Okazało się, że nikt
nie widział na oczy tego wydawnictwa, ani nie zna jego treści.
Prymas Lekai nie przyjął jednak wyjaśnień ks. Bulanyiego i ponownie
zażądał od niego odwołania poglądów niezgodnych z nauką Kościoła.
Pijar odpowiedział mu listem, w którym napisał, że nie ma czego odwo
ływać, gdyż uznaje w pełni naukę katolicką. „Ponownie błagam w imie
niu Kościoła Jezusowego, by Eminencja nie obawiał się tych, w których
Kościół żyje i wzrasta - pisał w końcowych wersach swego listu. - Mod
limy się za Waszą Eminencję, by po tylu prośbach przyjął wreszcie naszą
wyciągniętą rękę i by nie pragnął naszej zguby, lecz stał się naszym Pa
sterzem"
Prymas pozostał jednak nieugięty. Kapłani, którzy działali w Bokorze
lub okazywali mu sympatię, byli wysyłani na przyspieszone emerytury,
przenoszeni do odległych parafii na prowincji, a niektórym, jak ks. Laszlo
Kovacsowi czy ks. Andrasowi Gnomonowi, wydano zakaz prowadzenia
działalności duszpasterskiej. Znany jest przypadek, że gdy pewnego razu
władze przysłały prymasowi Lekaiowi listę niepokornych księży, któ
rych trzeba marginalizować w Kościele, on sam dopisał do niej
nowe nazwiska.
Opat klasztoru benedyktynów w Pannonhalma, o. Andras Szennay, ostrzegał biskupów, że jeśli zniszczą małe
wspólnoty, takie jak Bokor, to przyłączą się do grabarzy
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Kościoła Chrystusowego. Jedynym biskupem, który dążył do roztoczenia
przez hierarchię opieki nad prześladowaną wspólnotą, był Jozsef Cserhaty, ale miał zbyt mały wpływ w episkopacie.
W tym czasie w węgierskich kościołach zaczęto rozdawać wiernym
niedostępne do tej pory pisma Bulanyiego w wersji powielaczowej. On
sam nie miał o tym pojęcia. Kiedy dotarły do niego te egzemplarze, zo
baczył, że są to fałszywki, które zawierają jego wypowiedzi zniekształco
ne i zmanipulowane. Pisał do biskupów wyjaśnienia, że nie jest autorem
tych dzieł, ale jego protesty były ignorowane.
Sprawa Bokoru stała się na tyle głośna za granicą, że na
Węgry przyjechała austriacka ekipa telewizyjna, żeby
nakręcić reportaż o wspólnocie. Pytany przed
kamerami, czy czuje się prześladowany przez
kościelną hierarchię, ks. Bulanyi stanowczo za
przeczył. Przyznał, że istnieją pewne napięcia
między wspólnotami a zwierzchnikami, ale winą
za to obarczył ateistyczny reżim.
Jego wypowiedzi z tamtych lat pokazują, że cały czas próbował szukać
porozumienia z hierarchią. Te starania stale były odrzucane. W którym
momencie doszło do pęknięcia?
Czuje się upokorzony i podeptany. Nie przez komunistów, otwartych
wrogów, ale przez swoich zwierzchników. Księża, którzy z nim współpra
cują, są przez biskupów gnębieni. Jemu dorabia się gębę heretyka i wro
ga Kościoła. Nie widzi dobrej woli u hierarchów, drażni go ciągłe wy
chwalanie przez nich ustroju komunistycznego. Czuje się coraz bardziej
opuszczony i samotny. Coraz częściej pyta sam siebie, czy Kościół jest
rzeczywiście nieomylny. Biskup ma być dla swoich kapłanów jak ojciec.
Czy to, co robi z nim prymas Lekai, ma coś wspólnego z ojcostwem? Czy
Kościół służy prawdzie, skoro biskupi co dzień publicznie kłamią, opo
wiadając o wolności religijnej i swobodzie sumienia w socjalistycznych
Węgrzech?
Przestaje mieć złudzenia co do episkopatu, ale pozostaje mu jeszcze
nadzieja w Stolicy Apostolskiej. Przecież atrybut nieomylności jest przy
papieżu, a nie przy prymasie Węgier. Odwołuje się do Watykanu i czeka.
Odpowiedź przychodzi po roku. Odpowiada jednak nie Kongrega
cja Nauki Wiary, lecz Sekretariat Stanu. Architekt Ostpolitik, kardynał
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Casaroli całkowicie popiera stanowisko biskupów węgierskich. Zarzuca
wspólnotom kierowanym przez ks. Bulanyiego, że „odmawiając posłu
szeństwa legalnym biskupom, odrzucają ich autorytet i w ten sposób na
ruszają jedność miejscowego Kościoła, której utrzymanie jest obowiąz
kiem wszystkich".
Bulanyi czyta list Casaroliego raz, drugi, trzeci i nie wierzy własnym
oczom. Watykan poparł prymasa! W piśmie nie ma ani słowa o rzeko
mych błędach doktrynalnych czy wypaczeniach teologicznych Bokoru.
A więc nawet w Rzymie polityka wzięła górę nad religią, myśli zroz
paczony ksiądz.
Bulanyi nie wiedział wówczas, że we wrześniu 1976 roku
doszło do spotkania dyrektora Państwowego Urzędu ds.
Wyznań Laszlo Bulaia z prymasem Lekaiem, podczas
którego dygnitarz oświadczył kardynałowi, że od tej
pory Bokor nie jest już problemem komunistów, tylko
problemem episkopatu. I ten problem ma zostać rozwiązany r ę k o m a
Kościoła, a nie służby bezpieczeństwa. Bulanyi nie wiedział o ustale
niach, jakie zapadły podczas tego spotkania, ale odczuwał na sobie ich
efekty. Prymas zdefiniował ortodoksję katolicką jasno: łączność z Kościo
łem zachowują ci, którzy popierają prowadzoną przez episkopat politykę
współpracy z komunistycznymi władzami.
Bulanyi zrozumiał, że on i biskupi mówią dwoma różnymi językami.
On posługiwał się argumentami teologicznymi, oni politycznymi. Posta
nowił porozmawiać z głównym teologiem episkopatu. Był nim później
szy następca kardynała Lekaia, przyszły prymas Węgier, biskup Laszlo
Paszkai. Bulanyi wspomina, że odwoływał się do racji teologicznych.
Uzasadniając odmowę służby wojskowej, cytował soborową konstytucję
Gaudium etspes. W odpowiedzi słyszał język polityki. Paszkai przekony
wał go: - Nie możecie oddawać książeczek wojskowych, bo w ten sposób
niszczycie kruchą równowagę między NATO a Układem Warszawskim.
Wkrótce potem poprzez nowego dyrektora Urzędu ds. Wyznań Imre
Miklosa doszła do Bulanyiego delikatna sugestia: Kreml jest gotów przy
mknąć oczy na działalność Bokoru pod warunkiem, że wyrzekniecie się
pacyfizmu i zaakceptujecie służbę wojskową w komunistycznej armii.
- Jeżeli wyrzekniemy się tego, do czego wzywa nas Chrystus, to po co
w ogóle mamy istnieć? - kazał mu odpowiedzieć Bulanyi.
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Ta odpowiedź przypieczętowała los
Bokoru. Bulanyi liczył jeszcze na wsparcie
Watykanu, ale list Casaroliego rozwiał jego
nadzieje.
Co robić? Skąd szukać ratunku? Zawsze
w trudnych momentach sięgał po Pismo
Święte i tam znajdował natchnienie. Pięt
naście lat poświęcił na studiowanie wszyst
kich listów św. Pawła. Rozważał każde jego
słowo, badał znaczenie każdego wyrazu.
Efektem tej pracy była ośmiotomowa egzegeza pism apostoła. To w trakcie tej pracy, w której szukał odpowiedzi
na nurtujące go pytania, dokonał odkrycia, które nim wstrząsnęło.
Kiedy pytam, co się stało, długo milczy. Wygląda jak człowiek, który
nie chce mówić o największej zawiedzionej miłości swego życia. Wpatru
ję się w niego cierpliwie i czekam, w końcu odpowiada: - Jezus i chrześ
cijaństwo nie mają ze sobą nic wspólnego. Kościół sprzedał całe dziedzi
ctwo Chrystusa.
Do tej pory był powściągliwy w słowach, ale to wyznanie stanowi jak
by przerwanie tamy. Teraz słowa same wychodzą mu z ust: - Na począt
ku był Abraham, król i kapłan w jednej osobie. Funkcje te sprowadzały
się do dwóch zajęć: prowadzenia wojen i próśb o zwycięstwo. Z czasem
nastąpił rozdział ról królewskich i kapłańskich, pozostały jednak one fi
larami porządku społecznego. Cesarz i papież, król i biskup, tron i oł
tarz, przez wieki splecione interesami. Władcy zabijali chroniąc interesy
hierarchów, a hierarchowie błogosławili ich i usprawiedliwiali zbrodnie.
Dopiero Chrystus rozerwał ten przeklęty splot, ale Kościół zdradził Jego
posłannictwo. Od czasów Konstantyna znów nastąpił sojusz tronu z ołta
rzem. Święty Stefan zaprowadzał chrześcijaństwo na Węgrzech miecza
mi bawarskich rycerzy. Tak było przez wieki. Kto nie chciał zabijać i pa
nować, temu pisana była Golgota. Wojtyła, Ratzinger czy Lekai powinni
całować po rękach ludzi oświecenia, zamiast na nich pomstować, bo to
właśnie oświecenie wyrwało z ich dłoni zapałkę, którą gotowi byli pod
palać stosy. Dzięki oświeceniu nie stali się mordercami i dzięki oświece
niu jeszcze żyję, bo kiedyś za to, co teraz mówię, zostałbym spalony na
stosie.
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Im dłużej mówił, tym coraz bardziej gestykulował i coraz bardziej był
rozemocjonowany. Zakończył podniesionym głosem: - Kościół pokazuje
dziś Chrystusowi drzwi i mówi: nie chcemy Cię, odejdź stąd, wynoś się!
Nastąpiła dłuższa cisza, po której zapytałem Bulanyiego, czy zna Le
gendę o Wielkim Inkwizytorze Fiodora Dostojewskiego. Spojrzał na mnie
ze zdumieniem i odpowiedział, że to jedna z najważniejszych lektur jego
życia: przez trzy lata czytał ją na okrągło. Był zdziwiony, dlaczego pytam
właśnie o ten utwór. Odpowiedziałem, że wnioski, do których doszedł, są
identyczne z tymi w apokryfie Dostojewskiego, natomiast w żaden spo
sób nie wynikają ze studiów nad listami św. Pawła, który pisał przecież,
że „każda władza pochodzi od Boga".
Bulanyi uśmiechnął się. - Zaraz postaram się to panu objaśnić. Weź
my cztery podstawowe dla chrześcijaństwa zdania: Adam zgrzeszył.
W Adamie zgrzeszyliśmy wszyscy. Chrystus umarł. Śmierć Chrystusa
oczyściła nas z grzechów. Otóż apostołowie znali tylko dwa z tych zdań:
Adam zgrzeszył i Chrystus umarł. Nie wiedzieli nic o tym, że my zgrze
szyliśmy, a śmierć Chrystusa obmyła nas z grzechów. Skąd więc wzięły
się te twierdzenia? Od św. Pawła, który nigdy nie spotkał Jezusa osobi
ście, ani nie był nawet uczniem apostołów. Kształcił się w Arabii, która
znajdowała się wówczas pod silnym wpływem gnozy i właśnie stamtąd
wziął te dwa twierdzenia. Golgota jako rozwiązanie naszych problemów
to nowy schemat gnozy. Podczas soboru w Jerozolimie Paweł, który był
uczniem Gamaliela, okręcił sobie wokół palca pozostałych apostołów
i przeforsował swoje stanowisko. Stworzył własną religię, która nie miała
nic wspólnego z nauczaniem Jezusa.
- Ale jeśli przyjmiemy to, co ksiądz mówi, to trzeba odrzucić niemal
całe nauczanie chrześcijańskie, naukę o grzechu pierworodnym, o sa
kramencie chrztu zmazującym ten grzech,
o odkupieniu przez Jezusa grzechów ludz
kości na krzyżu. Odrzucić też należy niemal
cały Stary Testament, bo tam związek religii
z przemocą jest jeszcze wyraźniejszy.
Bulanyi przytaknął mi: - Próbował to już
zrobić w roku 130 po Chrystusie Marcjon,
dowodząc, że Stary i Nowy Testament są
nie do pogodzenia. Nie udało mu się jednak,
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a szkoda. Ja i Marcjon jednego jesteśmy ducha. Dla prawdziwego ucz
nia Chrystusa z całej Biblii są do zaakceptowania tylko cztery ewangelie.
Z pism wczesnochrześcijańskich dodałbym do tego jeszcze Diogeneta
i Didache.
- Ale w takim razie skazani jesteśmy na dowolność. Jeśli nie ma jed
nego uświęconego kanonu, to dlaczego nie mielibyśmy do Biblii dodać
apokryficznej Ewangelii Judasza, albo usunąć z niej jako zbyt gnostycką
Ewangelię św. Jana, albo w ogóle skonstruować sobie nowy własny kanon,
dodając na przykład Małego księcia Saint-Exupery'ego? Z tego, co ksiądz
mówi, wynika, że najlepiej byłoby wyrzucić z Biblii wszystkie listy Św.
Pawła...
- To rzeczywiście byłoby najlepsze rozwiązanie, ale nie możemy tego
zrobić - westchnął ks. Bulanyi. - I na tym polega tragizm sytuacji.
- Na czym? - zapytałem.
Stary pijar odpowiedział: - Przeczytam panu pewien wiersz, który
najlepiej wyraża stan, w jakim znajduje się ludzkość. On wyjaśnia wszyst
ko.
Podszedł do półki z książkami i wyciągnął z regału stary tomik poezji
zatytułowany Kulónbeke. Przekartkował parę stron i zaczął czytać wiersz
Lórinca Szabo:
Vang-An-Szi
Na darmo! - po tysiąckroć słyszał Szen-Tsung, pan na smoczej wieży.
Nie ma nadziei! - i przestraszony patrzył na pustelnika Vang-An-Szi.
Lepiej, byś nie wiedział, co dzieje się tam, na zewnątrz! - grzmiały
trzy tysiąclecia
i w Radzie tylko święty mędrzec Vang-An-Szi potrząsał głową.
Potrząsnął głową i wykrzyknął:
Ależ dowiedz się! I nigdy nie zapomnij!
Ja, Vang-An-Szi wychowałem ciebie,
ja i filozofia;
teraz tron jest twój:
dokonamy tego, czego nikt jeszcze nie śmiał, ani nie chciał,
Królestwo Boże na ziemi,
ja - myśl i ty - miecz!
gg
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Cesarzu, nie chciej nic wiedzieć! - błagała zlękniona Rada.
- Szen-Tsung - błagał święty - otwórz na oścież cztery okna twej
wieży czarów!
Nie, cesarzu, nie słuchaj ludu! Cesarzu, wysłuchaj twego ludu! Iprzemówił Szen-Tsung młody cesarz:
Vang-An-Szi, ja tobie wierzę! Wieża na cztery strony się otworzyła, Rada skłoniła głowy
i Szen-Tsung czego nigdy nie czynił, słuchał, dlaczego plącze lud;
cztery okna na cztery strony się otwarły,
i zebrały wszystek ból, który jak niemy wiatr dął na zewnątrz
przepełniając lękiem serce Azji
A wicher z jękiem zawył od Wschodu:
cesarzu, nie ma pracy, nie ma chleba! Odziera lichwiarz, handlarz płakało milionem gardeł Południe.
Płaca! Kapitał! - huczała Północ
i Zachód szumiał: - Kapłani!
Cesarz pobladły słuchał czterech mówiących okien.
Cesarz pobladły słuchał tego, o czym nigdy nie słyszał:
że wolność nie jest wolnością,
że wolność jest prawem dżungli,
że biednego zdziczały pieniądz jak tygrys zająca pożera,
a świat tylko patrzy na słabego
i najwyżej łzę uroni.
Cesarz słuchał ze wstrętem,
jak przeklinały serca,
jak płakały nad tym wszystkim, czego w oczy nigdy by mu nie powiedziano;
obrzydzony słuchał niemego grzmotu,
który wybijało dwieście milionów serc robotników
i modlitwy: - Synu Nieba, pomóż! ZIMA 2008
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Okno się zamknęło. Na darmo! Nie ma nadziei! - powiedziała Rada.
Ależ jest! - wybuchnął Vang-An-Szi - cesarzu, chciej a będzie tu nowy
świat!
Chcę! - powiedział Szen-Tsung i uściskał świętego mędrca: - Chcę!
Byłeś moim mistrzem i teraz nim jesteś,
w twym ręku wszelka moja władza! I Vang-An-Szi rozpoczął pracę i pracował przez dziesięć lat.
Bronił ubogiego, łapał tygrysa i bandytę.
Pieniądz, warsztat i sklep: wszystko uczynił państwowym,
głosił: - ja handluję i to, co umysł i ręka pracą wytworzy,
uczciwie rozdzielę! Przez dziesięć lat pracował święty mędrzec,
dumny, że to, co teraz robi, za tysiąc lat nawet snem będzie tylko
synom innych narodów;
głosił pokój i zabijał spokojnie,
gdy musiał zabijać,
żołnierze jego byli aniołami
a aniołowie byli jego katami.
Dziesięć lat pracował Vang-An-Szi,
pracował na rzecz każdego,
miał dwieście milionów serc
i stary świat zmienił oblicze;
widział: wielkie liczby i plany w rozumnym przymusie,
by budowali ponad losem, egoizmem, grzechem i
wieczną walką sny rozumu i porządku.
Dziesięć lat... i święty zaprosił cesarza i Radę.
- Jestem gotów, oto me dzieło! i na nowy świat otworzył cztery okna.
Cesarz szczęśliwy wyjrzał,
Vang-An-Szi szczęśliwy obserwował:
dokoła nich biło dwieście milionów serc imperium.
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Była cisza, jak zawsze, tajemnica i cisza,
lecz zaczął działać czar,
przemówiło dwieście milionów serc
a tajemnica stała się wyznaniem:
Zabij! - zaszumiało jednym głosem
a po nim w niebo uderzył gniew i oskarżenie:
Zabij! - Kogo? - pytał cesarz. Vang-An-Szi, syna piekła! Mędrca mędrców? Głupca! Świętego? - On był świętym diabła! Słyszysz? - patrzył na mędrca Szen-Tsung.
Zabij!: każdego ograbił!
Zabij! - przekleństwo, jak morze wylewało się w stronę cesarza.
Szaleńcy! - wykrzyknął Vang-An-Szi
i wyszedł przed lud.
Szaleńcy! Wygnałem handlarzy!...
Twój handlarz tak samo oszukał!
Zamiast pieniędzy... Lecz żołnierzami ściągałeś procenty!
Pański kapitał... Poszedł w ręce szpicli!
Kapłani... Przez nich nie ma deszczu!
Armia robotników... Jak więzienie!
Wasza przyszłość... Trzeba dziś, a nie przyszłości! I znów już w niebo uderzył wicher,
kipiał nowy świat:
Teraz nawet nie ma nadziei, aby się wzbogacić
Cesarzu, zabij bestię! Szaleńcy! - szeptał cesarz i zamknął cztery okna,
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i zamilkło dwieście milionów serc
a egoizm na nowo milczał.
Zamilkło dwieście milionów serc,
tylko dwa mówiły tam w środku.
Na próżno! - westchnął cesarz.
Nie ma nadziei! - westchnął święty.
Nieprawdaż, a jednak stary porządek lepszy?! klaskała zwycięska Rada.
I Vang-An-Szi zamurował
cztery okna świętej wieży.
Bulanyi zakończył czytanie wiersza. Słychać było, że zna go niemal na
pamięć. - Żadne społeczeństwo na świecie nie jest w stanie funkcjono-
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wać bez oparcia się na aparacie prze
mocy i Kościół wpisuje się w ten scena
riusz - westchnął, by dodać po chwili:
- W ciągu dwóch tysięcy lat niewiele
było wyjątków, które pozostały wierne
nauce Chrystusa: Św. Franciszek z Asy
żu, Bokor... reszta... reszta jest śmiechu
warta.
- A prymas Mindszenty? - pytam. - Nie podporządkował się prze
cież władzom i wiele wycierpiał.
- Kardynał Mindszenty z tego tysiąca lat dziejów chrześcijaństwa na
Węgrzech, które były w gruncie rzeczy panowaniem cezaropapizmu, po
trafił wykroić jakieś dwadzieścia lat prawdziwej niezależności Kościoła
od państwa. Kierował się jednak innymi motywami niż moje: po prostu
uważał komunizm za zło. Kiedy spotkałem go w 1948 roku, widziałem
w nim bohatera i wielkiego przywódcę Kościoła. Dziś jednak myślę, że
był on wytworem swojej epoki: Kościoła konstantyńskiego. Ale takim
wytworem, który jest w stanie poświęcić się i zdechnąć dla idei, którą
uważa za słuszną.
- Dla idei, którą uważa za słuszną, czy dla Chrystusa?
- Dla idei.
- Prawdziwej czy fałszywej?
- Fałszywej.
Piętnaście lat studiów nad listami św. Pawła doprowadziło Bulanyiego
do wniosku, że to właśnie apostoł z Tarsu był największym wrogiem nauk
Jezusa. Wypaczył ich treść i zbudował fałszywy gmach teologii chrześci
jańskiej: - To przecież Paweł napisał: potrafię obfitować i potrafię cierpieć
niedostatek. Tymczasem Jezus mówi do młodzieńca: sprzedaj wszystko
i rozdaj ubogim. Jezus nie mówi nic o życiu w obfitości. To jest wymysł
Pawła. Jezus zakazał bogacenia się. Dążenie do bogactwa to przyczyna
nieszczęść. Trzeba żyć w ubóstwie, nie ma innej drogi. Bogaci nie wejdą
do królestwa niebieskiego.
- Ale Jezus mówił też, żeby przebaczać swoim wrogom. Czy przeba
czył ksiądz prymasowi Lekaiowi?
Ks. Bulanyi zamilkł. - Generalnie jest mi go żal - odpowiedział
po chwili.
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- Ale czy ksiądz mu wybaczył? Czy ksiądz modli się za niego? Jan
Paweł II, kiedy był w krypcie bazyliki w Esztergom, modlił się przed gro
bowcem prymasa Lekaia.
- No właśnie - żachnął się Bulanyi. - Nie potrafię zrozumieć tego, że
Wojtyła modlił się tyle samo czasu przed grobowcem Lekaia, co przed
grobowcem Mindszentyego. Nie powinien tego robić, to niestosowne.
Z takimi poglądami Gyórgy Bulanyi powinien być poza Kościołem. A jed
nak jest nadal kapłanem. Kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy w 1999
roku, był proboszczem w maleńkiej wiosce Obudovar nad Balatonem.
Na jego msze przychodziło zaledwie kilku staruszków, którzy dziś już nie
żyją. Ostatnio przyjął mnie w domu księży seniorów w Budapeszcie.
Po raz kolejny słucham jego opowieści o rehabilitacji. Na odpowiedź
z Watykanu czekał trzy lata. W lipcu 1985 roku otrzymał pismo od kar
dynała Ratzingera z dwunastoma tezami katolickiego nauczania. Prefekt
Kongregacji Nauki Wiary prosił Bulanyiego, by - jeśli akceptuje naukę
Kościoła - podpisał się pod zawartymi w liście tezami. Pijar złożył pod
pis, ale dopisał trzynasty punkt - cytat z soborowej deklaracji Dignitatis
humanae, że człowiek dochodzi do Boga poprzez sumienie. W styczniu
1986 roku przyszła kolejna korespondencja z Watykanu z prośbą o złoże
nie katolickiego wyznania wiary, co też Bulanyi uczynił. Latem 1987 roku
dziennik węgierskich komunistów „Nepszabadsag" zamieścił informację,
jakoby Stolica Apostolska nie przyjęła do wiadomości wyjaśnień założy
ciela Bokoru. Wiadomość tę powtórzyły wkrótce inne węgierskie media.
Przekaz był jasny: Bulanyi został potępiony przez Ratzingera. Biskupi
nie prostowali tej informacji. W efekcie wielu księży i wiernych odeszło
z Bokoru. Dopiero po upadku komunizmu udało się doprowadzić do ofi
cjalnej rehabilitacji Bulanyiego. Mógł wtedy w Budapeszcie uroczyście
odprawić mszę dziękczynną.
Dziś jego sytuacja jest paradoksalna: kiedy głosił poglądy zgodne z na
uką Kościoła, był przez hierarchię potępiany i zwalczany; dziś gdy sprze
ciwia się całej istocie katolickiego nauczania, został przez zwierzchników
zrehabilitowany. Kiedy czuł się wiernym synem Kościoła katolickiego,
był przez biskupów odrzucany, a proboszczowie mieli zakaz wpuszczania
go do kościołów; dziś kiedy uznaje Kościół za dzieło Antychrysta, został
przygarnięty pod dach Kościoła, gdzie znalazł wikt i opierunek.
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„Troska o formację kapłańską w biskupach zmalała", pi
sał Rosmini. Zarządzanie czy problemy finansowe diece
zji zaprzątają głowy biskupów bardziej niż los kapłanów.
Biskup stracił zainteresowanie przygotowaniem nowych
młodzieńców zbliżających się do powołania kapłańskie
go, powierzając to zadanie innym. Jednakże wykładowcy
nie posiadali już takiego doświadczenia i takiej wiedzy,
jak dawni biskupi. „Zanikła sztuka dostarczania Kościo
łowi wielkich postaci..., kapłanów świadomych ogromu
swej misji, wewnętrznie ogarniętych, zdominowanych
przez tę samą wrażliwość na Słowo, która kształtowała
charakter kapłanów czasów pierwotnych".

PRZEZNACZENIE

PROROKÓW

KS. ROBERT S K R Z Y P C Z A K
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Czegoś takiego w historii zachodniego chrześcijaństwa jeszcze nie było.
Człowiek, kapłan, naukowiec potępiony oficjalnym dekretem Świętego
Oficjum, którego tezy zostały uznane za heretyckie i szkodliwe, a książki
umieszczone na Indeksie tytułów zakazanych, sto dwadzieścia lat póź
niej zostaje nie tylko zrehabilitowany, ale i ogłoszony błogosławionym.
Antonio Rosmini-Serbami, włoski duchowny i filozof, w dniu 18 listo
pada 2007 roku, w katedrze Novary, miasta położonego 30 kilometrów
na zachód od Mediolanu, został wyniesiony do grona błogosławionych
w niebie.

Profetyczny myśliciel
Nigdy jeszcze nie zdarzyło się - jak stwierdza włoski historyk idei Luciano Malusa - aby Kongregacja Doktryny Wiary (bądź dawnej Świętej
Inkwizycji) odwołała swą własną uprzednią decyzję, ogłoszoną oficjal
nym dekretem. A tak stało się w tym wypadku. W dniu 1 lipca 2001 roku
watykańskie „L'Osservatore Romano", w 146. rocznicę śmierci Rosminiego, publikuje Notę Kongregacji, podpisaną przez jej ówczesnego prefekta,
kardynała Josepha Ratzingera, w której czytamy, iż „można dziś uważać,
że powody zaniepokojenia oraz wątpliwości doktrynalnych, które do
prowadziły do promulgacji Dekretu «Post obitum» potępiającego 40 Tez
wyjętych z dzieł Antoniego Rosminiego zostały usunięte. A to z tej racji,
że sens owych Tez, tak pojętych i potępionych Dekretem, nie przynale
żał w rzeczywistości do autentycznej myśli i pozycji Rosminiego, lecz do
możliwych wniosków wynikających z lektury jego pism"1.
Owszem, zdarzały się „pomyłki" w ocenie pracy teologów, takich choć
by jak wielcy dwudziestowieczni myśliciele Kościoła: Henri de Lubac, na
piętnowany przez Piusa XII w encyklice Humani generis za nauczanie
o naturze i łasce, Yves Congar, francuski dominikanin krytykowany za
2
swe dzieło o „prawdziwej i fałszywej reformie Kościoła" , amerykański
1
Congregazione per la Dottrina delia Fede, Nota sul valore dei Decreti Dottrinali concernenti il pensiero e le operę del rev.do sac. Antonio Rosmini Serbati, cyt. za:
http://www.vatican.va/rornan_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_
2001070 l_rosmini_it.html.
2

Por. Y. Congar, Prawdziwa i fałszywa reforma w Kościele, tłum. A. Ziernicki, Kra
ków 2001.
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jezuita John Courtney Murray osądzany surowo za teorie o relacji Koś
cioła do państwa czy benedyktyn Dom Baoudoin, podejrzewany przez
pracowników Kongregacji Świętego Oficjum o szerzenie modernizmu.
Nikt z nich jednakże nie został potępiony oficjalnym dekretem Kongre
gacji. Zresztą nowatorski geniusz niektórych z owych myślicieli doczekał
się uznania w postaci zaproszenia ich przez kolejnego papieża Jana XXIII
do udziału w pracach eksperckich Soboru Watykańskiego II.
W wypadku Rosminiego chodzi o coś znacznie większego. Owszem,
ocena pracy włoskiego kapłana przypada na moment szczególnie trud
ny w historii Kościoła - pomiędzy ogłoszeniem dogmatu o Niepokala
nym Poczęciu przez Piusa IX w 1854 roku a zwołaniem Soboru Waty
kańskiego I w 1870 roku. Chodzi o okres szczególnej nadwrażliwości
na zagrożenia „modernizmem" w którym łatwo było popaść w niełaskę
czujnego oka Magisterium Kościoła. Mógł Rosmini pozostać w długim
szeregu odsuniętych od oficjalnego nauczania i zapomnianych intelektu
alistów, którym brakło pokory lub cierpliwości w dochodzeniu prawdy.
Przypomnę niektórych: Felicite Robert Lamennais, który w konsekwen
cji opuścił szeregi Kościoła, Georg Hermes, Augustyn Bonnetty, Anton
Giinther, Johannes Balzer, Jakob Frohschammer, Ignaz Dóllinger, Alfred
Loisy, George Tyrrell, czy włoscy znajomi Rosminiego - Vincenzo Gioberti oraz Gioacchino Ventura.
Przeciwstawiali się oni ogłoszo
nym dogmatom, bądź upierali
przy partykularnych koncep
cjach teologicznych, często re
dukujących depozyt wiary do
jakiegoś szczegółowego aspektu.
Niektórzy z nich reagowali bun
tem i gniewem na decyzje Stoli
cy Apostolskiej. Wszystkich ich
dzisiaj przykrył grubą warstwą
kurz zapomnienia. W przypad
ku Antonia Rosminiego, który
przeszedł podobną co tamci
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kenozę upokorzenia, rozbłysnął geniusz intelektu połączony ze świętoś
cią życia.
Trudno znaleźć adekwatne porównanie Rosminiego z innymi święty
mi Kościoła. I to nie tylko z powodu bezprecedensowej rehabilitacji ko
goś potępionego przez własny Kościół. „Być może najwłaściwszą analogię
można by znaleźć z Ojcami pierwszych wieków Kościoła - zauważył były
prezydent Republiki Włoskiej Francesco Cossiga - u których rzetelność
i rozległość zainteresowań naukowych łączyła się z ewangelicznym ża
rem pasterzy dusz, intelekt z sercem i działaniem, wiedza ze świętością,
i to aż do granic ludzkich możliwości. Mam na myśli Orygenesa, Augu
styna czy Ambrożego"3.
W przypadku Rosminiego chodzi o genialny umysł oraz zdumiewa
jącą, encyklopedyczną wiedzę. Jego dorobek obejmujący ponad sto opa
słych tomów zasługuje na miano summa totius cristianitatis (według
określenia Michele Federico Sciacca). Kto kocha książki i zna różne bi
blioteki świata, pozostałby przejęty wrażeniem, jakie wywarłaby na nim
prywatna biblioteka ks. Antonia, przechowywana w stanie nienaruszo
nym do dziś w jego rodzinnym pałacu w Rovereto. Liczne pomieszczenia
zamiast ścian mają wspinające się aż po wysoki sufit regały wypełnione
woluminami z różnych dziedzin i w różnych językach. Niektóre wyróż
niają się postrzępionymi końcówkami okładek, innych skórzana struktura
każe myśleć z podziwem o wytwórcach ówczesnej sztuki typograficznej.
Ich wartość z pewnością pozwoliłaby wstawić w każde z tych pomiesz
czeń po kilka nowoczesnych, lśniących ferrari. Pomiędzy regałami moż
na odnaleźć, a to masywne biurko, a to pulpit do czytania na stojąco, a to
wreszcie piękny - budzący moją zazdrość - stół w kształcie sześciokąta,
obrotowy, pozwalający jednocześnie korzystać z sześciu otwartych ksiąg.
Wystarczy tylko obracać blatem w prawo lub w lewo.
Jednakże Rosmini nie jest - jak go próbowano nazywać - kimś w ro
dzaju „katolickiego Kanta" Jest myślicielem profetycznym, który oddał
całego siebie Chrystusowi i Jego Kościołowi, od którego zresztą wycier
piał ponad miarę. „A los proroków jest taki - wyjaśnia kardynał Martins,
obecny prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych - zarówno w Biblii,

3

F. Cossiga, Monsignor Rosmini, „30giorni", nr 46 (2007), s. 41.
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jak i, niestety, w dziejach Kościoła, że często polega na tym, iż jest się
niezrozumianym i prześladowanym"4.

„Miłość Intelektualna"
„Dawał świadectwo o miłościwe wszystkich wymiarach i to na wysokim
poziomie - powiedział Benedykt XVI w dniu beatyfikacji Antonia Ros
miniego - lecz szczególnie zasłynął w hojnym zaangażowaniu się w to,
co on sam nazywał «miłością intelektualną» (caritd intellettuale), będącą
pojednaniem rozumu z wiarą"5. Jan Paweł II w swej słynnej encyklice Fides et ratio wymienił Antonia Rosminiego wśród tych, których działal
ność była „przejawem owocnej relacji między filozofią a słowem Bożym".
Dzięki temu stanowią oni „znamienne przykłady pewnego typu refleksji
filozoficznej, która wiele zyskała dzięki konfrontacji z prawdami wiary"6.
Kiedy Antonio przyszedł na świat, w dniu 24 marca 1797 roku, Rovereto liczyło ok. 9 tysięcy mieszkańców i należało politycznie do impe
rium austro-węgierskiego. Oprócz rodziców Piero i Giovanny, jego naro
dzin oczekiwali: trzyletnia siostra Gioseffa Margherita oraz o rok od niej
młodszy Giuseppe. Trzy lata później urodzi się jeszcze Felice, lecz wbrew
swemu imieniu umrze już po roku. Antonio wzrasta pod czujnym okiem
don Piętro Orsi, swego nauczyciela matematyki, fizyki i filozofii. Rów
nocześnie z uczęszczaniem do liceum w Trydencie zacznie rozczytywać
się w niemieckich filozofach: Kancie, Fichtem, Schellingu i Heglu. Jak za
uważy, „rzeczywiście, unoszą ducha w górę, ale jeszcze łatwiej nasycają
go pychą". W roku 1816 podejmuje studia teologiczne na uniwersytecie
w Padwie, które w 1822 roku ukończy dyplomem z teologii i prawa ka
nonicznego. W 1820 roku umiera mu ojciec, w związku z czym Antonio
odziedziczy cztery szóste całej rodzinnej posiadłości, wartej ok. 600 ty
sięcy florenów. Dzięki temu nigdy nie braknie mu na książki i papier.
4
Wywiad z kard. Jose Saraivą Martinsem przeprowadzony przez Gianni Cardinale,
„30giorni", nr 46 (2007), s. 48.
5
Cyt. za: http://www.zenit.org/article-12585?l=italian. Rosmini rozróżniał trzy ro
dzaje miłości: materialną (w odniesieniu do tymczasowych potrzeb bliźniego); intelektu
alną (w odniesieniu do kształtowania umysłowości bliźniego i rozwijania jego zdolności
intelektualnych) oraz duchową (przyczyniającą się do zbawienia duszy drugiej osoby oraz
jej jakości moralnej).
6
Jan Paweł II, Fides et ratio, 74.
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Święcenia kapłańskie przyjmuje rok potem w katedrze w Chioggii.
Św. Jan Bosco powie o nim: „Nie przypominam sobie, abym widział ja
kiegoś księdza, który by odprawiał mszę z taką pobożnością i troską,
jak Rosmini. Widać w nim było żywą wiarę, z której czerpał miłość, ła
godność, skromność i zewnętrzną powagę"7. Antonio Rosmini kierował
się tzw. „zasadą pasywności" (principio di passivita), w zgodzie z którą
fundamentalną rolę w życiu odgrywa nastawienie kontemplatywne, czyli
ciągłe nawrócenie i oczyszczanie duszy oraz poszukiwanie zjednoczenia
z Bogiem. Z tego wynikała inna postawa, wedle której jeśli Bóg poprzez
różne okoliczności zasugeruje jakąś określoną działalność, to należy ją
podjąć i uznać za rodzaj powierzonej misji, jakakolwiek by ona była. Od
powiada to głębokiemu nastawieniu Rosminiego do poszukiwania coraz
to ściślejszej więzi z wolą Boga.
Kolejne lata są dla niego czasem intensywnych przyjaźni między inny
mi ze słynnym włoskim pisarzem Alessandro Manzinim czy też księciem
Gustavo Cavourem - bratem Camillo, będącego jednym z czołowych
protagonistów zjednoczenia Italii w 1871 roku. W Mediolanie kontynuu
je studia politologiczne, działalność publicystyczną i społeczną, którą to
nagle przerywa i wycofuje się na kilkumiesięczny czas odosobnienia (od
lutego do listopada 1828 roku) w okolice Domodossola, na wzgórze zwa
ne Kalwarią. Tam oddaje się całkowicie postom, modlitwie, milczeniu
oraz lekturze, utrzymując jedynie kontakt listowny z wybranymi osoba
mi. Tam nabierze wyrazu jego życiowa opcja preferencyjna: „Przedkładaj
to, co wieczne, nad to, co tymczasowe, abyś mógł zbudować najpierw
8
fundament, a potem budynek, (...) najpierw miłość, a potem wiedzę" . Na
koniec swego życia złoży na ręce Manziniego swój duchowy testament
ujęty w trzy słowa: „adorować, milczeć, cieszyć się" (adorare, tacere, godere). Czytelnik, który nie znuży się opowieścią o Rosminim, poznawszy
dalsze okoliczności jego życia, pojmie głęboki sens tejże maksymy.
Tam, w odosobnieniu wzgórz Domodossola, tworzy się projekt zało
żenia dwóch zgromadzeń zakonnych: męskiego Instytutu Miłości (Istituto delia Carita - założonego wraz z o. Loewenbruckiem i innymi cztere
ma towarzyszami, aprobowanego przez papieża Grzegorza XVI w 1839
7

G. Pagani, G. Rossi, La vita di Antonio Rosmini, t. 1, Rovereto 1959, s. 189.

8

Epistolario completo, Casale Monferrato, tip. Pane 1892, vol. 2, s. 477.
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roku) oraz zgromadzenia Sióstr
Opatrzności (Suore delia Prowidenza, od 1833 roku). Domy
rosminiańskie pojawiają się nie
bawem w różnych miejscach
Włoch: w Trydencie, Weronie,
Turynie, Strezie, a także w Anglii
i Francji.
Ks. Antonio z pewnością nie
przypuszczał, jak brzemienna
w skutki okaże się jego pierwsza
podróż do Rzymu w towarzystwie
patriarchy weneckiego Ladislao
Pyrkera. Pozna tam m.in. kardy
nała Castiglione, późniejszego
papieża Piusa VIII, oraz opata
Mauro Cappelloniego, wybrane
go na kolejnego następcę św. Piotra o imieniu Grzegorz XVI.
Podczas kolejnej wizyty w Rzymie, 15 maja 1829 roku, w trakcie au
diencji u Piusa VIII, trzydziestodwuletni kapłan z Rovereto usłyszy z ust
papieża: „Jest wolą Bożą, abyś się zajął pisaniem książek. Takie jest two
je powołanie. Kościół dzisiejszy ma pilną potrzebę pisarzy"9. Stąd rodzi
się w Rossinim głębokie przekonanie o konieczności zastosowania „mi
łości intelektualnej" mającej na celu oczyszczenie umysłów. Korzeń zła
współczesnego świata nie leży, według niego, w niewłaściwych wyborach
politycznych, co raczej w błędnym sposobie myślenia ludzi. Ten rodzaj
nieprawości, ukryty pomiędzy zwojami mózgowymi w ludzkich myślach,
poglądach i interpretacjach, da się usunąć jedynie dzięki „zdrowej" fi
lozofii. „Ludzie odeszli daleko, w związku z tym również i my musimy
ruszyć w dal, by ich odnaleźć" - mówił10.

9
10
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Epoka zamętu
Rosmini należy do tych, którym towarzyszy przekonanie o naglącej ko
nieczności odnowy życia zarówno etyczno-politycznego, jak i kościelne
go. W tym względzie rolę „zaczynu" ma do spełnienia chrześcijaństwo.
W tamtej epoce dominują cztery zasadnicze kierunki myślenia. We Fran
cji odradza się nurt tradycjonalistyczny, będący odreagowaniem stresu
porewolucyjnego i koncepcji oświeceniowych. Ten konserwatywny, re
stauracyjny kierunek rozwijają Rene Chateaubriand, Louis de Bonald,
Joseph de Maistre czy wspomniany już Felicite Robert de Lamennais.
W kręgach kościelnych umacnia swe pozycje filozofia neotomistyczna,
będąca powrotem do myśli św. Tomasza, lecz zastosowana polemicznie
do zwalczania nowoczesnego myślenia politycznego oraz poglądów fi
zycznych i metafizycznych autorów XVII i XVIII wieku. Służy więc do
walki z newtonowskim mechanicyzmem oraz koncepcjami Leibniza.
Umacnianie hylemorfizmu - doktryny o duszy jako formie substancjal
nej ciała - zostaje wprzęgnięte w starcie z kartezjańskim dualizmem
i zmysłowym empiryzmem. Tacy autorzy, jak Serafino Sordi, Mateo Liberatore czy Gioacchino Ventura di Raulica oraz całe naukowe środo
wisko jezuitów włoskich, poza dyskusjami akademickimi, zaangażują się
w zwalczanie tendencji narodowych wśród tych, których myślenie zosta
nie uznane za zbyt „liberalne". Niektórych reprezentantów tego kierunku
będzie musiał przecierpieć „na własnej skórze" Antonio Rosmini.
Inny istotny nurt myślowy wyjdzie z Niemiec. Friedrich Schlegel,
Adam Muller, Joseph Górres czy wreszcie sam Schelling dadzą począ
tek „romantyzmowi" w filozofii, koncentrując się przede wszystkim na
rozwoju subiektywnej świadomości religijnej oraz filozofii idealistycz
nej. Jeszcze inną tendencją w myśli włoskiej będzie „katolicki liberalizm",
wzrastający na bazie idei zapożyczonych z rewolucji francuskiej i filozofii
burżuazyjnej XVII i XVIII wieku, szukający sposobów na zaszczepienie
zarówno w środowisku politycznym, jak i w samym Kościele pojęcia wol
ności.
Kościół oficjalnie nie chce brać strony ani tradycjonalistów, ani
tym bardziej liberałów, w których dostrzega zagrożenie iluminizmem.
W związku z tym odcina się od nowoczesnych prądów myślowych po
jawiających się wewnątrz środowisk kościelnych. Głośne staje się potęZIMA 2008

103

pienie ojca Lamennaisa przez Grzegorza XVI, który w encyklice Mirari
vos z 1832 roku próbuje udowodnić, jak niebezpiecznym dla wiary jest
mówienie o wolności słowa, sumienia czy wolnych wyborach. Nie do
puszcza jakichkolwiek innowacji na polu praw jednostki czy obywatela.
Nie dostrzega też żadnego pożytku w dyskutowaniu o reformie Kościoła.
Choćby nie wiem jak dziwne i odległe wydawało nam się dzisiaj tamto
myślenie, nie należy zapominać, że ludzie żyjący w Europie w pierwszej
połowie XIX wieku muszą żyć w sytuacji permanentnego szoku wy
wołanego dopiero co zakończoną wojenną epoką napoleońską, rewo
lucją przemysłową, narastającymi tendencjami rewolucyjnymi w życiu
społecznym oraz w filozofii. Poczucie zagrożenia wzmaga się wraz ze
wzrostem towarzyszących tamtym zjawiskom sił antykościelnych i antychrześcijańskich. Nic dziwnego, że w uszach niektórych czujnych stró
żów wiary czy tradycji słowa „wolność" czy też „odnowa" nie brzmią
sympatycznie.
Geniusz intelektualny Rosminiego, wsparty zachętą ze strony papie
ża, zaczyna przygotowywać „umysłowe lekarstwo" na zagrożenia my
ślenia ideologicznego epoki. Powstaje cała seria książek: Nuovo saggio
suWorigine delie idee (Nowy traktat o powstawaniu idei - 1828-1830),
Teodicea (1825), Principi delia scienza morale (Zasady nauki moralnej
- 1831), Trattato delia coscienza morale (Traktat o świadomości moral
nej - 1839), Antropologia in servizio delia sciena morale (Antropologia
w służbie nauk moralnych - 1839), Filosofia delia politica (Filozofia poli
tyczna - 1839) czy wreszcie monumentalna Filosofia del diritto (Filozofia
prawa - 1841-1843, w dwóch tomach) - by wymienić tylko niektóre. Jed
nakże najważniejszą i wzbudzającą najwięcej kontrowersji książką - za
którą Rosmini zapłacił najwyższą cenę szykan i uprzedzeń - była pozycja
poświęcona eklezjologii Delie cinąuepiaghe delia Santa Chiesa (O pięciu
ranach Kościoła świętego - 1848).
Beatyfikacja Antonia Rosminiego zawiera w sobie z całą pewnością
uznanie dla jego odwagi inspirowanej „miłością intelektualną" za któ
rą prorocy płacą wielką cenę. Porównanie z naszą obecną sytuacją po
zwala dostrzec w ostrzejszych kolorach, o co walczył filozof z Rovereto.
Świat zachodni sukcesywnie wprawia człowieka w coraz to dotkliwsze
wewnętrzne męki. Najpierw oddalił go od Boga, gasząc w nim nadprzy
rodzony posmak nieba. Następnie poddał umartwieniom jego umysł,
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skłaniając go do ofiary z intelektu w nihilistycznym amoku. W końcu
spustoszył mu wolę, pozostawiając go w świecie moralnej dowolności.
Bez wątpienia powrót do postaci, takich jak Rosmini, może okazać się
pomocą Opatrzności w odzyskiwaniu człowieka w jego całości.

Zraniony Kościół
W marcu 1833 roku tekst książki o ranach Kościoła był już gotowy. Prze
leżał jednakże przez piętnaście lat w szufladzie, zanim odmienił się nieco
klimat nieufności w stosunku do kogokolwiek, kto marzył o zreformo
waniu życia chrześcijańskiego. Rosmini znał i doceniał książkę Josepha
de Maistre'a Du pape, znał też wysiłki podejmowane przez Lamennaisa
w pracy na temat zła w Kościele Le maux de 1'Eglise et de la societe et des
moyens d'y remedier (Paris 1836). Wiedział również o głośnym nawróce
niu na katolicyzm Johna Henry ego Newmana i o „ruchu oksfordzkim"
odnowy duchowej powstałym w łonie Kościoła anglikańskiego. Gło
sy wołania o reformę dochodziły także z Niemiec i Szwajcarii (Greith,
Hirscher, Wassenberg). On sam już w 1823 roku podjął pierwszą próbę
wypowiedzenia się w sprawach kościelnych w Panegiryku o Piusie VII,
słynnym papieżu szykanowanym przez Napoleona. Wyraził tam prag
nienie, aby papież powrócił do roli biskupa pomiędzy biskupami jako
pierwszego pośród nich. Domagał się od samych biskupów, aby byli pa
sterzami i nauczycielami dla duchowieństwa i świeckich. Chciał też, aby
ich nauczanie opierało się na pogłębionej znajomości Pisma Świętego.
Kościół potrzebuje bardziej pasterzy niż książąt czy polityków - dowo
dził. Zarządzanie diecezjami można pozostawić świeckim, by tym lepiej
móc oddać się duchowemu aspektowi życia chrześcijańskiego.
W 1846 roku rozpoczyna się pontyfikat Piusa IX. To sprzyjający
moment na opublikowanie Pięciu ran Kościoła świętego, które wycho
dzą, początkowo anonimowo, w Lugano w 1848 roku w wydawnictwie
Veladini, rok później zaś w Neapolu z naniesionymi przez autora po
prawkami, w ramach witryny Batelli. 165 paragrafów podzielonych na
pięć rozdziałów, z zagajeniem oraz wstępem. Inspirację tytułu Rosmini
zaczerpnął z przemówienia Innocentego IV podczas Soboru w Lyonie
z 23 czerwca 1245 roku, w którym papież mówił o pięciu „nieludzkich
ranach" na ciele Kościoła, nawiązując do ran zadanych Zbawicielowi na
ZIMA 2008
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Kalwarii. Rosmini rozpoczyna od
opisu rany najbardziej widocznej
i rzucającej się w oczy, by w dal
szej kolejności przejść do innych,
stanowiących
przyczynę
jedna
dla drugiej. Ostatnia rana stanowi
przyczynę ostateczną i najistotniej
szą nadużyć i wszelkich nieszczęść
trapiących Kościół.
Celem traktatu jest nadzieja na
przezwyciężenie tego wszystkiego,
co miało ograniczać i osłabiać ewan
gelizacyjną misję Kościoła. Schemat
rozważań autora jest następujący:
najpierw przedstawia sposób życia
Kościoła pierwszych wieków, następnie wskazuje na przełom wywołany
„zwrotem konstantyńskim" odmieniającym szczęśliwe lata pierwotnej
wiary chrześcijan, w dalszej zaś kolejności następuje opis rany, pokaza
nie środków zaradczych, a wreszcie przejście do kolejnej rany, będącej
dalszą przyczyną tej zaprezentowanej. Przyjrzyjmy się pokrótce zranio
nemu ciału świętego Kościoła:
Pierwsza rana na lewej dłoni Zbawiciela:
Podziały pomiędzy duchowieństwem i wiernymi w liturgii
Jakby nie brzmiało dziwnie, chodzi tutaj o poczucie wyobcowania po
między duchownymi i świeckimi, ujawniające się zwłaszcza w sprawo
waniu Bożego kultu, a w konsekwencji o wyobcowanie samych czynności
liturgicznych. Duchowni, według Rosminiego, zapomnieli o swej powin
ności wyjaśniania ludziom dogłębnych znaczeń sprawowanych obrzę
dów liturgicznych, a zwłaszcza zapomnieli o czymś fundamentalnym: że
Chrystus chciał włączyć w modlitwę i sprawowanie dziękczynienia cały
lud Boży. „Ten obrzęd, z którym Bóg powiązał swoją łaskę, który miał
uzdalniać ludzi do dawania świadectwa o naukach moralnych, które były
im przekazywane, nie stanowi jedynie widowiska do oglądania, w którym
lud jedynie uczestniczy poprzez obserwowanie tego, co się dzieje, nie sta
jąc się ani częścią, ani aktorem na tej religijnej scenie... Ponieważ istnieje
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tylko jedna wzniosła liturgia świętego Kościoła, sprawowana wspólnie
11
przez duchownych i lud" . To domaganie się przez Rosminiego „roli ak
tywnej" w liturgii dla całego ludu Bożego znajdzie ponad sto lat później
odzwierciedlenie w postulacie Soboru Watykańskiego II, by wszystkich
12
wiernych włączyć w aktywne uczestniczenie (actuosa participatio )
w sprawowaniu Bożego kultu.
By zbliżyć się do Tajemnicy, potrzeba uprzednio otrzymać odpowied
nie objaśnienie używanych w obrzędach słów, gestów i czynności. „Jeśli
łaska przedostaje się do umysłu i serca wiernego za sprawą przylgnięcia
do słów wypowiadanych przez kapłana do Chrystusa, takie słowa muszą
być dobrze rozumiane i przyswojone... Jeśli sprawujący obrzęd odczy
tuje coś, czego sam nie pojmuje, wówczas inni odczuwają, jakby miał on
lód na ustach i, zamiast gorących promieni, sypie po słuchaczach szronem .
Inną trudnością podjętą przez Rosminiego jest używana w liturgii ła
cina. Już od czasów średniowiecznych lud oddalił się od znajomości tego
języka. Znają go jedynie duchowni oraz niektóre wykształcone osoby.
Ów rzymski język stał się obowiązujący w liturgii Kościoła odkąd chrześ
cijaństwo zatriumfowało nad pogaństwem. Posługiwanie się nadal tym
językiem imperium rzymskiego stawia lud w sytuacji nierozumienia ni
czego, a w związku z tym pozbawia go łaski, która zostaje przekazywana
chrześcijanom za pośrednictwem słów. Stąd zdecydowany postulat Ros
miniego, by teksty liturgiczne przetłumaczyć na języki współczesne.
Druga rana na prawej dłoni Zbawiciela:
Niedostateczne przygotowanie duchownych
Antonio Rosmini alarmował: kapłanom brakuje odpowiedniej formacji
duchowej, która ponad wszystko inne opierałaby się na ścisłym kon
takcie ze Słowem Bożym. Brak też pewnej syntezy w znajomości spraw
11
A. Rosmini, Delie cinąue piaghe delia Santa Chiesa, w oprać. Nunzio Galantino,
Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 1997, nr 14, s. 126-127 - dalej będę używał skrótu
CR Istnieje też inne współczesne wydanie tej samej książki w oprać. Alfeo Valle, Citta
Nuova, Roma 1999. Wszystkie tłumaczenia tekstów A. Rosminiego użyte w artykule są
autorstwa ks. Roberta Skrzypczaka.
12
Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, 14-20; 30n; 48n.
13
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ludzkich w powiązaniu z Boskimi, która by była pogłębiana poprzez stały
dialog z Ojcami Kościoła. Jest to dla niego wymóg elementarnej formacji
chrześcijańskiej, gdyż chodzi tu o „katolickiego kapłana, w którym zakła
da się siłą rzeczy chrześcijanina, ponieważ bycie chrześcijaninem stano
14
wi pierwszy stopień kapłaństwa" .
Odpowiedzialność za formowanie kapłanów wrażliwych na Ducha
i otwartych na Słowo spoczywa, według Rosminiego, na biskupach. Im
właściwie poświęca większą część całej książki. Odwołując się do tradycji
Kościoła pierwszych wieków, stwierdza on, że „tylko wielcy ludzie mogą
formować innych wielkich ludzi" bowiem w tamtej epoce powinność
przygotowywania do kapłaństwa nowych kandydatów powierzano naj
lepszym pasterzom, jakich miał Kościół. W tym sensie biskup był przede
wszystkim mistrzem. „W pierwszych wiekach za seminarium dla księży
i diakonów służył dom biskupa. Obecność i święte rozmowy z ich Prze
łożonym stanowiły wzniosłą, nieustanną i żarliwą lekcję, gdzie teoria
zawarta w jego trafnych słowach oraz przykładne oddawanie się dusz
pasterskim zajęciom były łącznie przyswajane... Niemal każdy wybitny
biskup w łonie swej rodziny przygotowywał sobie godnego następcę,
dziedzica jego zasług, gorliwości, mądrości. Takiej powinności oddawa
li się wszyscy ci wielcy pasterze, którzy uczynili pierwsze sześć wieków
Kościoła okresem szczęśliwym i godnym podziwu. Była to formacja peł
na i kompletna, w ramach której święty depozyt boskich i apostolskich
nauk był przekazywany na sposób rodzinnej tradycji, z ust do ust"15. Od
samego początku chrześcijańskiego doświadczenia kolejne pokolenia
sług Kościoła wzrastały „u stóp Apostołów".
Dziś, stwierdza Rosmini, troska o wychowanie nowych duszpaste
rzy przygasa. Biskup został obciążony obowiązkami mającymi niewie
le wspólnego z honorem pasterzowania. Zaangażowanie się zwłaszcza
w administrowanie dobrami materialnymi spowodowało podział na
„wyższe" i „niższe" duchowieństwo. „Troska o formację kapłańską w bi
skupach zmalała"16. Zarządzanie czy problemy finansowe diecezji zaprzą
tają głowy biskupów bardziej niż los kapłanów. Biskup stracił zaintereso-

14

CP, nr 26, s. 147.

15
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16
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wanie przygotowaniem nowych młodzieńców zbliżających się do powo
łania kapłańskiego, powierzając to zadanie innym. Jednakże wykładowcy
nie mieli już takiego doświadczenia i takiej wiedzy, jak dawni biskupi.
W ten sposób powstały seminaria. Widać, że Rosmini nie jest entuzjastą
tej instytucji. Mimo że niektórzy biskupi nadal w tej nowej sytuacji są
przejęci formacją młodych osób do prezbiteratu, niemniej „zanikła sztu
ka dostarczania Kościołowi wielkich postaci..., kapłanów świadomych
ogromu swej misji, wewnętrznie ogarniętych, zdominowanych przez tę
samą wrażliwość na Słowo, która kształtowała charakter kapłanów cza
sów pierwotnych"17.
W seminariach słowo biskupa zostało zastąpione przez nauczanie
oparte o książkę. U podstaw pierwotnej formacji Kościoła było Słowo
Boże przyjmowane bez zastrzeżeń od objaśniających jego sens pasterzy.
Z czasem powstawały ich pisma, tzw. dzieła Ojców. W średniowieczu
mnożyły się summy i kompendia naukowo usystematyzowane. Co z tego,
skoro nauka Kościoła stawała się sucha i schematyczna, tracąc na sile
przyciągania i mocy formowania. Wraz z teologią scholastyczną, kon
kludował Rosmini, dokonano kolejnego kroku w kierunku oddalenia się
od Słowa Bożego, podążając za coraz to nowymi dowodami i synteza
mi. Krytyka metody scholastycznej przez Rosminiego, którą piętnował
za przeakcentowanie aspektu racjonalnego i obiektywnego w Objawie
niu, wcale nie musiała się podobać w środowiskach kurialnych i bisku
pich. Właśnie zlekceważenie scholastyki stanie się jednym z argumentów
przeciw niemu w późniejszej batalii antyrosminiańskiej.
Rosmini doceniał św. Tomasza i jego „cudowne dzieło" Natomiast
odróżniał od niego samego tzw. okres scholastyczny, w którym bar
dziej dbano o rygorystyczną poprawność argumentacji nauczania wiary
niż o siłę przekonania ludu chrześcijańskiego do blasku prawdy bijącej
z Ewangelii. W związku z tym rozróżniał epokę teologów (inspirowanych
żywą relacją do Słowa Bożego) od epoki scholastyków. W jej ramach bo
wiem wzrasta duchowieństwo niezdolne do przekazania najbardziej ży
wego jądra wiary. Brak im bowiem zdolności przekonania oraz siły mo
ralnej, by to czynić (którą wcześniej czerpano z naśladowania mistrzów).
Domagał się zatem Rosmini przywrócenia biskupom cech prawdziwych
17
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ZIMA 2008

109

pasterzy i nauczycieli. Będzie to możliwe, o ile ci będą gotowi porzucić
urzędnicze i menadżerskie nawyki działania i powrócą do życia Słowem
i objaśniania jego treści.
Trzecia rana na boku Chrystusa:
Brak jedności pomiędzy biskupami
Jedność wypływająca z miłości - oto jedno z najbardziej fundamen
talnych poleceń, jakie Jezus pozostawił swoim Apostołom. W Kościele
pierwotnym przejawiała się ona w silnych więziach biskupów z papie
żem, z ludem swych diecezji oraz pomiędzy nimi samymi. Jedność, owo
najcenniejsze dobro Kościoła, wyrażała się w osobistych znajomościach
między pasterzami poszczególnych Kościołów lokalnych, w intensywnej
wymianie korespondencji, we wzajemnych odwiedzinach oraz w czę
stych Soborach i Synodach. Jej brak Rosmini przypisywał ambicji wyra
żającej się przywiązaniem do własnych przedsięwzięć, do władzy oraz do
dóbr materialnych.
Nie da się, w jego przekonaniu, pogodzić troski o lud chrześcijański
z żądzą władzy. Jedyny radykalny środek zaradczy widział w wyrzeczeniu
się dóbr materialnych przez diecezje. Atakował ze szczególną siłą idee
tzw. Kościoła narodowego, gdzie „episkopat nie jest już bodaj spostrze
gany jako kolegium pasterskie, lecz jako pierwsze ciało w państwie; stał
się bowiem urzędem politycznym albo radą państwową... Taki narodowy
charakter Kościoła oznacza całkowite zniszczenie jakiejkolwiek katolickości" 18 . Włączenie się w odgrywanie ról politycznych łączy się z ryzy
kiem poddaństwa biskupów względem władcy, jak również wytwarzania
się postaw nienawiści czy rywalizacji w stosunku do nich samych.
Czwarta rana na prawej stopie Chrystusa:
Prawo do nominowania biskupów odebrane księżom i wiernym a uzurpo
wane przez sity polityczne
Tej ranie Rosmini poświęca wiele uwagi. Według niego, przyczyną wiel
kiego kryzysu chrześcijaństwa w średniowieczu było pozostawienie mia
nowania biskupów w rękach władców. Źródeł tego problemu doszukuje
się on w tym samym, co powyżej: w duchowieństwie bogatym i zarzą18
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dzającym. Rzecz jasna, że władza świecka będzie zainteresowana tym,
19
by kogoś takiego podporządkować sobie . Dążenia tego typu Rosmini
nazywa „duchem feudalizmu" który do Kościoła wszedł wraz z ludami
barbarzyńskimi, wypierając poczucie wspólnoty duchowej. Szczytowym
momentem tego typu napięcia było zagrożenie samej wolności Kościo
ła w postaci otwartego konfliktu pomiędzy papieżem Grzegorzem VII
a cesarzem Henrykiem IV, kiedy to Kościół potrzebował się bronić przed
ingerencją władzy świeckiej w jego konstytutywne struktury społeczno
ści o charakterze nadprzyrodzonym.
„Kościół, który dokonuje wyboru swych pasterzy, kieruje się tylko jed
nym celem, dobrem dusz; władca ma ich wiele"20. Nasz autor znów z upo
dobaniem powraca do epoki pierwotnego chrześcijaństwa. Za tamtych
czasów starano się wybrać na biskupa osobę najlepszą spośród wszyst
kich diecezjan, dziś natomiast szuka się kandydata obdarzonego powa
gą i znaczeniem, „bez zwracania uwagi na przynależność do wspólnoty,
którą będzie kierował"21. Dawniej wybierano osoby kochane i szanowane
przez lud, dziś wystarczy, że ktoś taki cieszy się szacunkiem władzy. Nie
gdyś przywiązywano wagę do tego, by był to kapłan od dawna należący
do określonej wspólnoty wiernych, którą zna i potrafi rozumieć, dziś do
bro wiernych wcale nie jest sprawą pierwszorzędną.
Pisząc o ranie zadanej Kościołowi przez oddanie władzy świeckiej
decyzji o nominacjach biskupich, Rosmini z całą pewnością miał na my
śli zakusy w tym względzie zarówno austriackiego cesarza Ferdynanda
I Habsburga (którego formalnie był poddanym), jak i dynastii Savoia,
władców królestwa Sardynii. Ponadto tzw. Statut Albertyński, czyli „Statuto fondamentale" Królestwa Sardynii z 1848 roku nazywał katolicyzm
„religią państwową" co budziło czujną reakcję Rosminiego: „Religia ka
tolicka nie potrzebuje dynastycznych protekcji, ale wolności. Potrzebuje,
22
by była chroniona jego wolność i nic innego poza nią" . Widział zagro
żenie wolności chrześcijan w możliwym konflikcie powstałym na tym tle
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pomiędzy racjami państwa a racjami Kościoła. W takim przypadku pań
23
stwo może przerodzić się w rodzaj „anty-Kościoła" .
W związku z tym wszystkim Rosmini domagał się powrotu do tra
dycji Kościoła pierwszych wieków, w którym to wyboru swego biskupa
dokonywali „duchowni i lud". Chodziło mu o zasadę, bowiem sposoby
zastosowania tego typu reguły w praktyce mogły być przeróżne. Liczy
ło się w tym względzie zaangażowanie ludu chrześcijańskiego w wybór
własnych pasterzy. Rosmini wręcz zdobył się na twierdzenie, iż zarezer
wowanie kapłanom i ludowi prawa do wskazania swego biskupa należy
do „konstytutywnych zasad" Kościoła - „konstytutywnych" bo wynika
jących bezpośrednio z Ewangelii. To prawo należy się ludowi chrześci
24
jańskiemu z „prawa boskiego" . Tym twierdzeniem postawił się autor
w skrajnie niekorzystnej sytuacji. Jak się okaże wkrótce, włożył argument
przeciwko sobie w ręce swych własnych wrogów. Dziś, z perspektywy lat
i zdarzeń, tak komentuje ten postulat kardynał Jose Martins: „Normy,
wedle których dokonywany jest wybór biskupów, nie pochodzą z «prawa boskiego», są więc wciąż na drodze do udoskonalenia. Niemniej za
angażowanie się bezpośrednie, a zatem elektorskie wiernych świeckich
w wybór biskupów, wydaje się dziś nie do pomyślenia. Wystarczy pomy
śleć o nieszczęściach, jakie mogłyby się zdarzyć, choćby w związku ze
środkami społecznego przekazu. W epoce Rosminiego nie było jeszcze
telewizji"25.
Piąta rana na lewej stopie Chrystusa:
Zniewolenie dobrami kościelnymi
Zakończenie epoki feudalnej w Kościele wcale nie poszło w parze z koń
cem „zniewolenia" czy „uzależnienia", które dziś, choć w formie bar
dziej zakamuflowanej, nadal zagraża wolności chrześcijańskiej. W cza
sach pierwotnych Kościół był ubogi, ale za to wolny. Wolność zresztą
była pojmowana jako umiejętność znoszenia niedostatków. Duchowni
utrzymywali się dzięki wolnym datkom, bez obowiązkowych ofiar od
prowadzanych na przykład w postaci „dziesięciny"26. Wszelkie dobra po-
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siadano, zarządzano nimi i dysponowano wspólnie. Inwazja ludów bar
barzyńskich wprowadziła do Kościoła „ducha feudalizmu", a wraz z nim
„osobiste uzależnienia" i indywidualizm.
Według Rosminiego, „ducha feudalizmu" da się pokonać jedynie
„duchem wspólnoty" czyniąc przezroczystym wszelkie administrowanie
27
i obrót dobrami kościelnymi .
Rosmini napisał Pięć ran Kościoła świętego z głębokim przekonaniem,
że każdą z nich można wyleczyć. W tym względzie nie wolno poddawać
się jakiemukolwiek fatalizmowi. Obecność Boga w Kościele jest więcej
niż pewna, w związku z tym zawsze potrafi znaleźć on nowe siły, by sta
nąć blisko ludzi, dając im to, do czego został powołany: Ewangelię Chry
stusa. Według myśliciela z Rovereto, potrzeba w tym względzie odwołać
się do epoki Kościoła pierwszych wieków, nie z nostalgii za czasami, któ
re minęły, lecz by ożywić pewien styl życia. Odnowienie duchowe Koś
cioła wymaga przede wszystkim przemiany mentalnościowej kapłanów,
ponownego przyjęcia ducha profetycznego, jak i wyeliminowania wszel
kich przeszkód spychających Kościół w dół zeświecczonego feudalizmu.
Rosmini nie kierował się w odniesieniu do Kościoła apetytami rewolucyj
nymi. Daleki był w tej dziedzinie od postulatów demokratyzacji struktur
kościelnych, głoszonych ówcześnie przez Lamennaisa we Francji, czy od
żądań tworzenia Kościoła „uduchowionego", wewnętrznego, w opozycji
do hierarchii i instytucji, jakie mnożył jego rodak Raffaello Lambruschini, kierujący się naiwnym protestantyzmem w myśleniu.
Skoro Kościół istnieje i działa dzięki Duchowi Świętemu, w sobie sa
mym dzięki mocy Ewangelii odnajdzie realne zdolności do reformy, za
równo jeśli chodzi o swe własne struktury, jak i stosunek do świata. Zdu
miewające, jak wiele z profetycznych wizji Rosminiego zostało podjętych
i zrealizowanych (przynajmniej po części) sto lat później przez Sobór
Watykański II.

Fatalna misja w Rzymie
Być może oczy wielu nie skupiłyby się na skrupulatnym wyszukiwaniu
w dziełach Rosminiego argumentów do użycia przeciwko jego osobie,
27
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gdyby nie dalszy ciąg wydarzeń, jakie
zaszły w jego życiu. A zwłaszcza, gdyby
nie autorytet i zaufanie, jakie ten czło
wiek „miał nieszczęście" zaskarbić sobie
u wielkich tego świata. Jakby historia ks.
Antonia Rosminiego miała potwierdzać
głęboką mądrość ojców pustyni: „Panie,
broń mnie od zaszczytów".
Zainteresowanie wywołaniem pub
licznej debaty w sprawach Kościoła i jego
misji ewangelizacyjnej nie stanowiło je
dynej pasji kapłana z Rovereto. Drugą jego fascynacją okazuje się Italia:
„Przyglądam się z wielką uwagą temu, co się dzieje we Włoszech - pi
sze do swego przyjaciela, markiza Gustavo Benso di Cavoura - i ulegam
wrażeniu, że za wszystkimi przedsięwzięciami ludzkimi ukrywa się ręka
28
Boga, i to mnie cieszy" . Spoglądał też z dużą nadzieją na aktualną sy
tuację w Europie, zwłaszcza na renesans narodów: „Nie wątpię w dobry
skutek współczesnych ruchów, proszę jedynie Pana, aby również i środ
ki, którymi posługują się ich najbardziej aktywni przedstawiciele, były
zgodne z prawdą, godnością i rozsądkiem"29. Pomiędzy marcem a lipcem
1848 roku publikuje wiele na temat przyszłej konstytucji zjednoczonych
państw włoskich, oczywiście po uprzednim usunięciu obecności austria
ckiej z terenów północnej Italii - tzw. królestwa górnej Italii (U Regno
dellAlta Italia). W Mediolanie wychodzi jego Costituzione secondo la
giustizia sociale (Konstytucja według sprawiedliwości społecznej) z do
łączonym suplementem pod tytułem Saggio suWunita dltalia (O zjedno
czeniu Włoch). Współpracuje z turyńskim czasopismem „II Risorgimento", kierowanym przez Camillo Benso di Cavourę (wszystkie opublikowa
ne tam jego artykuły zostaną zebrane w kształcie książki La Costituente
del regno deWAlta Italia). Pisze list do papieża Piusa IX, wiążąc z nim
wielką nadzieję w sprawie przyszłej Italii, w którym wyłuszcza wszystkie
swe przemyślenia na temat projektu zjednoczenia państewek włoskich
w konfederację pod przewodnictwem głowy Kościoła. Ta idea zjedno-
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czeniowa z uwydatnieniem roli papiestwa przypada do gustu politykom
Królestwa Sardynii, zaskarbia sobie także zrozumienie za granicą, ze
strony rządów Francji, Niemiec i Anglii. W ślad za listem Rosmini wysyła
do Rzymu swój projekt przyszłej konstytucji takiego nowego państwa.
W sierpniu 1848 roku Gabrio Casati, ówczesny szef rządu piemonckiego, za radą innego znanego myśliciela włoskiego, ks. Vincenza Giobertiego, powierza Antoniu Rossiniemu misję dyplomatyczną u Piusa IX.
Jej celem są rozmowy w Watykanie w sprawie zawarcia konkordatu po
między Stolicą Apostolską a Królestwem Sardynii oraz idea powołania
do istnienia konfederacji państw włoskich pod przewodnictwem Ojca
Świętego. 17 sierpnia Rosmini zostaje przyjęty na audiencji papieskiej.
Do tego stopnia przypada do gustu papieżowi, iż ten prosi go o pozosta
nie w Watykanie i zajęcie się bieżącymi sprawami polityki, obiecując mu
godność kardynalską oraz przyszłe objęcie Sekretariatu Stanu w Waty
kanie. Rosmini nie myli się co do idei konstytucjonalizmu i federalizmu
w odniesieniu do pomysłu zjednoczonych Włoch, myli się natomiast,
przewartościowując w tym wszystkim rolę papieża. Ten pomysł, oczy
wiście, nie może podobać się Austrii. Użyje ona wszelkich swych wpły
wów dyplomatycznych, by zniszczyć protagonistę idei niepodległościo
wych wśród Włochów, postrzeganego odtąd jako niebezpieczny element
w otoczeniu głowy Kościoła. Zawiąże się specyficzne antyrosminiańskie
przymierze pomiędzy dyplomacją Austrii a Kurią Rzymską. Na czele
opozycji przeciwko Rosminiemu stanie kardynał Giacomo Antoneli.
W międzyczasie zmienia się rząd w Piemoncie, na czele którego staje
minister Perlone-Pinelli, optujący za samodzielnym dążeniem do zjed
noczenia Italii w oparciu o stworzenie militarnej ligi przeciwko Austrii
i wypowiedzenie wojny. W związku z tym w październiku 1848 roku
Rosmini wycofuje się z powierzonej sobie misji. Fakty jednakże przybie
rają na sile. W listopadzie podczas pierwszego posiedzenia nowego par
lamentu w Rzymie zostaje na oczach Rosminiego zamordowany minister
Pellegrini Rossi. Pada propozycja powierzenia dalszej prezydentury rzą
du papieskiego Rosminiemu, z której ten rezygnuje. Wybuchają zamiesz
ki w Rzymie, w wyniku których Pius IX musi ratować się ucieczką do
Gaety. Rosmini wspaniałomyślnie mu towarzyszy. Jednakże nad głową
ks. Antonia zaczynają gromadzić się czarne chmury.
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Uniżenie
Pierwsze polemiki z Rosminim mają miejsce już na początku lat czter
dziestych. Jego myśl rozprzestrzenia się szybko po całym Półwyspie
Apenińskim. Jest studiowany na uniwersytetach Turynu, Pizy, Parmy,
w seminariach duchownych. Jego dzieło rozwija się we Francji, Anglii
i w Niemczech. Wśród jego pierwszych adwersarzy pojawia się wspo
mniany już Gioberti, publikujący książkę pod tytułem Degli errorifilosofici di Antonio Rosmini (O błędach filozoficznych Antonia Rosminiego).
W ślad za nim będą się mnożyć różne anonimowe broszury atakujące
Rosminiego oraz przypisujące mu wszelką złość i podłość. Pewien autor,
podający się za „chrześcijańskiego Euzebiusza" (pod którym to pseudo
nimem ukrywać się będzie jezuita Pio Melia), oskarży go o moralistyczny
jansenizm. W końcu papież Grzegorz XVI zażąda milczenia w sprawie
Rosminiego, zarówno ze strony jego zwolenników, jak i przeciwników,
ucinając na parę lat zajadłe ataki.
Nagonka wybuchnie na nowo po nieudanej misji rzymskiej. Będzie
nakierowana na zdyskredytowanie Rosminiego jako autorytetu - jeśli to
możliwe, to również w oczach papieża - a zwłaszcza na niedopuszcze
nie do umocnienia jego pozycji poprzez przyznanie mu kapelusza kardy
nalskiego. Kongregacja Ksiąg Zakazanych w maju 1849 roku zbierze się
w pośpiechu, umieszczając na Indeksie dwie pozycje Rosminiego: O pię
ciu ranach Kościoła świętego oraz Konstytucję według sprawiedliwości
społecznej. Informacja o tym dotrze do autora w dniu 15 sierpnia, kiedy
ten, poprosiwszy papieża o możliwość wycofania się z publicznej aktyw
ności, będzie w drodze powrotnej do domu. Kongregacja piętnuje Ros
miniego za rzekomy liberalizm oraz propagowanie niebezpiecznych pre
tensji niepodległościowych. Zarzucono mu błędne twierdzenia w spra
wie Kościoła, biskupów i liturgii. Za nierealne uznano jego odwoływanie
się do wzorca Kościoła pierwszych wieków. W tak delikatnym momencie
dziejów jego reformistyczne idee mogłyby wyrządzić krzywdę Kościoło
wi, dostarczając argumentów tym, którzy zamierzają go zniszczyć.
Prawdę mówiąc, spodziewano się po Rosminim podobnej reakcji, jak
w przypadku innych ukaranych karami kościelnymi myślicieli, jak choć
by Lamennais czy Gioberti - czyli reakcji buntu. Ten tymczasem poddaje
się pokornie decyzji Kościoła, mimo iż nie rozumie tego, co zaszło. Nie
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wchodzi w polemikę ze stwierdzeniami Kongregacji ani też nie wyrzeka
się słuszności własnych przekonań. „W podporządkowaniu się - co uczy
niłem z pełnym przekonaniem - dekretowi sporządzonemu przez odpo
wiednie władze, choć wydawał mi się zaskakujący i nieoczekiwany, uczy
niłem jedynie to, co każdy syn Kościoła, spośród których jestem ostatni,
winien w prostocie podjąć. Z łaski Boga zdarzenie to nie ujęło mi ani na
jotę pokoju. Bóg jest mi świadkiem, że to, co napisałem - napisałem, ma
jąc na myśli dobro świętego Kościoła oraz bliźniego. Poddaję wszystko
pod najwyższy osąd Kościoła, który w tych sprawach jest prawdziwym
arbitrem. Jeśli zdecydował on, iż lepiej będzie zabrać sprzed oczu wier
nych owe moje sugestie i rady, niechże i tak będzie" 30 . W innych listach
potwierdzi, iż mimo tego, co się zdarzyło, nie opuszcza go wewnętrzna
radość. „Rosmini powracał z Gaety, mając postawę kapitana, który prze
grał bitwę - pisał jego przyjaciel. - Słowa, które wypowiadał o papieżu,
były pełne szacunku i uczucia, zaś poglądy o osobach, które wówczas
zdominowały papieskie otoczenie, wyważone i życzliwe"31.
2 listopada 1849 roku, postarzały na ciele, choć zadowolony z możli
wości świadczenia o swej prawdziwej miłości do Kościoła, Antonio Ros
mini wraca na północ Włoch, do Strezy, piemonckiego miasteczka nad
jeziorem Lago Maggiore, gdzie spędzi resztę życia w zaciszu podarowa
nego jemu i jego współbraciom z Instytutu Miłości pałacu przez Annę
Marię Bolongaro (do dziś w pałacu tym działa Centrum Myśli Antonia
Rosminiego). Trzy, cztery godziny przed południem ks. Antonio prze
znacza na czytanie i pisanie, popołudnie zaś i wieczór rezerwuje na roz
mowy z zapraszanymi gośćmi, kontynuuje przy tym rozległą korespon
dencję. Tam powstają kolejne dzieła Rosminiego, m.in. monumentalna
synteza Teozofia, której autor nie zdążył ukończyć.
Tymczasem ataki przeciw niemu nasilają się. Najdotkliwsze docierają
ze strony jezuitów przeciwko jego twierdzeniom metafizycznym, etycz
nym i teologicznym. Wielu autorów, m.in. pewien autor ukrywający się
30
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pod pseudonimem „Ksiądz boloński" (o. Antonio
Bellerini z Collegio Romano, dzisiejszego Papieskie
go Uniwersytetu Gregoriana w Rzymie), zarzuca mu
odświeżenie niemalże wszystkich herezji i schizm
z przeszłości. Niektóre inicjatywy są inspirowane
przez austriackie służby specjalne. Jezuickie insy
nuacje postanawia wreszcie przerwać wciąż życzli
wy Rosminiemu papież Pius IX, który każe poddać
analizie wszystkie prace piemonckiego myśliciela, by
usunąć wszelkie niejasności. Efektem wysiłku szes
nastu konsultantów i ośmiu kardynałów jest dekret
Dimmitantur opera z dnia 3 lipca 1854 roku oczysz
czający Rosminiego z zarzutów o niewierność Ma
gisterium Kościoła. Kongregacja ogłasza dekret po
cichu, bez publikowania go, by nie zadrażniać sytu
acji z jezuitami.
Jednakże niewiele pomaga ta wspaniałomyślna inicjatywa Ojca Świę
tego. Rosmini uznawany jest za „niebezpiecznego" doradcę papieskiego.
Lęk budzi zwłaszcza hipotetyczny „kardynał Rosmini". Przeciwnicy szy
kują się do rozprawy ostatecznej, która ma na celu pogrzebanie na wieki
pamięci o niewygodnym profetycznym filozofie. Do polemik dołączają
się takie autorytety, jak Agostino Theiner, szef archiwów watykańskich,
czy John Henry Newman, któremu nie podoba się ton Pięciu ran Kościo
ła świętego, choć nie chce zabierać głosu w celu potępiania kogokolwiek.
Tezy Rosminiego uznawane są za „trujące", zwłaszcza te, które dotykają
tak „energetycznych" kwestii, jak liturgia, wybór biskupów czy nietykalna
scholastyka. Powrót do czasów pierwotnych Kościoła uznawany jest za
postulat niedorzeczny - epoka ta w oczach ówczesnych „ekspertów" od
spraw kościelnych uchodzi za nieodwracalnie pozostawioną za plecami.
Kręgi Kurii Rzymskiej nie darują teologowi zwłaszcza „czwartej rany", tej
dotyczącej biskupów.
Rosmini tymczasem umiera 1 lipca 1855 roku po ciężkiej i bolesnej
chorobie. Przypuszcza się, iż został otruty przez jednego ze swych krew
nych, którzy nigdy nie pogodzili się z faktem, że ks. Antonio cały rodzin
ny dobytek przekazał na rzecz Instytutu Miłości.
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Nieprzyjaciele poszukują nadal w pismach rosminiańskich „ziaren
zbłądzenia". Klimat epoki zdaje się temu sprzyjać. Encyklika Piusa IX
Ouanta cura wraz z dołączonym „Sylabusem" zawierającym spis osiem
dziesięciu błędów doktrynalnych, zdaje się najsurowiej oceniać wszelkie
przejawy katolickiego „liberalizmu". Kolejnym papieżem zostaje wybra
ny Leon XIII, gorący zwolennik metody scholastycznej. Do ostatecznej
rozprawy z Rosminim przyczynia się patriarcha Wenecji, kardynał Domenico Agostini, gorący przeciwnik szkół rosminiańskich, który kie
ruje sprawę tez Antonia Rosminiego, w jego przekonaniu szkodliwych,
do ponownego zbadania przez Święte Oficjum. Równocześnie narastają
polemiki jezuickie, prowadzone na łamach ich czasopisma „Civilta cattolica" zwłaszcza przez o. Valentino Steccanella i Mateo Liberatore. Są
to wielkie autorytety teologiczne, a zarazem „więźniowie uprzedzenia".
Metodą zdyskredytowania myśliciela i uderzenia w jego sławę, zwłasz
cza na poziomie najbardziej podstawowych rozstrzygnięć filozoficznych,
chcą ostatecznie rozwalić „twierdzę Rosmini". 14 grudnia 1887 roku wy
chodzi z biur Świętego Oficjum dekret Post obitum, potępiający 40 tez
wyciągniętych z wszystkich pism Antonia Rosminiego. Dekret zostaje
zaaprobowany przez papieża i opublikowany 7 marca następnego roku
oraz umieszczony wśród ostatecznych i nieodwołalnych orzeczeń Kon
gregacji Doktryny Wiary. Tezy Rosminiego „nie wydają się być zbieżnymi
z prawdą katolicką" - zapada wyrok jak gilotyna. Profesorowie, zwolen
nicy potępionego filozofa, zostają usunięci z uczelni i seminariów, insty
tuty zakonne założone przez „heretyka" tracą na znaczeniu. Sam Rosmi
ni, który od ponad trzydziestu lat nie żyje, nie może się bronić. Wnet wy
chodzi z mody i zapada się w mroki zapomnienia. Nie znajduje uznania
ani wśród zwolenników linii „prawowiernej" ani wśród „modernistów".
Jego myślenie otrzymuje etykietkę „skażonego" błędem.

Wywyższenie
Pierwszy biograf Rosminiego, o. Francesco Paoli, opowiada, że zaraz
po śmierci kapłana z Rovereto stwierdzane są liczne łaski doznawa
ne za wstawiennictwem zmarłego. Wydaje się, że to moment stosowny
do wszczęcia fazy wstępnej procesu beatyfikacyjnego. Przychylni temu
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pomysłowi są kardynałowie Hohenlohe i Bertolini, a także biskupi piemonccy z Casale i Turynu. Zostaje zgromadzonych ponad trzysta świa
dectw na korzyść świętości życia ks. Antonia. Ojciec Paoli przygotowuje
pierwszą biografię Della vita di Antonio Rosmini-Serbati, w której cały
rozdział poświęca opisowi jego cnót. Jednakże po opublikowaniu de
kretu Stolicy Apostolskiej Post obitum potępiającego 40 tez Rosminiego
sprawa ucicha na czterdzieści lat. W roku 1928 zostają stwierdzone przy
padki uzdrowień za przyczyną ks. Antonia. Tego roku przypada stulecie
założenia Instytutu Miłości. Podjęta więc zostaje na nowo próba rozpo
częcia procesu informacyjnego. Ze strony Kongregacji Doktryny Wiary
wychodzi sugestia, by tego nie czynić, aby „nie budzić dawnych sporów".
Kolejna podobna próba spotyka się z negatywną reakcją w roku 1947.
Przełom nastąpi po przewrocie mentalnościowym, jaki zainicjuje
w Kościele Sobór Watykański II. To podczas debat na temat odnowy li
turgicznej zostaje przesłana do kardynała Lavraona książka Rosminiego
0 pięciu ranach Kościoła. Jeszcze dwie próby podjęte w sprawie beaty
fikacji naszego bohatera spełzną na niczym - w roku 1965 i 1974. Aż
wreszcie Kongregacja Doktryny Wiary postanowi zebrać na nowo całą
dokumentację wiążącą się z potępiającym dekretem - z myślą o uważ
nym przestudiowaniu na nowo całej sprawy. Cztery lata potem, w efekcie
nowej lektury pism Rosminiego, wyda ona postanowienie „non obstare"
umożliwiające podjęcie procesu beatyfikacyjnego.
Należy zwrócić uwagę na wkład papieży ostatnich lat w ponowne
odkrycie postaci kapłana z Rovereto. Jan XXIII w swoim Dzienniku du
chowym opowiada o pewnych rekolekcjach odbytych w oparciu o piękne
refleksje Rosminiego Massime di perfezione cristiana, które przyjął jako
wskazówki na dalszą drogę życia32. Paweł VI spowoduje usunięcie Pięciu
Ran Kościoła świętego z Indeksu. Wielokrotnie będzie powracał do intui
cji tego autora, mówiąc m.in.: „Wszystkie jego myśli wskazują na ducha,
który zasługuje na to, by się z nim zapoznać, naśladować go, a być może
1 wzywać jako patrona niebieskiego"33. Podejmuje też decyzję o powoła
niu komisji ekspertów do zbadania zasadności 40 potępianych tez.

120

32

Giovanni XXIII, Giornale deWanima, Roma 1964, s. 308-317.
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Za czasopismem „Caritas", Stresa 1972, aprile, s. 15.
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Ciekawa jest także ewolucja postawy Jana Pawła I. Otóż w 1947 roku
trzydziestopięcioletni ks. Albino Luciani broni swej pracy magisterskiej
na Uniwersytecie Gregoriańskim Origine deWanima umana secondo An
tonio Rosmini (O pochodzeniu duszy ludzkiej według Antonia Rosminie
go), bardzo krytycznej wobec studiowanego myśliciela, w której wręcz
stwierdził, iż nauczanie Rosminiego „nie jest zgodne z wykładnią Koś
cioła". Już jako papież wyrazi pragnienie zrehabilitowania skrzywdzonego
„kapłana, który kochał Kościół i który dla Kościoła przecierpiał". W jego
oczach Rosmini stał się „mistrzem wiedzy filozoficznej i moralnej, do
strzegającym z całą ostrością w strukturach kościelnych zapóźnienia
34
i niedociągnięcia ewangeliczne, jak też duszpasterskie" .
Wielkim krokiem naprzód w sprawie Rosminiego było wymienienie
przez papieża Jana Pawła II w encyklice Fides et ratio jego nazwiska, obok
takich postaci, jak Newman, Maritain, Edyta Stein, Sołowjow czy Bierdia
jew - jako przykłady tych, którzy wspaniale potrafili łączyć rozum i wiarę
35
w poznaniu chrześcijańskiej prawdy . Pod jego patronatem Kongregacja
Nauki Wiary podejmuje się kolejny raz przestudiować trudny casus Ros
miniego, kończąc całą sprawę bezprecedensowym zdjęciem z jego po
staci niesłusznego oskarżenia o herezję. Trzeba dodać, iż człowiek, który
wówczas (1 lipca 2001 roku) podpisał dekret rehabilitujący w pełni Anto
nia Rosminiego, był tym samym, który podjął decyzję o jego beatyfikacji
- kardynał Joseph Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI.
Antonio Rosmini od 18 listopada 2007 roku został włączony w poczet
błogosławionych Kościoła katolickiego. Nie tylko został wydobyty z sar
kofagu zapomnienia genialny myśliciel, ale i pasterz, który podzielił los
swego Pana, zranionego i odrzuconego przez swych braci. Lecz jego Pan
zmartwychwstał. „On jest kamieniem, odrzuconym przez was budują
cych, tym, który stał się głowicą węgła" (Dz 4,11).

KS. ROBERT SKRZYPCZAK
Wenecja, grudzień 2 0 0 7
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Treść rozmowy Jana Pawła I z ks. Germano Pattaro w Watykanie, za: Camillo
Bassotto, // mio cuore e ancora a Venezia, Musile di Piave 1990, s. 121.
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Por. Encyklika Fides et ratio, 74.
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Wielu charyzmatyków stawało przed dylematem, jak
podporządkować się czemuś, co ma kształt bezdusznej
kurialnej biurokracji, podczas gdy samemu posiada się
bezpośredni dostęp do Ojca. Mistyk wie, że ma osobistą
więź z Bogiem i nie potrzebuje do tego żadnych pośred
ników, a jednak musi podporządkować się takiemu po
średnikowi, który często działa tak, jakby nie miał poję
cia o rzeczywistości nadprzyrodzonej i osobowej więzi
z Bogiem.

LECH

DOKOWICZ

Czy Pius XI był narzędziem szatana, gdy w 1931 roku zawiesił ojca Pio
w czynnościach kapłańskich, zabraniał mu spowiadania, publicznego
odprawiania mszy i kierownictwa duchowego? Wiadomo, że zakonnik
z Pietrelciny był prawowiernym, głęboko wierzącym kapłanem, który
w niczym nie uchybił nauczaniu Kościoła, a wielu zagubionych przy
wiódł do wiary. Miał bezpośrednią relację z Bogiem, a jednak spotkały go
surowe sankcje i restrykcje ze strony zwierzchników.
Historycy chrześcijaństwa pokazują, że najtrudniejszą próbę, przez
którą przejść musi każdy mistyk lub charyzmatyk, jest próba pokory,
zwana też próbą posłuszeństwa. Ma on osobiste objawienia od Boga,
przeżywa intymną więź z Najwyższym - i z tego właśnie powodu dozna
je szykan i odrzucenia ze strony najbliższych i przełożonych w Kościele.
Taki był los św. Jana od Krzyża, Św. Teresy od Jezusa czy bł. Mariam Ma
łej Arabki.
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Jeden z polskich teologów dokonał niedawno porównania objawień, ja
kich doświadczały dwie zakonnice w naszym kraju: Franciszka Kozłowska
i Faustyna Kowalska. Do pewnego momentu ich wczesne wizje były zbież
ne ze sobą: kult Miłosierdzia Bożego, pobożność eucharystyczna, głęboka
maryjność. Punktem, w którym rozeszły się ich drogi, okazała się kwestia
posłuszeństwa. Gdy spotkały się z zakazami i krytyką zwierzchników, za
reagowały różnie. Kozłowska sprzeciwiła się niesprawiedliwości, a Kowal
ska podporządkowała się krzywdzącym rozporządzeniom. Pierwsza zosta
ła założycielką nowego wyznania, tzw. mariawitów, w którym jest czczona
jako „Oblubienica Barankowa" (staromariawici) lub jako wcielenie Ducha
Świętego (nowomariawici). Drugą czcimy jako świętą Kościoła katolickiego,
który po latach przyznał jej rację i oddał chwałę.
Już św. Paweł z Tarsu, uważany za pierwszego mistyka w dziejach chrześ
cijaństwa, wkrótce po swym mistycznym spotkaniu z Chrystusem, zetknął
się ze św. Piotrem i mu się podporządkował. Ukorzył charyzmat przed urzę
dem. W Kościele zawsze istnieje napięcie między tymi dwoma pierwiastka
mi, charyzmatem i urzędem, ale to do tego drugiego należy głos rozstrzy
gający. Dlatego że Chrystus zbawił świat nie przez wizje i cuda, ale przez
posłuszeństwo. Przez Krzyż. Przez cierpienie zadane Mu przez swoich.
Prawdziwy uczeń Jezusa podąża tą samą drogą - przez przyjęcie Krzyża.
Uwagi te dotyczą także wspólnot religijnych, grup misyjnych czy inicja
tyw ewangelizacyjnych, jakie w ciągu wieków pojawiały się w historii Koś
cioła. Był taki okres, że dominikanie czy jezuici, a w czasach nam bliższych
Opus Dei czy Legioniści Chrystusa, doświadczali szczególnego odrzucenia
nie ze strony obcych - to można jeszcze przeboleć, ale od swoich. W XIII
wieku pojawiło się wiele ruchów żebraczych, afirmujących ubóstwo, a jednak
do naszych czasów dotrwali tylko franciszkanie. Znikły te, które rozmnażały
się przez podział, rozłam i konflikt z przełożonymi. W takich wspólnotach
była często pobożność i żarliwość religijna większa niż w macierzystych for
macjach, od których się odrywały, ale nie było w tym woli Bożej.
Trudno osądzać bliźnich i oddzielać motywacje czysto ludzkie od nad
przyrodzonych, ale u podstaw wielu tego typu dzieł leżała często doznana
krzywda, rzeczywista lub wyimaginowana, poczucie niesprawiedliwości,
urażona duma. W efekcie napędzał je resentyment, a nie wola Boża.
Wielu charyzmatyków stawało przed dylematem, jak podporządkować
się czemuś, co ma kształt bezdusznej kurialnej biurokracji, podczas gdy
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samemu posiada się bezpośredni dostęp do Ojca. Mistyk wie, że ma osobi
stą więź z Bogiem i nie potrzebuje do tego żadnych pośredników, a jednak
musi podporządkować się takiemu pośrednikowi, który często działa tak,
jakby nie miał pojęcia o rzeczywistości nadprzyrodzonej i osobowej więzi
z Bogiem. W średniowiecznych klasztorach najmądrzejsi zakonnicy nieraz
rozwiązywali ten dylemat w ten sposób, że wybierali na opata najgłupszego
współbrata. Po to, by ćwiczyć się w pokorze.
Bóg dopuszcza pewne sytuacje, takie jak niezrozumienie, lekceważenie,
odrzucenie czy krzywda ze strony najbliższych, by sprawdzić nasze serca,
zbadać intencje. Uraz i resentyment to nie jest dobra odpowiedź. Bunt,
sprzeciw i rozłam to nie sposób na budowanie Kościoła. Słychać w nich po
głos odwiecznego non serviam.
Wzorem, jak przejść ową próbę pokory pomyślnie, może być św. ojciec
Pio, który posłusznie podporządkowywał się zaleceniom swoich przełożo
nych, choćby miały charakter szykan i były dla niego krzywdzące. Jeśli bo
wiem dzieło, któremu służy, jest Boże - to sam Bóg znajdzie sposób, żeby je
obronić. Nawet jeśli mistyk miałby tego nie doczekać i umrzeć z krzywdzącą
go opinią w oczach współczesnych mu współbraci.
Są zresztą różne przejawy pokory, a jedną z nich może być posługa...
władzy. Przykładem tego może być postać św. Grzegorza Wielkiego, który
pragnął poświęcić się życiu monastycznemu, ale - wbrew swej woli i chę
ciom - został obwołany papieżem. Długo wzbraniał się przed przyjęciem
tego obowiązku, gdyż miał już inny plan na swe życie, pełen wyrzeczeń
i świątobliwości. A jednak jeszcze większym wyrzeczeniem stało się dla nie
go przyjęcie najwyższej godności w Kościele. Przejął władzę, gdyż zwycię
żyła pokora. Sam pisał o tym następująco w swej Regola pastorale: „Nie jest
prawdziwie pokorny ten, kto rozumie, że musi stać na czele innych na mocy
dekretu Bożej woli, a mimo to gardzi tą wyższością". Grzegorz wiedział, że
tą decyzją uczyni wielu swoich dotychczasowych przyjaciół wrogami, ale
okazał posłuszeństwo.
Mądrość Kościoła polega na tym, że czeka długo nim wyda orzeczenie
o prawowierności mistyka czy katolickim charakterze dzieła. Daje sobie
czas, a w tym czasie poddaje próbom. Najtrudniejszą z nich jest próba po
kory. Dlatego Pius XI, doświadczający ciężko ojca Pio, nie był narzędziem
szatana, lecz Boga samego.

LECH D O K O W I C Z
ZIMA 2008

Spośród wszystkich formacji prawicowych rządzących
Polską po 1989 roku PiS był jedyną, która nie ustawia
ła się wobec hierarchii katolickiej w pozycji petenta.
Występowała jako partner trudny i narzucający nie
kiedy Kościołowi swoje rozwiązania. Powiedzmy sobie
szczerze: gdyby prezydentem w roku 2005 został Do
nald Tusk, a nie Lech Kaczyński, to dzisiaj metropolitą
warszawskim byłby nie Kazimierz Nycz, lecz Stanisław
Wielgus. Tylko upór i determinacja rządzących sprawiły,
że - wbrew woli episkopatu - zwierzchnikiem Kościoła
w stolicy nie został arcybiskup Wielgus.

Teologia polityczna

Jarosława Kaczyńskiego
T O M A S Z P. T E R L I K O W S K I
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Jak zauważył Zdzisław Krasnodębski, najważniejszą wartością w publicz
nej działalności Jarosława Kaczyńskiego pozostaje Polska. Jej dobru - tak
jak sam je rozpoznaje i definiuje - podporządkowuje wszystkie inne war
tości. Podporządkowuje także religię, kiedy wydaje mu się to konieczne.
Celem Jarosława Kaczyńskiego jest budowa IV RP. Katolicyzm był
i jest w tym projekcie narzędziem do wprowadzania i umacniania naj
lepszych, zdaniem polityka, rozwiązań ustrojowych. Wyrzucona w po
łowie lat dziewięćdziesiątych poza margines debaty publicznej aktywna
i dynamiczna wiara połączona z frustracją pewnych środowisk miała się stać
istotnym narzędziem budowania silnego państwa. Problem polegał tylko na
tym, że były premier traktował religię i Kościół w znaczącym stopniu przed
miotowo. Jej obrona i umacnianie były nie tyle celem, a jedynie środkiem do
osiągnięcia celu politycznego. I kto wie, czy właśnie ten instrumentalizm nie
stał się jedną z przyczyn przegranej PiS-u i jej prezesa w ostatnich wyborach.
Sensowna odpowiedź na to pytanie wymaga jednak choćby pobieżnej próby
odtworzenia „politycznej religijności" Jarosława Kaczyńskiego: jego „teologii
politycznej" czy miejsca katolicyzmu w projekcie politycznym, którego jest
on autorem.
Jest to zadanie tym istotniejsze, że wygrana Platformy Obywatelskiej
w ostatnich wyborach nie oznacza końca narracji politycznej Kaczyńskiego.
Istotną rolę w jej kształtowaniu odgrywa religia, a konkretnie swoiście zin
terpretowany i przedstawiany ludowo-narodowy katolicyzm, który - tak jak
był wygodnym narzędziem pomocnym w sprawowaniu władzy - tak pozo
staje nim w budowaniu silnej opozycji parlamentarnej. To zaś, w połączeniu
z mniej widocznymi, ale równie realnymi próbami wykorzystania autoryte
tu metropolitów krakowskiego czy gdańskiego przez Donalda Tuska, może
oznaczać dla Kościoła kolejne trudne wyzwanie, z którym przyjdzie mu się
zmierzyć w najbliższych miesiącach i latach.
Aby się z nim zmierzyć, konieczne jest nie tyle ślepe potępienie czy obu
rzanie się na byłego premiera, który wykorzystywał, i zapewne będzie to
czynił nadal, spory wewnątrzkościelne do wzmacniania swojego ugrupowa
nia, ile zrozumienie celów, jakie stawia on przed sobą i swoją partią. A te
- wbrew sugestiom krytyków - niewiele mają wspólnego z budową jakiejś
postendeckiej wersji „katolickiego państwa narodu polskiego" IV RP Jarosła
wa Kaczyńskiego nie ma być „narzędziem zbawienia" czy państwem choć
by w ograniczonym stopniu katolickim. Ma ona natomiast stanowić próbę
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zbudowania nowoczesnego, ale nieliberalnego państwa, opierającego się na
tradycji, w której istotną rolę odgrywa katolicyzm, pojmowany jednak bar
dziej jako komponent narodowej tożsamości, niż jako sfera indywidualnego,
radykalnego zaangażowania jednostek. To ostatnie kojarzyło się premierowi
zbyt mocno z próbami czynienia z państwa „instrumentu zbawienia", a za
próbami takimi - jak nieoficjalnie przyznają bliscy współpracownicy byłego
premiera - dostrzegał on rosnące wpływy Opus Dei.
Doskonale to odseparowanie aktywnie przeżywanej wiary od sfery po
litycznej widać było w sporze o zmianę konstytucji, w trakcie którego Ka
czyński przyjął taktykę nie tyle wspierania pomysłu przy jednoczesnym dy
stansowaniu się od prób partyjnego rozgrywania problemu przez LPR, ile
marginalizacji Marka Jurka i stopniowej obstrukcji samej idei poprawienia
prawnej ochrony życia. „Być może na stanowisku premiera zaważyły też jego
«żoliborskie» poglądy, w których katolicyzm jest wymiarem istotnym, ale
wyraźnie odseparowanym od polityki"1 - wskazywał politolog Artur Wo
łek. A sam Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla „Dziennika" ujmował rzecz
jeszcze bardziej otwarcie: „Państwo bowiem nie jest instrumentem zbawie
nia. Zbawienie jest w Kościele, który jest i musi być oddzielony od państwa",
a nieco wcześniej wyjaśniał: „program PiS to projekt głębokiej modernizacji
Polski w oparciu o tradycyjne wartości. W jego centrum stoi problem pań
stwa rozumianego jako struktura organizacyjna, ale też jako jakość moralna,
jako byt społecznie legitymizowany. Tej legitymizacji trzeba szukać w trady
cyjnych wartościach, a więc oczywiście w chrześcijaństwie, tradycji Kościo
ła, ale także w tradycji świeckiej, tradycji I i II Rzeczypospolitej, walk o nie
podległość, wreszcie w tradycji Solidarności"2.

Pastiszowy tradycjonalizm?
Uwagi te doskonale pokazują, że zaangażowanie premiera w obronę Ra
dia Maryja, powracająca w wypowiedziach obu braci retoryka religijna
(by przypomnieć tu słynne słowa z wywiadu dla tygodnika „Wprost":
„Bóg wybaczy mi koalicję z Lepperem") czy odwoływanie się w rozsy1
A. Wołek, Kaczyński musi podzielić się władzą w PiS, „Gazeta Wyborcza" 13
marca 2007.
2
Państwo nie jest instrumentem zbawienia. Z Jarosławem Kaczyńskim rozmawia
Cezary Michalski, „Dziennik", 22 kwietnia 2007.
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łanych do proboszczów przed poprzednimi
wyborami listach do przywiązania do kato
lickiej tradycji Polski - są nie tyle treścią idei
IV RP, ile jednym z narzędzi służących do jej
budowy i legitymizacji. Mają one sprawiać
wrażenie, że bracia Kaczyńscy są jedynymi
eksponentami interesów katolików. Tyle tyl
ko, że ma to być jedynie wrażenie. Pokazała
to Jadwiga Staniszkis, sugerując w „Euro
pie" (20 października 2007), że w przypadku PiS-u mamy do czynienia
nie tyle z tradycjonalizmem, ile z „pastiszowym tradycjonalizmem" któ
ry poprzez świadome i selektywne stosowanie terminologii tradycyjnej
próbuje wchłonąć środowiska autentycznie tradycyjne3.
Takie podejście dostrzec można w stosunku premiera (w zdecydowanie
większym stopniu niż prezydenta) do Radia Maryja. Program polityczny czy
wizje religijne ojca Tadeusza Rydzyka, odwołującego się do tradycji ende
ckich (także w powojennym paxowskim wydaniu), są całkowicie obce obu
braciom Kaczyńskim. Wystarczy przypomnieć, że prezydent na swojego
kapelana wybrał nie kogoś związanego ze zgromadzeniem redemptorystów,
ale uważanego powszechnie za modernistę i skrajnego liberała ks. Roma
na Indrzejczyka. Proizraelska polityka zarówno pałacu prezydenckiego, jak
i polskiego rządu wielokrotnie była krytykowana na falach toruńskiej roz
głośni, a jej najbardziej znanym wyrazem stały się „taśmy Rydzyka" Jarosław
Kaczyński zresztą również otwarcie odcinał się od części poglądów prezen
towanych w Toruniu, podkreślając w wywiadzie-rzece udzielonym Michało
wi Karnowskiemu i Piotrowi Zarembie, że czasem „zdecydowanie nie zgadza
się" z nimi4. Trudno więc poszukiwać rzeczywiście religijnych przyczyn soju
szu między PiS-em a toruńskim imperium medialnym. Podstawą ideową ist
niejącego niewątpliwie „układu" między Radiem Maryja a PiS-em, o którym
tak barwnie opowiadali Antoni Mężydło czy Bogdan Borusewicz, były czy
sto polityczne interesy PiS-u, nie mające nic wspólnego z kwestiami wiary.
„PiS jest partią, która chce wokół superpozytywnego celu społecznego, jakim
3
Prawda i fałsz polskiej polityki. O Europie, Tusku i Kaczyńskim mówi Jadwiga
Staniszkis, „Europa" nr 186, 27 października 2007.
4

M. Karnowski, P. Zaremba, O dwóch takich, co ukradli, Kraków 2006, s. 2 8 5 -
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jest wyrwanie Polski z postkomunizmu, skupić
wszystkie siły, które się za tym opowiadają. A Ra
dio Maryja się dzisiaj za tym opowiada. Wzmac
5
nia nasze siły w walce z postkomunizmem"
- mówił o tym otwarcie premier w wywiadzie
udzielonym „Rzeczpospolitej"
Uznanie Radia Maryja, czy też dokładniej
stworzonego wokół niego ruchu za istotny ele
ment przemiany społecznej, wiązało się z akcep
tacją wspólnototwórczej roli ojca Rydzyka. Naj
istotniejszą siłą Radia Maryja od samego niemal początku było stworzenie
wspólnoty, a może lepiej powiedzieć - porozumienia wykluczonych z trans
formacji III RP. I nie chodziło tylko o tych, którzy z jakichś powodów wypadli
z głównego nurtu przemian i niemal nic na nich nie zyskali (jak emeryci, ren
ciści, mieszkańcy małych miasteczek), ale też o tych, którzy z jakichś powo
dów (niekoniecznie religijnych) nie akceptowali liberalno-demokratycznego
kierunku, w jakim zmierzała wówczas Polska (najpierw symbolizowanego
przez reformy Balcerowicza, potem przez stosunek do rządu Olszewskiego,
a wreszcie do konstytucji i wejścia Polski do UE), i chcieli otwarcie i szczerze
o tym mówić. Taka postawa wykluczała wówczas z głównego nurtu debaty
publicznej, spychała na margines „oszołomów" lub „ciemnogród". Zarów
no dla jednych, jak i drugich wykluczonych, nie było niemal wówczas (poza
niewielkimi środowiskowymi gazetami) innego miejsca, w którym mogliby
się nie tylko spotkać, ale też swobodnie rozmawiać i wyrażać swoje opinie.
Wspólnota ta budowana była wokół jednej osoby - ojca Tadeusza Rydzyka,
ale konstytuowały ją - poza wykluczeniem - język, poczucie zagrożenia i jak
najbardziej autentyczna pomoc, jaką można było uzyskać od innych słucha
czy. I nie chodzi tu tylko o przekazywane podczas audycji pralki, lodówki czy
telewizory, ale też o więzi (fakt, że wirtualne), które zastępowały samotnym,
starszym, często porzuconym przez najbliższych osobom, relacje rodzinne.
Radio Maryja, tworząc wspólnotę słuchaczy, budowało jak najbardziej realną
namiastkę rodziny (stąd określenie wspólnot słuchaczy jako Rodziny Radia
Maryja wcale nie było na wyrost).

5
Wyciągamy łosia z bagna. Z premierem Jarosławem Kaczyńskim rozmawiają Jo
anna Lichocka i Paweł Lisicki, „Rzeczpospolita" 3 września 2007.
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Wykluczenie to, wbrew powszechnej opinii, wcale nie zawsze oznaczało
nieudacznictwo czy nieprzystosowanie do nowych warunków. Przeciwnie,
w latach medialnej izolacji, ojcu Rydzykowi i jego współpracownikom udało
się nie tylko zbudować najbardziej słuchane katolickie radio, ale także tele
wizję, kwartalnik, dziennik, sieć własnych księgarni, ruch społeczny, grupę
oddanych sobie intelektualistów oraz wyższą uczelnię. I każda z tych organi
zacji (poza - na razie - telewizją) dzięki ofiarności swoich odbiorców przy
nosi zyski. Wszystko to pozwala porównać ojca Rydzyka do amerykańskich
telekaznodziejów, bowiem - tak jak oni - nie tylko powołał do życia wielkie
medium, ale też stworzył wokół niego alternatywny świat, którego mieszkań
cy mogą niemal nie kontaktować się z nieprzyjaznym dla siebie otoczeniem.
I właśnie taką siłę budowania alternatywnych struktur, tworzenia języka,
który ma moc nie tylko opisywania rzeczywistości, ale również jej definiowa
nia, a co za tym idzie zmieniania - docenił Kaczyński w toruńskiej rozgłośni.
A może, ujmując rzecz jeszcze bardziej wprost, uznał on, że w ruchu skupio
nym wokół Radia Maryja ukryte są założenia i dążenia, które łatwo można
przekształcić w coś na kształt „katolickiej religii obywatelskiej", w której oj
ciec Rydzyk mógłby stać się liderem „polskiej moralnej większości". „Radio
Maryja mobilizuje ludzi broniących tradycyjnych wartości. A ja bym chciał
dokonać modernizacji Polski w zgodzie z tymi wartościami"6 - podkreślał
w wywiadzie O dwóch takich... Jarosław Kaczyński.

Solidarność wykluczonych przez Michnika
Nie bez znaczenia dla nawiązania współpracy było także wspólne za
równo Kaczyńskim, jak i środowisku skupionemu wokół toruńskiej roz
głośni, doświadczenie wykluczenia z głównego nurtu debaty publicznej
w latach dziewięćdziesiątych. Po radykalnym zerwaniu z prezydentem
Lechem Wałęsą, skłóceniu się ze zdecydowaną większością polityków
centroprawicy, a nawet z częścią polityków związanych z Porozumieniem
Centrum, od 1992 roku Jarosław Kaczyński pozostawał (mimo podejmo
wanych regularnie prób powrotu na pierwszy plan życia politycznego)
na marginesie. Nie zmieniły tego wybory w 1993 roku, na które udało się
zorganizować niewielką koalicję Porozumienia Centrum - Zjednoczenie
6

M. Karnowski, P. Zaremba, dz. cyt, s. 292.
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Polskie . Poczucie osamotnienia politycz
nego, wyrzucenia poza nawias debaty nie
wątpliwie wzmacniały jeszcze nieustannie
ponawiane ataki zdecydowanej większości
mediów, które w PC i Jarosławie Kaczyń
skim dostrzegały „oszołomów", „oszalałych
lustratorów" czy „ludzi z obłędem w oczach".
Podobne oskarżenia formułowano w tym
samym czasie (a także później) wobec śro
dowiska Radia Maryja. Ono również, szcze
gólnie wtedy, gdy po marginalizacji politycznej zaczęli się z nim wiązać
politycy z obozu Jana Olszewskiego czy Zjednoczenia ChrześcijańskoNarodowego, natychmiast zaklasyfikowane zostało jako margines, oszołomstwo i ciemnogród i jako takie skazane na milczenie.
Ta właśnie wspólnota doświadczeń sprawia, że - mimo iż w tamtym okre
sie Jarosławowi Kaczyńskiemu i ojcu Tadeuszowi Rydzykowi było ze sobą
zdecydowanie nie po drodze - oba środowiska wyciągnęły z owych czasów
bardzo podobne wnioski dotyczące rządzącego Polską układu (określanego
przez Rafała Ziemkiewicza „michnikowszczyzną"8), który skutecznie elimi
nując inaczej myślących, przejął na lata rząd dusz. Oczywiście obie strony
nieco inaczej opisywały naturę przeciwnika, zwracały uwagę na inne jego
aspekty. Radio Maryja mitologizowało część przekonań środowiska „Gazety
Wyborczej", przypisując je pochodzeniu narodowemu jej liderów, podczas
gdy dla Kaczyńskich o wiele istotniejszy był fakt rodzinnych powiązań poli
tycznych ówczesnych liderów opinii. Nie zmienia to jednak faktu, że oba śro
dowiska polityczne były do siebie systematycznie zbliżane poprzez nieusta
jące ataki „Wyborczej", dla której zarówno tak jednoznacznie prolustracyjni
Kaczyńscy, jak i jednoznacznie narodowo-katolicka rozgłośnia pozostawali
głównymi przeciwnikami ideowymi. W tym sensie można powiedzieć,
że to wytrwałej pracy Adama Michnika polska polityka zawdzięcza so
jusz dwóch początkowo niechętnych sobie środowisk.
Zepchnięcie Jarosława Kaczyńskiego, w początku lat dziewięćdzie
siątych przekonanego, że partię budować należy od centrum ku prawi7

A. Dudek, Pierwsze lata III Rzeczpospolitej, Kraków 2002, s. 345.

8

R A . Ziemkiewicz, Michnikowszczyzną. Zapis choroby, Warszawa 2006.
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cy, na pozycje skrajne (nie odpowiadające zresztą, jak się wydaje, jego
osobistym poglądom), sprawiło, iż uznał on, że partię należy budować
od prawa rozpychając się w kierunku centrum. Takie zadanie postawił
przed nową tworzoną przez siebie formacją - Prawem i Sprawiedliwoś
cią. W takiej sytuacji nie mógł zaś nie dostrzec istotnego elementu nowej
układanki politycznej, jakim stać się mogło Radio Maryja. W tym samym
czasie klęskę dotychczasowych prób budowania silnej narodowo-katolickiej prawicy mógł obserwować ojciec Tadeusz Rydzyk, który przez całe
lata dziewięćdziesiąte widział kolejne porażki wspieranych przez siebie
„jedynych prawdziwych prawicowców" a już w XXI wieku, gdy budowa
na przez niego Liga Polskich Rodzin zaczęła odnosić wreszcie sukcesy, to
władzę nad nią odebrał mu młody, dynamiczny Roman Giertych, który
mimo nieustannych deklaracji wierności ani myślał pozostawać w cieniu
toruńskiego redemptorysty. Obie strony dostrzegły więc w drugim śro
dowisku partnera, z którym podjąć mogły jeszcze jedną próbę reformy
Polski i stworzenia mocnego ośrodka politycznego. I tak się stało.

Nowy Józef inlzm?
W takim sojuszu nie byłoby nic złego (na całym świecie religijni kon
serwatyści współpracują ze świeckimi prawicowcami), ale nałożył się on
w czasie na trwający w polskim Kościele i dzielący biskupów w episko
pacie spór wokół Radia Maryja. W takim momencie Jarosław Kaczyń
ski zdecydował się zaprząc toruńską rozgłośnię do czysto politycznego
dzieła, jakim była walka o IV RP. Tym samym były premier niejako opo
wiedział się po jednej ze stron wewnątrzkościelnego sporu. To zaś spra
wiło, że spór ten z kwestii duszpasterskiej odpowiedzialności Kościoła za
swoich wiernych przekształcił się w spór o polityczne preferencje wier
nych. Skutkiem takiego postawienia problemu stało się dzielenie katoli
ków i hierarchów według kryteriów partyjnych. Trzeba jednak uczciwie
przyznać, że za taki stan rzeczy w równym stopniu ponoszą odpowie
dzialność także liderzy Platformy Obywatelskiej, zwłaszcza Donald Tusk
i Jan Maria Rokita - to przecież ten ostatni dokonał podziału polskich
katolików na toruńskich i łagiewnickich.
Pierwszym wyraźnym świadectwem takiej polityki stała się wypo
wiedź prezesa PiS przed konferencją Episkopatu Polski w maju 2006 roku.
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Uprzedzając możliwe decyzje biskupów, inspiro
wanych zresztą wyraźnym nakazem papieskim,
Jarosław Kaczyński podkreślił wówczas zdecy
dowanie, że powodem, dla którego Radio Maryja
jest krytykowane, jest wyłącznie fakt, że „stało
się ono częścią frontu, który ma szansę zmienić
Polskę" W ten sposób, sprowadzając spór o ojca
Rydzyka do problemu walki z monopolizującym
debatę „salonem" czy „układem", prezes PiS wpi
sał Kościół w debatę, która nie ma wiele wspólnego z jego misją. Sugerując,
że chodzi w istocie wyłącznie o obronę „układu" Kaczyński dał pośrednio
do zrozumienia, że część Kościoła krytyczna wobec ojca Rydzyka jest także
elementem owego „układu", a intencje hierarchów mówiących o nieczystych
zagraniach toruńskiej rozgłośni nie mają nic wspólnego z chęcią obrony de
pozytu wiary czy skuteczności duszpasterskiej. Choć z drugiej strony zacho
wanie braci Kaczyńskich i ojca Rydzyka podczas skandalu z arcybiskupem
Wielgusem było diametralnie różne - stanęli oni po przeciwnych stronach,
chociaż powinna ich łączyć wspólna idea rozliczenia z komunistyczną prze
szłością traktowana jako jeden z filarów walki z „układem". Rozdźwięk ten
nie spowodował jednak zerwania sojuszu. Na dłuższą metę wszakże utożsa
mienie „dyskursów katolickich" z jedną tylko linią - w tym wypadku Radia
Maryja i PiS - oznacza nie tylko radykalne ograniczenie pluralizmu myślo
wego Kościoła, ale także wiąże jego autorytet z jednym ugrupowaniem poli
tycznym. A to nigdy nie kończyło się dobrze dla instytucji kościelnych.
W działaniach Jarosława Kaczyńskiego można jednak dostrzec także
znacznie głębszą strategię wykorzystania religii i tradycji katolickiej w poli
tyce. Otóż próbuje on postawić przed Kościołem (jako całością, a nie tylko
jego częścią) zadania państwowotwórcze. Instytucje kościelne mają zatem
nie tylko stać na straży wiary Polaków czy pomagać im w doświadczeniach
codzienności, ale także budować silne państwo. Co ciekawe, takie zadania
stawiał przed Kościołem kilkanaście lat temu Jan Maria Rokita, wówczas szef
Urzędu Rady Ministrów w rządzie Hanny Suchockiej. Miał on żal do katoli
ckich hierarchów, że Kościół w Polsce zbyt słabo wspiera procesy moderni
zacyjne. Robert Kostro, który opisał wtedy na łamach „Debaty" oczekiwania
krakowskiego polityka wobec polskich biskupów, porównał je do postępo
wania margrabiego Wielopolskiego w Królestwie Polskim.
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Zaangażowanie premiera w przekonanie Benedykta XVI, aby pozosta
wił stolicę prymasowską w Warszawie, jest doskonałym przykładem takiego
pojmowania roli Kościoła. Wyjaśniając, dlaczego w ogóle (wbrew dyplo
matycznym zwyczajom) postanowił rozmawiać o tym z papieżem, premier
podkreślał, że „tytuł prymasa jest elementem polskiej tradycji i z punktu wi
dzenia państwa nie jest bez znaczenia, gdzie znajduje się stolica prymasów.
(...) W moim przeświadczeniu Kościół powinien być silny, a temu służy in
stytucja prymasa"
Ustawiając w ten sposób instytucję prymasowską, premier zdecydował się
na jej umiejscowienie niemal w strukturach państwowych, a nie kościelnych.
Prymas ma być w takiej wizji człowiekiem, który wzmacnia nie tylko Kościół,
ale również buduje tożsamość narodową, a także ściśle współpracuje z wła
dzami państwowymi w budowaniu politycznej przyszłości. Problem polega
tylko na tym, że takie widzenie roli prymasa czy w ogóle hierarchy katoli
ckiego niewiele ma wspólnego z katolicką tradycją. Od wieków bowiem mo
delem pasterza, a zwłaszcza biskupa w Polsce, pozostaje św. Stanisław, a ten
jako żywo nie umacniał władzy, ale niezwykle mocno ją krytykował. Pewna
interpretacja sporu między biskupem a królem każe nawet przypuszczać, że
dotyczył on właśnie uczestnictwa Kościoła w budowaniu silnego i dynamicz
nego państwa (co udało się bez wątpienia Bolesławowi Szczodremu), ale bez
zwracania uwagi na aspekt moralny9. Zabójstwa biskupa nie należy bowiem
postrzegać jako zwieńczenia długotrwałego kryzysu, ale raczej, jak wskazu
je Marian Plezia, jako wynik „chwilowej konstelacji wypadków, które prze
ciwstawiły ich sobie - oraz nie mniejszej niż u króla nieugiętości biskupa,
który wiedział komu stawia czoło i jakie stąd mogą wyniknąć konsekwencje.
Wiedział jednak również w obronie czego staje, a była to najprostsza zasada
moralności ludzkiej i chrześcijańskiej, zabraniająca przelewać krew niewin
10
ną" . I to nawet jeśli (wypada to dodać) wymaga tego interes państwa. Ana
logia między Bolesławem Śmiałym a Jarosławem Kaczyńskim jest oczywiście
odległa, ale - jeśli na postać wielkiego władcy Polski i jego konflikt z bisku
pem Stanisławem spojrzeć z perspektywy nakreślonej przez Jana Pawła II
w poemacie Stanisław - to trudno nie dostrzec, że w dychotomii między
9

K. Mazur, Legenda o św. Stanisławie - tekst nieznośnie długi z wartościowym za
kończeniem, „Pressje" Teka Dziesiąta i Jedenasta Klubu Jagiellońskiego 2007, s. 199.
10
M. Plezia, Dookoła sprawy św. Stanisława. Studium źródłoznawcze, Kraków
2003, s. 189.
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„mieczem" a „słowem" lider PiS wybiera
raczej twardą polityczną grę, której bliżej
jest do metafory miecza niż metafory „sło
wa". Zdarzało się też, że w sytuacjach, gdy
hierarchowie Kościoła nie wspierali byłe
go premiera, niezwykle ostro ich krytyko
wał, zarzucając im (niekiedy nie bez racji)
niezrozumienie własnych intencji, a także
chęć zbudowania w Polsce Kościoła ho
lenderskiego i - pośrednio - działalność
na rzecz „układu".
Takie myślenie ujawnia pokusę józefinizmu, tzn. takiego włączenia Koś
cioła w rzeczywistość społeczno-polityczną, która sprowadzałaby tę Świętą
Instytucję wyłącznie do roli fundamentu życia społecznego, zwornika du
chowego państwa, a jego duchownych do roli urzędników, których celem
jest czuwanie nad moralnością ludzką. W józefinizmie (ale także w myśleniu
luterańskich i prawosławnych władców, by wyjść poza granice Kościoła kato
lickiego) głównym celem Kościoła staje się wspieranie bieżącej polityki pań
stwa. Jego biskupi są kimś w rodzaju urzędników duchowych. Oczywiście
przesadą byłoby uznawać, że rozmowy premiera Jarosława Kaczyńskiego
w Watykanie to już początek nowego józefinizmu. Ani premier bowiem nie
ma takiej władzy, jaką miał cesarz, ani nic nie wiadomo o tym, aby Kościół
miał ulegać takim pomysłom. Ale nie oznacza to, że nie ma powodów do nie
pokoju. Oto bowiem po raz kolejny otrzymaliśmy sygnał, że władza ma ten
dencje do przedmiotowego traktowania Kościoła (te same tendencje ujawnili
zresztą będący w opozycji politycy Platformy Obywatelskiej, pielgrzymujący
nieustannie do krakowskiej kurii przy Franciszkańskiej). W tej konstrukcji
hierarchowie mają być nie tyle moralnym i duchowym punktem odniesienia,
ile elementem konstrukcji wspierającym układ polityczny (wystarczy tylko
przypomnieć sobie rolę arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia w początkach
władzy Samoobrony, LPR i PiS).
Niedawne zwycięstwo wyborcze Platformy przez wielu biskupów zosta
ło powitane z radością, czemu dawali wyraz w publicznych wypowiedziach.
W sumie nic w tym dziwnego - spośród wszystkich formacji prawicowych
rządzących Polską po 1989 roku PiS był jedyną, która nie ustawiała się wo
bec hierarchii katolickiej w pozycji petenta. Występowała jako partner trud136
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ny i narzucający niekiedy Kościołowi swoje rozwiązania. Powiedzmy sobie
szczerze: gdyby prezydentem w roku 2005 został Donald Tusk, a nie Lech
Kaczyński, to dzisiaj metropolitą warszawskim byłby nie Kazimierz Nycz,
lecz Stanisław Wielgus. Tylko upór i determinacja rządzących sprawiły, że
- wbrew woli episkopatu - zwierzchnikiem Kościoła w stolicy nie został arcy
biskup Wielgus. O tym także musimy pamiętać, pisząc o pokusie nowego
józefinizmu.

Niewygórowana cena współpracy
Paradoksalnie zresztą cena, jaką Jarosław Kaczyński był skłonny zapłacić
za wciągnięcie Kościoła w walkę polityczną, wcale nie była wygórowa
na. Ograniczała się ona w zasadzie do kwestii symbolicznych: docenienia
roli katolików w życiu społecznym, zapraszania duchownych na rozmai
te uroczystości oraz mniej lub bardziej otwartego wspierania rozmaitych
inicjatyw kościelnych (w tym budowy Świątyni Opatrzności Bożej). Do
tego dodać można kilka wizyt w toruńskiej telewizji i radiu (tylko zresztą
Jarosława - Lech się na to nie zdecydował), przyjęcie na listy wyborcze
współpracowników Radia Maryja, ciepłe słowa odnoszące się do redemp
torysty, przymykanie oka na jego ekscesy i wsparcie państwa dla jego po
mysłów. Wszystko to trudno uznać za jakieś zasadnicze zmiany, które
rząd PiS miałby ofiarować Kościołowi. Nic bowiem z rzeczy rzeczywiście
istotnych dla katolików pod rządami PiS-u się nie zmieniło. Polityka pro
rodzinna prowadzona była w gruncie rzeczy wbrew PiS-owi, który wo
lał od niej system pomocy społecznej i rozwój zawodowy kobiet, czego
doskonałym przykładem było mianowanie na stanowisko pełnomocnika
do spraw kobiet i rodziny Joanny Kluzik-Rostkowskiej, popierającej ot
warcie zapłodnienie in vitro, które jest przez Kościół surowo potępiane.
Próba zmiany konstytucji, tak by lepiej chroniła ona życie poczęte, za
kończyła się klęską, m.in. z powodu dyskretnego, ale niezwykle mocnego
sprzeciwu braci Kaczyńskich. Mimo obietnic składanych w czasie sporu
o konstytucję, Polska nadal nie ma też prawa, które w jakikolwiek sposób
określałoby status prawny ludzkich zarodków.
Fakt, że mimo częstego odwoływania się do katolicyzmu ani Lech, ani
Jarosław Kaczyńscy nie zdecydowali się na spełnienie jakichkolwiek postula
tów Kościoła w dziedzinie moralności publicznej wynika w sposób oczywisty
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z ich czysto politycznej wizji roli Kościoła. Ale paradoksalnie z tego samego
źródła wypływa również fakt, że projekt ten poniósł klęskę. Jeśli bowiem bra
cia Kaczyńscy rzeczywiście chcieli umacniać za pomocą katolicyzmu polską
tożsamość narodową, to powinni byli odwołać się do innych środowisk (tak
że obecnych w ich własnej partii, ale trwale marginalizowanych) i do innych
metod. Nowoczesny, otwarty, zakorzeniony w chrześcijaństwie patriotyzm
jest bowiem obecnie budowany w Polsce w wielu posoborowych ruchach
i wspólnotach katolickich, w duszpasterstwach akademickich, w chrześcijań
skich instytucjach świeckich, w motywowanym religijnie wolontariacie czy
w świadomym swej misji duchowej harcerstwie. Do tych właśnie formacji,
jeśli chce zachować swoje wpływy, powinien był odwoływać się PiS. Wyma
gałoby to jednak istotnej zmiany paradygmatu politycznego. Trzeba by zaak
ceptować sytuację, w której katolicyzm nie jest już tradycyjnym komponen
tem prawicowości, ale stanowi główny rdzeń tożsamości światopoglądowej
jednostek. Tożsamości, która zresztą nie jest już dziedziczona, ale pozostaje
w znaczącym stopniu efektem osobistych decyzji.
Ten typ katolicyzmu jest jednak trudniejszy do politycznego wykorzysta
nia. Co więcej, rodzącemu się obecnie archipelagowi wiary (w odróżnieniu
od archipelagu radykalnej ortodoksji Pawła Milcarka - obejmuje on nieco
szersze środowiska chrześcijańskie) nie wystarczy religijna retoryka. Będzie
się on domagał konkretnych decyzji: prorodzinnych, promacierzyńskich,
ograniczających dostęp do pornografii czy wzmacniających rolę religii w wy
chowaniu obywatelskim. Bracia Kaczyńscy nie wydają się na razie gotowi do
próby pozyskiwania nowych religijnych środowisk. Wymagałoby to bowiem
odrzucenia wizji katolicyzmu jako narzędzia budowania państwa i zgodę na
uznanie wiary za jeden z fundamentów działalności politycznej. To zaś wy
magałoby przyznania, że projekt polityczny powinien być oceniany z punktu
widzenia Kościoła, a nie odwrotnie.

TOMASZ P. T E R L I K O W S K I
rys. Janusz Kapusta
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W wyborach na burmistrza Nowego Jorku Giuliani korzy
stał ze wsparcia organizacji proaborcyjnych. Gdy wygrał
te wybory, przyczynił się do tego, że ustanowiono dzień
upamiętniający wyrok Sądu Najwyższego w sprawie
fłoe v. Wade, który ostatecznie zalegalizował zabijanie
nienarodzonych w całych Stanach Zjednoczonych. Co
więcej, gdy prezydent George W. Bush próbował dopro
wadzić do zakazu aborcji przez częściowe narodzenie
(dokonywanej na dzieciach w szóstym miesiącu ciąży),
Giuliani był temu zdecydowanie przeciwny.

Rudolpha Giulianiego

kłopoty z ortopraksją i ortodoksją
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Nie sposób wygrać wyborów w Stanach
Zjednoczonych bez odwołania się do religii.
Ateizm czy choćby agnostycyzm, choć oczy
wiście istnieje, a nawet jest eksportowany
do wciąż nowych krajów w postaci książek
Richarda Dawkinsa, jest tak obcy duchowi
amerykańskiemu, że prezydent nie odwołu
jący się do Boga czy nie cytujący Biblii jest
w tym kraju niemal niewyobrażalny. Prezy
dent Bill Clinton (mimo, delikatnie rzecz uj
mując, swobodnego podejścia do moralności
seksualnej) często wygłaszał kazania w zbo
rach baptystycznych, zaś George W. Bush
często i otwarcie odwołuje się do religijności,
podkreślając nie tylko, że jest „powtórnie na
rodzonym chrześcijaninem", ale również, że
Jezus Chrystus jest jego ukochanym filozofem. Nie jest też dla nikogo
zaskoczeniem, że w amerykańskiej debacie publicznej stawia się pytania
nie tylko o to, na kogo zagłosowaliby chrześcijanie, ale również na kogo
swój głos oddałby Jezus Chrystus. I w tej kwestii nic się nie zmienia. Jak
wynika z badań przeprowadzonych w lipcu 2007 roku przez Sacred Heath University Rolling Institute, ponad 60 procent Amerykanów wyma
ga, by ich przyszły prezydent był osobą religijną, i to w sposób widoczny
nie tylko dla niego samego, ale i dla innych.
Nie jest zatem zaskoczeniem, że wszyscy kandydaci na kandydatów
na prezydenta w Stanach Zjednoczonych - od demokratów po republi
kanów - chętnie i obficie odwołują się do swojej wiary. Hillary Clinton
przyczyniła się nawet do opublikowania książki pod znaczącym tytułem
Bóg i Hillary Clinton. Z jej zawartości wynika wprawdzie, że głównym
religijnym przekonaniem żony byłego prezydenta jest wiara w prawo do
zabijania nienarodzonych, ale to już zdecydowanie mniejszy problem. Do
swojej religii odwołują się, co zresztą jeszcze bardziej naturalne, również
kandydaci republikańscy. Ale i u nich z rzeczywistą pobożnością bywa
różnie. Mitt Romney, choć jest praktykującym mormonem, nie respek
tował w swojej działalności publicznej zasad moralnych tego niechrześ
cijańskiego wyznania. Rudy Giuliani zaś, który również chętnie i bez
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większego zażenowania odwołuje się do
katolickich korzeni, nie tylko opowiada się
za prawem kobiet do aborcji, ale również za
„małżeństwami" osób tej samej płci. Do tego
trzeba jeszcze dodać, mówiąc eufemistycz
nie, nieuporządkowane życie osobiste: trzy
żony w kraju, gdzie jedynym prezydentem
rozwodnikiem (jednokrotnym) był Ronald
Reagan, to sytuacja trudna do zaakceptowa
nia nawet dla religijnych wyborców. Wiedząc
o tym, Giuliani początkowo przyjął politykę
oddzielania życia osobistego od poglądów,
ale gdy dostrzegł, że nie zdaje ona egzaminu
- poszedł na całość i zaczął zachowywać się
nie jak polityk, a jak kaznodzieja.

Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni
Dlatego polityk, który w wywiadach udzielanych jeszcze rok temu, wyraź
nie oddzielał sferę publiczną od prywatnej i unikał jak ognia wypowiedzi
religijnych (a w wywiadzie z 1998 roku przyznawał, że w kościele bywa
„sporadycznie") - w rozmowie z Christian
Broadcasting Network zmienił front. - Wie
rzę w Boga, modlę się do Boga i proszę Jezusa
o wsparcie i pomoc - mówił chrześcijańskim
dziennikarzom Giuliani. - Miałem bardzo
mocne poglądy religijne i był okres w moim
życiu, gdy chciałem zostać księdzem, studio
wałem nawet teologię w collegeu - dodał po
lityk. Co takiego stało się, że ostatecznie du
chownym nie został? To wyjaśnił w rozmo
wie z „Christian Science Monitor". Otóż za
bardzo zaczął interesować go seks i uznał, że
nie poradzi sobie z celibatem. W tym okresie
zastanawiał się nawet, czy nie konwertować
na luteranizm czy anglikanizm, i tam - już
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z żoną - nie przyjąć ordynacji duchownej. Ostatecz
nie się jednak na to nie zdecydował, bowiem nie chciał
zranić ojca, który był niezwykle pobożnym i przywiąza
1
nym do swojej religii katolikiem .
Błyskawicznie też ożenił się ze swoją kuzynką (brak
dyspensy kościelnej wymaganej przy związkach bliskich
kuzynów stał się zresztą podstawą o wiele lat później
szego orzeczenia nieważności małżeństwa) Reginą Perugi. Ich bezdzietny związek przetrwał 14 lat (od 1968
do 1982 roku). W dwa lata po pierwszym rozwodzie
Giuliani ożenił się po raz drugi, tym razem z telewizyjną dziennikarką.
Związek ten zaowocował dwojgiem dzieci - synem Andrew (który brał
udział jako 7-latek w kampanii wyborczej ojca) oraz córką Caroline. Ani
nowa żona, ani dzieci nie skłoniły jednak republikańskiego polityka do za
przestania poszukiwania przygód. Jeszcze w trakcie trwania małżeństwa
prasa brukowa oskarżała go o dwa pozamałżeńskie romanse, z których
jeden stał się zresztą przyczyną rozwodu, a ówczesna kochanka Judith
została jego trzecią żoną. W odpowiedzi dzieci zerwały z ojcem stosunki
i odmówiły mu poparcia wyborczego. - Jest jeden zasadniczy problem
między mną a moim ojcem - tłumaczył CNN Andrew Giuliani. - Tym
problemem jest Judith, czyli jego obecna żona - podkreślił. Początkowo
ten konflikt w rodzinie, wywołany skandalami obyczajowymi, których
uczestnikiem był republikański polityk, był przez niego całkowicie lek
ceważony. - To są prywatne sprawy, których nie chcę
roztrząsać publicznie. Proponuję, by skupić się na
moim programie społecznym - mówił Giuliani.
Gdy jednak okazało się, że dla Amerykanów ży
cie małżeńskie ma znaczenie, republikański polityk
zaczął nie tylko pokazywać swoją miłość do nowej,
trzeciej żony (na przykład podczas publicznego spot
kania, odbierając od niej telefon i zapewniając o swej
miłości), ale również wyjaśniać teologicznie, dla
czego konserwatywnie nastawieni chrześcijanie nie

1
A. Marks, Rudolph Giuliani: Faith in work, God, and himself, „Christian Science
Monitor" 3 października 2007.
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powinni odwoływać się do jego osobistych problemów.
- Powtarzam sobie bardzo często: nie sądźcie, abyście
nie byli sądzeni - odpowiadał Guliani na pytania dzien
nikarzy Christian Broadcasting Network. - Często przy
pominam sobie opowieść o tym, jak przyprowadzono do
Jezusa kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, a on powie
dział do ludzi, którzy chcieli ją ukamienować: kto z was
jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem.
I nikt w nią nie rzucił - opowiadał Guliani, dodając, że
nikt nie może wyjść z tego testu zwycięską ręką, tylko
sam Jezus.

„Katolik" za wyborem
Głównym problemem związanym z religijnością i katolickością (czę
sto przywoływaną w tych wyborach) burmistrza Nowego Jorku nie są
jednak jego rozwody i romanse czy nawet konflikty z rodziną, ale jego
postawa i opinie w kluczowych dla Kościoła kwestiach moralnych, czy
li aborcji i związków homoseksualnych. W obu tych kwestiach, mimo
pewnej ewolucji, Giuliani zajmuje stanowisko całkowicie nie do pogo
dzenia z nauczaniem Kościoła katolickiego.
W 1993 roku, gdy startował w wyborach na
burmistrza Nowego Jorku, korzystał nawet
ze wsparcia rozmaitych organizacji proabor
cyjnych. Gdy wygrał te wybory, nie tylko
nie zaprzestał głoszenia swoich poglądów,
ale wręcz przyczynił się do tego, że usta
nowiono dzień upamiętniający wyrok Sądu
Najwyższego w sprawie Roe v. Wade, który
ostatecznie zalegalizował zabijanie nienaro
dzonych w całych Stanach Zjednoczonych.
Co więcej, gdy prezydent George W. Bush
próbował doprowadzić do zakazu aborcji
przez częściowe narodzenie (dokonywanej
na dzieciach w szóstym miesiącu ciąży),
Giuliani był temu zdecydowanie przeciwny;
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a jeszcze w latach dziewięćdziesiątych wspierał finan
2
sowanie aborcji z pieniędzy podatników...
Oczywiście w ostatnich miesiącach te deklaracje
Giulianiego zostały zdecydowanie osłabione. Nadal
wprawdzie opowiada się on za „prawem kobiet do
wyboru", ale zastrzega, że stany powinny mieć prawo
do wprowadzania ograniczeń w dostępie do aborcji3.
A w trakcie wystąpienia na Houston Baptist University określił nawet zabijanie nienarodzonych „moralnym
złem". - Jestem otwarty na poszukiwanie ograniczenia
liczby wykonywanych aborcji. Ale wierzę, że powinni
śmy szanować punkt widzenia kobiet i pozostawić im możliwość wyboru
- tłumaczył Giuliani. Jednocześnie, czyniąc ukłon w stronę katolików
i ewangelicznych chrześcijan, którzy stanowią pokaźną grupę wybor
ców partii republikańskiej, polityk zapewnił, że „osobiście jest przeciwny
aborcji", ale w debacie publicznej pozostaje posłuszny Konstytucji, która
pozostawia kobietom prawo wyboru. Deklaracje te nie zadowoliły jed
nak ani wyborców opowiadających się za prawem do życia, ani hierarchii
kościelnej. Biskup Thomas J. Tobin określił jego postawę jako „pełną hi
pokryzji" Arcybiskup John J. Myers poszedł jeszcze dalej i stwierdził jas
no, że stanowisko polityka jest „nielogiczne" i „wewnętrznie sprzeczne"
- Każdy, kto stwierdza, że jest osobiście przeciwko aborcji, ale w prze
strzeni publicznej ją dopuszcza, przeczy sam sobie. Przemoc wobec życia
ludzkiego jest zawsze i wszędzie zła. I nie jest to kwestia nauczania Koś
cioła, ale wynikająca z natury stworzenia, a zatem obowiązująca każdego
- podkreślił arcybiskup Myers. Odpowiedzią Giulianiego było krótkie
oświadczenie: „Biorę [w tej kwestii - przyp. B.P.] pod uwagę stanowisko
mojego wyznania, moje odczytanie Konstytucji oraz moją własną opi
nię na temat tego, jak mam z moimi poglądami funkcjonować w plu
ralistycznym społeczeństwie, w którym ludzie są równi ze względu na
poglądy i opinie religijne, a także mogą podejmować rozmaite decyzje

2
D. Balz, S. Moreno, Giuliani Tries to Clarify Abortion Stańce, „Washington Post"
12 maja 2007, s. A06.
3

D. Freddoso, Pro-Lifers and the GOP, „National Catholic Register" 18-24 marca

2007.
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w tych kwestiach. I zadaję sobie pytanie,
4
czy rząd może im cokolwiek narzucać" .
Odpowiedź taka nie zadowoliła, czego
można się było spodziewać, ani biskupów,
ani tym bardziej zwolenników obrony ży
cia. Ich pozycję wzmocnił fakt, że Bene
dykt XVI w czasie lotu do Meksyku przy
pomniał, że za wspieranie aborcji polityk
może zostać ekskomunikowany. - Eksko
munika nie jest niczym arbitralnym. Jest
częścią prawa kanonicznego. A opiera się
po prostu na zasadzie, że zabójstwo nie
winnej osoby ludzkiej jest nie do pogodze
nia z uczestnictwem w komunii świętej podkreślił Benedykt XVI. A jego rzecznik
prasowy ojciec Federico Lombardi uzu
pełnił: - Uczestniczenie w stanowieniu
prawa, które ułatwia aborcję, jest nie do
pogodzenia z uczestnictwem w Eucharystii. Tacy politycy sami wyklu
czają się ze wspólnoty. Krótko potem na zastosowanie tej zasady wobec
Rudolpha Giulianiego (i tak pozbawionego dostępu do komunii świętej
ze względu na rozwód i trzecie małżeństwo) zdecydował się jeden z naj
odważniejszych hierarchów amerykańskich abp Raymond Burkę. - Je
śli problem dotyczy katolika, który publicznie głosi poglądy sprzeczne
z prawem moralnym, i wiem, że osoba, o której mowa, ma tego świado
mość, odmówiłbym jej komunii - podkreślił arcybiskup Burkę, odpowia
dając na pytanie dziennikarzy, czy Giuliani powinien móc przystępować
do komunii świętej. - Nie potrafię sobie wyobrazić, że jako katolik nie ma
on świadomości, że jego postawa w kwestii ochrony życia jest zła. Jeśli
ktoś publicznie grzeszy, nie może przyjmować komunii - dodał hierar
cha. Odpowiedź nowojorskiego polityka była natychmiastowa: - W tym
kraju jest wolność opinii. Nie ma religii panującej i arcybiskup ma prawo
do swoich poglądów. Każdy ma prawo do własnych poglądów.

4
L. Goodstein, Giuliani's Views on Abortion Upset Catholic Leaders, „New York
Times" 25 czerwca 2007.
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Zaciśnięte zęby bojowników z islamem
Z takimi poglądami, jeszcze trzy lata temu, Giuliani nie miałby najmniej
szych szans na nominację republikańską, a już na pewno nie na poparcie
opowiadających się za zakazem zabijania nienarodzonych ewangelikalnych chrześcijan. Teraz jednak wiele się zmieniło. I choć wielu z nich
nadal powtarza, że za nic nie zagłosuje na zwolennika aborcji, to Giuliani
uzyskał już wsparcie wielu prominentnych teleewangelistów, z których
najbardziej znanym jest Pat Robertson. Skąd taka zmiana linii? Dlaczego
jednoznacznie proaborcyjny polityk może liczyć na wsparcie chrześcijan?
Odpowiedź jest, niestety, bardzo prosta. A jest nią islam i wojna z nim,
która pozostaje obecnie kluczowa dla wielu ewangelikalnych duchowych
i politycznych liderów. - Priorytetem w czasie tych wyborów jest, według
mnie, walka z islamskim terroryzmem. Sądzę, że to powinno przesłonić
wszystkie inne kwestie, a wyborcy powinni skoncentrować się wyłącznie
na wyborze człowieka, który poprowadzi nas do zwycięstwa w tej kwe
stii - podkreślał Robertson w licznych wywiadach. Podobne stanowisko
zajął, na krótko przed śmiercią, inny legendarny przywódca „moralnej
większości" w Stanach Zjednoczonych Jerry Falwell. Pytany przez dzien
nikarzy o to, czy zaakceptowałby w Białym Domu republikańskiego zwo
lennika aborcji i małżeństw homoseksualnych,
odpowiedział, że w tej chwili ważne jest, by pre
zydentem był bojownik, a nie nauczyciel szkółki
niedzielnej.
Innym, nie mniej istotnym powodem, dla któ
rego Giuliani może uzyskać wsparcie religijnych
konserwatystów, jest fakt, że naprzeciwko repub
likanina może stanąć Hillary Clinton. - Nikt nie
może być gorszy od niej. I choć wielu chrześcijan
nie jest w stanie zdecydować się na głosowanie
w myśl zasady mniejszego zła, to ja tak właśnie
zrobię - tłumaczył w rozmowie z Bloomberg.
com David Douglass, jeden z chrześcijan prowa
dzących kampanię nowojorskiego republikani
na. I choć z logiką taką można się nie zgodzić,
to trudno nie dostrzec, że z punktu widzenia
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obrońców życia wybór Clinton jest rzeczywiście
o wiele gorszy. Jak wynika z książki God and Hil
lary Clinton pióra Paula Kengrosa, stosunek Hil
lary Clinton do „prawa kobiet do aborcji" ma ce
chy religijnej gorliwości. - Nie ma kwestii bliższej
sercu pani Clinton niż prawa aborcyjne, do któ
rych ma ona stosunek bliski religijnemu, i to do
tego stopnia, że stanowią one podstawę swoistej
teologii politycznej pani senator, połączonej z od
powiednią apologetyką - podkreśla w książce dr
Warren Thockmorton. Taki stosunek kandydatki
na prezydenta do zabijania dzieci sięga swoimi
korzeniami momentu walki o zmianę obowiązu
jącego w Stanach Zjednoczonych prawa bronią
5
cego życia nienarodzonego .
Argument Hillary Clinton, choć nie pozbawiony znaczenia, nie prze
konuje jednak wielu innych obrońców życia, szczególnie katolickich. Nie
przekonują ich ani wezwania do „rozsądku" ani ostrzeżenia przed możli
wością jeszcze gorszego wyboru. „Przykro nam - napisali w podpisanym
w imieniu zespołu redakcyjnego tekście dziennikarze „National Catholic
Register" - ale nie widzimy nic nierozsądnego w obronie życia. Widzi
my zdjęcia USG dzieci, nazywamy je już w momencie, gdy są w naszych
łonach, widzimy kobiety zniszczone przez aborcję. To wezwanie nas do
poparcia człowieka, który nie tylko odrzuca prawo do życia, ale także
wspiera aborcję przez częściowe narodziny, będącą najokrutniejszą for
mą zabijania dzieci, jest dopiero nieracjonalne". Dalej zaś dorzucili do
tego etycznego argumentu niezwykle mocny argument polityczny: „par
tia republikańska, której przewodzić będzie polityk proaborcyjny, może
łatwo przekształcić się w partię proaborcyjną"6. Podobne stanowisko za
prezentowali zresztą również biskupi, którzy w opublikowanym w listo
padzie 2007 roku dokumencie wyraźnie zapisali, że katolik chcący upra
wiać politykę w zgodzie z własnym wyznaniem nie może opowiadać się
za prawną legalizacją zabijania nienarodzonych. „Aborcja, czyli zabicie
5

P. Kengrose, God and Hillary Clinton: A Spiritual Life, New York 2007.

6

No Deal, Rudy, „National Catholic Register" 11-17 marca 2007.
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niewinnego bytu ludzkiego przed jego narodzeniem, nie może być nigdy
moralnie zaakceptowana i zawsze trzeba się jej sprzeciwiać (...) Prawo,
które dopuszcza tego typu praktyki, jest niedopuszczalne i niemoralne"
- napisali biskupi w dokumencie Forming Consciences for Faithfull Citizenship"7.

Koniec epoki Konstantyna
Mimo wszystkich tych słusznych zastrzeżeń, wiele wskazuje na to, że
ostatecznie to właśnie Giuliani otrzyma nominację partii republikań
skiej, a w związku z tym to właśnie na niego będą zmuszeni zagłosować
zwolennicy pro Uje, wychodząc z założenia, że lepszy ostrożny zwolennik
aborcji, niż ktoś, dla kogo jest ona religią. Jeśli jednak rzeczywiście tak się
stanie, będzie to wyraźny sygnał, że stopniowo nawet amerykańscy kon
serwatyści, dotąd przywiązani do wartości religijnych, rezygnują z an
tropologicznego i religijnego zakorzenienia swoich przekonań na rzecz
utylitaryzmu czy propaństwowości. To jednak, w połączeniu z lekcjami
z innych krajów, gdzie politycy prawicy stopniowo rezygnują z wierności
zasadom moralnym, oznaczałoby koniec nadziei na jakikolwiek sojusz
między ludźmi wiary a ludźmi władzy. Chrześcijanie głoszący odmowę
podporządkowania się prawu państwowemu, które gwałci sumienia,
mogą więc być stopniowo marginalizowani w debacie publicznej. Od
wierności przekonaniom, ale też od świadomości, że wybór mniejszego
zła łatwo może usprawiedliwić zwyczajny wybór zła, zależy więc bardzo
wiele. Przede wszystkim życie milionów dzieci, ale też jasność chrześci
jańskiego świadectwa.
Casus Giulianiego uświadamia jednak również to, że budowanie kon
serwatyzmu nie na prawdziwej religijności, a na jej ersatzu, jakim jest
„amerykańska religia publiczna" łatwo może przekształcić się w budowa
nie na piasku. Tam, gdzie nie ma żywego Boga (a Bóg religii cywilnej bez
wątpienia nim nie jest - jest tylko „unitariańską i ascetyczną Boskością
8
(...) źródłem prawa i porządku" ), nie ma też powodu, by dochowywać
7

Forming Consciences for Faithfull Citizenship. A Cali to Political Responsibility
from the Catholic Bishops of the United States, par. 64-65.
8
R.V. Pierard, The Uneąual Yoke. Evangelical Christianity and Political Conservatism, Eugene 2006, s. 118-121.
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Mu wierności za wszelką cenę. Szanując zatem eksperyment purytańskich założycieli Ameryki oraz ich unitariańsko-uniwersalistycznych
współpracowników, trudno nie dostrzec, że tam gdzie znika żywy Bóg,
Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, tam też - szybciej lub wolniej
- ginie polityczna moralność, którą zastępuje zdrowy rozsądek, chłop
ski rozum albo utylitarne ważenie interesów. A w takim świecie interesy
najsłabszych - nienarodzonych, starców, chorych - zawsze pozostaną
w cieniu.
BENJAMIN PHILIPPE

Tłumaczenie: Marcin Mścichowski

Chrzty, bierzmowania, a niekiedy nawet kościelne ślu
by, dziwnym trafem często związane są z awansami na
wyższe stanowiska w putinowskiej administracji. Rosja
nie coraz częściej żartują, że bliscy współpracownicy
prezydenta mogą mówić o sobie jako pochodzących ze
„wspólnej kąpieli" u tego samego batiuszki, dzięki któ
rej otrzymują zaświadczenie, będące - jak niegdyś legi
tymacja partyjna - przepustką do dalszej kariery.

czyli cudowne nawrócenie

Władimira Putina
BORYS
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Jeśli szukamy gdzieś prawdziwej Rosji - to nie znajdziemy jej ani w anali
zach zachodnich sowietologów (obecnie przechrzczonych w kremlinologów), ani w pojękiwaniach rosyjskich demokratów, którzy z przerażeniem
odkryli, że ich propozycja cieszy się poparciem kilku procent obywateli.
Prawdziwej Rosji na próżno też szukać w twórczości wielkich myślicieli
religijnych XIX i XX wieku. Aleksy Chomiakow, Mikołaj Bierdiajew, a na
wet Włodzimierz Sołowjow pisali w znaczącym stopniu o Rosji wyobra
żonej, wymarzonej i wymodlonej, a nie o rzeczywistej mało świętej Rusi,
której do bycia „Trzecim Rzymem" brakuje mniej więcej tyle, ile obecnej
putinowskiej Rosji brakuje do bycia światowym imperium na miarę Sta
nów Zjednoczonych Georgea W. Busha.
Gdzie zatem trzeba nam szukać Rosji prawdziwej? U Dostojew
skiego. Jego dzieła, choć powstały ponad wiek temu, nadal pozo
stają proroctwami na temat historii Rosji, ich bohaterowie nadal
funkcjonują w życiu publicznym, a opisane sytuacje i wybory wciąż stają
przed prawosławnymi, agnostycznymi oraz nihilistycznymi Rosjana
mi. Najpełniej zaś tę prawdę odnieść można do Biesów pozostających
wstrząsającym zapisem walki o duszę Rosji (symbolizowanej przez Mi
kołaja Stawrogina), toczonej przez nihilistę Piotra Wierchowieńskiego
z nacjonalistycznym nie-do-końca teistą, ale kulturowym prawosławnym
Szatowem. Gdzieś w tle tego sporu widać jeszcze starca Tichona, który
ostatkiem sił walczy o Rosję, ale walkę tę przegrywa, a jego podopieczny
decyduje się na duchowe i fizyczne samobójstwo. Na wielką zbrodnię,
która oznacza ostatecznie samounicestwienie.
Drogę tę Rosja raz już odbyła. Rewolucja październikowa ozna
czała bowiem kres starej Rosji, „świętej Rusi" „zmiecenie jej
z powierzchni ziemi, jak szkodliwego owada"1 (by posłużyć się
tu terminologią zaczerpniętą z listu Mikołaja Stawrogina). A to, czego
nie udało się zmieść rewolucji, dokończyła herezja sergianizmu, uległość
Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej wobec zbrodniczego, satanistyczne
go ustroju. Ustępstwa metropolity, a później patriarchy Sergiusza (oraz
Pimena i dwóch Aleksych) sprawiły, że resztki prawosławnej Rusi prze
stały już istnieć, zastąpione przez zastępy mnichów ukrywających pod
riasami mundury oficerów KGB, których celem była jednoczesna służba
1

F. Dostojewski, Biesy, tłum. T. Zagórski, Z. Podgórzec, Londyn 1992, s. 622.
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imperium sowieckiemu i prawosławiu. „Rozumiesz, że Kościół nie może
negować tego, że KGB jest realne, chyba że chce zejść do podziemia,
a KGB ze swej strony, kiedy zawiodła eksterminacja i infiltracja, nie może
negować Kościoła. Muszą utrzymywać stosunki" - wyjaśniał metropoli
ta Ilia z powieści Vladimira Volkoffa oficerowi KGB, który przyszedł do
2
niego, by wyznać swą wiarę . Problem z tego typu decyzją był tylko taki,
że w jej efekcie zamiast ochrzczenia Związku Sowieckiego czyjego służb
specjalnych - dokonała się biesyzacja Cerkwi lub też - by posłużyć się
ponownie językiem Biesów - w ramach próby nawrócenia Piotra Wierchowieńskiego na prawosławie przydarzyło się nawrócenie starca Tichona na lekko pokryty patyną bizantyjskiej Rusi nihilizm.
Odgrywanie dramatu Biesów w coraz to nowych odsłonach wcale
nie zakończyło się jednak wraz z zaplanowanym i przeprowadzo
nym przez KGB „upadkiem komunizmu". Tyle że tym razem mamy
do czynienia z jeszcze innym rozdaniem ról. Oto bowiem - Władimir
Putin, nihilista z KGB, zaczyna odgrywać rolę (a może rzeczywiście w to
wierzy) nawróconego na prawosławie w jego tradycyjnej, imperialnej, ale
i rosyjskiej formie. Uczestniczy w liturgiach (i jak wskazują zewnętrzni
obserwatorzy - robi to „z pełnym wyczuciem mowy ciała" 3 ), modli się,
opowiada (przynajmniej ustami innych) o swoim nawróceniu, a także
odwołuje się do swego duchowego kierownika. Wraz z nim „cudownych
nawróceń" doświadczają setki pracowników Federalnej Służby Bezpie
czeństwa, którzy, korzystając z posługi duchownych niewielkiej cerkiew
ki znajdującej się na terenie dawnej Łubianki, masowo się chrzczą i po
wracają do zapomnianych przez ich dziadków praktyk. „Nawrócenie" to
sięga tak daleko, że były wysoki urzędnik FSB Wasyl Stawicki publikuje
nawet kolejne tomy poezji duchowej oraz duchowo-patriotyczne opo
wiastki dla dzieci4. Słowem cud. I to taki, jakby Piotr Wierchowieński
zdecydował się wraz z całym swoim morderczym, nihilistycznym kół
kiem przejść na prawosławie i włączyć je w wielki projekt budowania
nihilistycznego imperium; jakby Szatow został wskrzeszony, a starzec
2

V. VolkorF, Gość papieża, tłum. I, Banach, Poznań 2005, s. 216.

3

Tak przynajmniej uważa o. Leonid Kishkovsky, odpowiedzialny za relacje ekume
niczne w Kościele Prawosławnym w Ameryce. Por. The Faith of a President. Exploring
the Religious Profile of Vladimir Putin, „Harriman Institute" February 2004.
4
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Tichon miast wzywać do epitymii przyłączył się do kółka, którego celem
jest budowanie nowej Rosji. W tym nowym rozdaniu Wierchowieńskim
jest Putin, rolę starca Tichona zaś (dość zgrabnie połączonego z Szatowem) odgrywa jego kierownik duchowy, archimandryta (nomen omen)
Tichon (Szewkunow).

Ciemne myśli pani Putin
Potomek bliskich współpracowników Lenina i Stalina, jakim jest
Władimir Putin, nie był oczywiście wierzący od dzieciństwa. Wy
kluczałoby to zresztą (wbrew sugestiom Volkoffa) służbę w KGB,
której z takim oddaniem poświęcał się obecny prezydent Rosji. A jednak
- jak sam wspomina - w dzieciństwie mama miała podarować mu ma
leńki krzyżyk. I to właśnie on, znaleziony krótko przed pożarem w domu
Putinów, miał stać się pierwszym krokiem na drodze do nawrócenia.
Krzyżyk ten miał bowiem - w jakiś nie do końca jasny sposób - pomóc
w wyniesieniu z płonącego domu córek Władimira Władimirowicza. Jakiś
czas potem żona prezydenta (wówczas jeszcze urzędnika w Petersburgu)
miała wypadek samochodowy. I choć udało się ją uratować, to pogodę
ducha i normalność po długotrwałej depresji przywróciły jej dopiero
spotkania z ojcami duchownymi z głównych rosyjskich monasterów.
W części tych spotkań miał towarzyszyć żonie także sam Władimir
Putin. Ale to nie w trakcie tych „leczniczych" wizyt duchowych zdecy
dował się on na przyjęcie prawosławia. Jego „cudowne nawrócenie" do
konało się pod wpływem tajemniczego archimandryty Tichona, który
spotkał kiedyś Putina w monasterze dońskim w Moskwie. Jak doszło do
tego spotkania? Sam Tichon twierdzi, że zupełnie przypadkowo. Putin
miał szukać porady duchowej i uzyskał ją właśnie od niego. Istnieją także
inne wersje. Według jednej z nich, Putin miał poznać się z wpływowym
mnichem poprzez generała KGB i deputowanego Nikołaja Leonowa
(osobiście kierującego leczeniem Fidela Castro). Inna z wersji jest jesz
cze bardziej przyziemna. Otóż odbudowujący swój monaster, znajdu
jący się tuż obok siedziby FSB, Tichon potrzebował na niektóre prace
zgody, a uzyskać ją mógł tylko od Putina. I tak zaczęła się ich niezwykła
przyjaźń, której efektem są „masowe nawrócenia" wśród rosyjskiej kadry
urzędniczej. Chrzty i bierzmowania, a niekiedy nawet kościelne śluby,
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dziwnym trafem często związane są z awansami na wyższe stanowiska
w putinowskiej administracji. Rosjanie więc coraz częściej żartują, że bli
scy współpracownicy prezydenta mogą mówić o sobie jako pochodzą
cych ze „wspólnej kąpieli" u tego samego batiuszki, dzięki której otrzy
mują zaświadczenie, będące - jak niegdyś legitymacja partyjna - prze
pustką do dalszej kariery.
Oczywiście tych podejrzeń i plotek nikt nie potwierdza. Władimir
Putin nigdy nie potwierdził też, że archimandryta Tichon jest jego
kierownikiem duchowym, a sam duchowny także jak ognia unika
potwierdzenia tej informacji. Nie przeszkadza mu to jednak w udziela
niu wywiadów, w których wytrwale buduje obraz (zdaniem niektórych
mit) „prawosławnego prezydenta" Putina. - Władimir Władimirowicz
jest rzeczywiście prawosławnym chrześcijaninem, i to nie tylko nomi
nalnym, ale także człowiekiem, który regularnie się spowiada, przyjmuje
komunię i uznaje swoją odpowiedzialność za powierzone mu zadania i za
swoją nieśmiertelną duszę5 - opowiadał archimandryta Tichon w udzie
lonym jednej z greckich gazet wywiadzie, który później w całości został
przedrukowany przez „Izwiestia" i inne rosyjskie media. - Cała rodzina
prezydenta jest prawosławna. Oni się z tym nie afiszują, ale prawosławie
stanowi ich życie - dodawał archimandryta.

Prawosławny prezydent - mit czy rzeczywistość
Duchowy kierownik prezydenta (a może tylko szef jego propa
gandy religijnej) poszedł zresztą w tym wywiadzie jeszcze dalej.
Otóż uznał on Putina za osobę, która podjęła porzucony w 1917
roku ideał prawosławnego władcy Rosji, który jednoczy w sobie powo
łanie władcy i przywódcy Cerkwi: - W 1917 roku została przerwana
w Rosji tysiącletnia tradycja władców narodu, którzy byli prawosławnymi
chrześcijanami. A w osobie obecnego prezydenta została ona odnowio
na 6 - podkreślał archimandryta. Jednym słowem, prezydent Putin ma
być rzekomo „prawosławnym carem" batiuszką narodu, który przewo
dzić mu będzie zarówno w kwestiach duchowych, jak i państwowych.
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Putin i jego siemia Christianie. Eto glavnoje, „Izwiestia" 8 grudnia 2001.
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W ten sposób zostaje on włączony w wielki proces sakralizacji monarchy,
który trwa w Rosji w zasadzie od czasów najdawniejszych. Jak wskazywał
Borys A. Uspienski, już sam tytuł cara „nabierał w Rosji wyraźnych kono
tacji religijnych, ponieważ w tradycyjnej świadomości kulturowej słowo
7
to kojarzyło się przede wszystkim z Chrystusem" . Sakralizacja ta związa
na była również z bizantyjsko-ruskim przekonaniem o religijnej roli, jaką
do odegrania w życiu Cerkwi ma władca danego kraju.
Zadania takie stawia przed sobą zresztą również prezydent Putin.
I nie chodzi tylko o wspieranie Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej
wewnątrz kraju, ale również o działania ściśle już eklezjalne. Jak
przyznają patriarcha Aleksy II i zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawo
sławnej za Granicą metropolita Ławr, bez wstawiennictwa prezydenta
do zjednoczenia obu zwaśnionych Kościołów mogłoby nigdy nie dojść.
- Putin zrobił wszystko dla zjednoczenia Cerkwi. On jak nikt inny rozu
mie, jak ważne jest, by Cerkiew była jednością w świecie prawosławnym.
On doskonale rozumie konieczność udziału wszystkich prawosławnych
w budowaniu jedności 8 - podkreślał metropolita Ławr. Putin zaangażo
wał się zresztą również w dialog katolicko-prawosławny, podkreślając, że
„byłoby dobrze, gdyby Kościoły-siostry przezwyciężyły dzielące je różni
ce, stanęły ponad nimi i znalazły wspólny język" Za wypowiedziami szły
konkretne działania. W Moskwie jest tajemnicą poliszynela, że odwo
łanie metropolity Tadeusza Kondrusiewicza i przeniesienie go ze stoli
cy Rosji na Białoruś było nie tylko skutkiem działania Patriarchatu Mo
skiewskiego, ale również delikatnych kroków władzy państwowej, która
sugerowała, że arcybiskup za słabo wspiera rządzącą Rosją elitę, a nawet
się od niej dystansuje.
Skwapliwie budowany obraz „prawosławnego prezydenta", zaan
gażowanego religijnie i politycznie po stronie prawosławia, burzą
jednak wypowiedzi samego Putina (przynajmniej te poza Rosją).
Pytany w telewizji CNN przez Larry'ego Kinga o swoje poglądy religijne,
prezydent Rosji odpowiedział: „Wierzę w człowieka. Wierzę w jego do
bre pomysły. Wierzę, że wszyscy istniejemy po to, by czynić dobro. I co
7
B.A. Uspienski, Car i Bóg. Semiotyczne aspekty sakralizacji monarchy w Rosji,
tłum. H. Paprocki, Warszawa 1992, s. 117.
8
I. Goloviesov, Mitropolit Lavr: Putin sdiełat vsie dlia obiednienija russkoj cerkvi,
„Tvoi Dien") 16 maja 2007.
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najważniejsze, że postępując w ten sposób, osiągniemy powodzenie"
W wypowiedzi nie padło więc ani jedno słowo na temat praktykowania,
wiary w Chrystusa czy choćby odniesienia do Boga. Zamiast tego prezy
dent Rosji zdecydował się na typowe sowieckie gadanie o wierze w czło
wieka i jego dobre chęci.

Atomowe prawosławie
Unik w odpowiedzi na pytanie o osobistą wiarę nie musi zresztą
szczególnie zaskakiwać. Można nawet powiedzieć, że jest on ty
powy dla stylu (a może celu) religijności Putina. Jest ona bowiem
raczej bliska (choć pozbawiona jego szczerości) wiary Szatowa, która nie
wiele miała wspólnego z uwierzeniem w istnienie Boga, a opierała się ra
czej na przekonaniu, że religia i religijność konieczne są dla samej Rosji.
„Ateista nie może być Rosjaninem"9 - przekonywał Stawrogina Szatow
i uzupełniał: „nigdy dotychczas nie istniał naród bez religii, czyli bez po
jęcia dobra i zła. Każdy naród ma własne pojęcie dobra i zła, i swoje włas
ne dobro i zło. Gdy wiele narodów zaczyna mieć wspólne pojęcie dobra
i zła, wtedy narody umierają i wtedy zaczyna się zacierać i znikać różnica
między dobrem i złem" 10 . Kiedy musiał jednak odpowiedzieć na konkret
ne pytanie Stawrogina: „czy pan sam wierzy w Boga?" - odpowiedź nie
była już odpowiedzią wierzącego:
„Wierzę w Rosję i wierzę w jej prawosławie... Wierzę w ciało Chrystu
sowe... Wierzę, że Chrystus ponownie zstąpi na ziemię w Rosji... Wierzę
- krzyczał zapamiętale.
- Lecz w Boga? W Boga?
- Będę... będę wierzył w Boga" 11 .
Oczywiście Putin nie przeżywa tego typu rozterek. On nie jest
Szatowem, który kocha Rosję tak bardzo, że dla niej chce uwierzyć
w Boga, widząc tylko w Bogu nadzieję dla świata. On jest raczej

9
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F. Dostojewski, dz. cyt, s. 229.

10

Tamże, s. 231.

11

Tamże, s. 233.
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Piotrem Wierchowieńskim, który - jak niegdyś sposób zdobycia władzy
nad światem dostrzegał w zniszczeniu - tak teraz uznał, że jest nim religia
(w Rosji konkretniej prawosławie). Bez niej, bez odwołania do uczuć naj
głębszych, ale też bez kontrolowania hierarchów rozmaitych wyznań, nie
da się spokojnie rządzić i zbudować bezpieczeństwa dla siebie i najbliż
szych współpracowników. A nawet więcej: bez odwołania do ideologii
prawosławnego nacjonalizmu trudno zbudować system ideologiczny,
który byłby przekonujący dla znaczącej części (również niewierzących)
Rosjan. Prawosławie stanowi zatem dla Putina element umacniania pań
stwa, tak samo, jak elementem takim jest rozbudowa i ochrona systemów
obrony jądrowej. Przyznał to zresztą sam Putin, pytany o stosunek do
prawosławia i badań nad bronią atomową przez dziennikarkę z Sarowa,
gdzie kult dla św. Serafina łączy się z wielkimi zakładami, w których pro
wadzone są badania nad inżynierią atomową. - Obie kwestie są ściśle ze
sobą połączone - mówił wówczas Putin - bowiem zarówno tradycyjne
wyznanie Federacji Rosyjskiej, jak i przemysł jądrowy stanowią elemen
ty wzmacniające państwo, stanowiąc konieczne warunki zabezpieczenia
zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa kraju. Z tego można i na
leży wyprowadzić wnioski, jak państwo powinno odnosić się do jednego
i drugiego - podkreślił prezydent.
Religia w takim systemie sprowadzona zostaje do elementu bez
pieczeństwa państwa, do roli wewnętrznego ersatzu broni ato
mowej. Ma ono sprawiać, że poddani staną się potulni, pokorni
i poddani władzy. A ich zwierzchnicy zamiast nauczaniem wiary zająć się
powinni umacnianiem państwa jako swoim głównym i najistotniejszym
zadaniem. Zadawanie niewygodnych pytań, próby rozliczenia prezyden
ta czy jego najbliższych współpracowników z ich komunistycznej prze
szłości nie wchodzą więc w grę.

Starzec szyty na miarę Putina
Najlepszym dowodem na to pozostaje „duchowy kierownik" pre
zydenta Putina, archimandryta Tichon. I to wcale nie dlatego, że
- jak opowiadają jego znajomi - lubi sobie wypić, a do znajomych
jeździ Audi 8, a dlatego, że zwyczajnie nie ma on najmniejszej ochoty po
uczać Putina w jakichkolwiek kwestiach. Pytany o komunistyczną prze160
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szłość swojego podopiecznego i szefa, zawsze odpowiada, że nie stanowi
ona najmniejszego problemu, trzeba o niej zapomnieć i podziwiać obecne
zaangażowanie prezydenta. - Putin jest człowiekiem głęboko wierzącym
i znającym Boga. On sam przemyślał najgłębsze problemy - podkreślał
w rozmaitych wywiadach i wypowiedziach publicznych Tichon. Nie ma
tu zatem miejsca na próbę wezwania do pokuty, na prośbę o naprawienie
win. Archimandryta nie byłby w stanie poprosić prezydenta - jak robił
to w powieści Dostojewskiego jego imiennik - by ten udał się na pięć,
siedem lat do monasteru...12
Tego typu pomysły nawet nie przychodzą archimandrycie do gło
wy. Ateizm, komunizm, wytrwała służba ustrojowi to dla niego
norma, a nie działanie grzeszne. Georgij Szewkunow wywodzi
się bowiem z dobrze ustawionej, ateistycznej rodziny, całe dzieciństwo
i młodość działał w Komsomole, i dopiero w trakcie studiów w instytucie
filmowym - pod wpływem wykładów z kultury staroruskiej - nawrócił
się na prawosławie. Później spędził kilka lat w rozmaitych monasterach,
aż wreszcie przyjął mnisze postrzyżyny. Na początku lat dziewięćdziesią
tych został przez patriarchę skierowany na przełożonego monasteru doń
skiego w Moskwie, który znajdował się tuż obok Łubianki. Zanim jednak
objął swą funkcję wygonił przy pomocy oddziału kozaków starych mni
chów, którzy mogli mu przeszkodzić w wykreowaniu nowego centrum
mocarstwowego prawosławia. Później wszystko poszło już z górki. Do
monasteru zgłaszali się oficerowie FSB, którym ojciec Tichon - w zamian
za drobne usługi - dostarczał duchowej pociechy i opieki. Aż wreszcie
spotkał Putina, który stać się może „nowym prawosławnym carem"
No może niezupełnie prawosławnym, bowiem Putin czuwa nad
tym, aby nie urazić wiernych pozostałych „tradycyjnych religii"
Rosji. Judaizm, islam, prawosławie i buddyzm często pojawiają się
na ustach prezydenta, który w oparciu o nie chce budować swój duchowy
autorytet czy może coś w rodzaju „rosyjskiej religii obywatelskiej". W jej
ramach to on ma być głównym liderem, któremu zwierzchnicy religij
ni winni są, jeśli nie poddanie, to przynajmniej posłuszeństwo. I, żeby
nie było wątpliwości, godzą się oni na to. Po ostatnich wyborach (w któ
rych z list „Jednej Rosji" startował przywódca rosyjskich buddystów)
12

Tamże, s. 6 5 6 .
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wypowiedzi prawosławnych, żydów i muzułmanów były całkowicie
zgodne. - Wyniki wyborów świadczą o tym, że naród rosyjski popiera
kurs obecnej władzy - mówili agencji ITAR-TASS ojciec Wsiewołod
Czaplin z Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, mufti Tałgat Tadżuddin oraz
rabin Beri Lazar. - Większość Rosjan nastawionych jest nie na konflikt
z władzą, nie na wspieranie politycznych radykalistów i populistów, ale
na realizację tego ideału, którym zawsze żyła Rosja, czyli jedności władzy
i narodu - mówił ojciec Czaplin. A mufti Tałgat Tadżuddin uzupełniał,
że wyniki świadczą jednoznacznie o tym, że Władimir Putin powinien
zdecydować się na zmianę konstytucji i przyjęcie fotela prezydenta po
raz trzeci. Najostrożniejszy w deklaracjach poparcia pozostał rabin Beri
Lazar. Jego zdaniem, wynik wyborów pokazuje, że Rosjanie pozostawili
partii władzy wolną rękę i wsparli jej sposób reformowania ojczyzny.

Pytania o Antychrysta
Mufti Tadżuddin uznał już nawet Putina za „jedynego przywódcę
narodu". I choć od takich opinii do prób budowania jakiejś nowej,
państwowotwórczej religii rosyjskiej jest jeszcze bardzo daleko,
to trudno nie stawiać sobie pytań, jakie przed niemal wiekiem postawił
Włodzimierz Sołowjow. Ten wybitny rosyjski filozof i ekumenista prze
strzegał, że Antychryst przyjdzie w aureoli „wielkiego człowieka" kogoś,
kto jest w stanie pojednać ze sobą skłócone narody i religie, kto stanie się
dobroczyńcą ludzkości13. Putin oczywiście nie zamierza odgrywać aż ta
kiej roli, nie ma on również wpływów poza Rosją, co oznacza, że uznanie
go za przepowiadanego przez Sołowjowa Antychrysta byłoby zwyczaj
nym nadużyciem. Ale - i o tym nie należy zapominać - proponowane
przez niego wykorzystanie Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej (niezależnie
od tego, czy uznamy go za wierzącego, czy też nie) oraz innych religii do
bieżącej walki politycznej i budowania potęgi imperialnej zakorzenione
jest w istocie w systemie komunistycznym. To bowiem Stalin jako pierw
szy uznał, że Cerkiew może być wygodnym narzędziem tworzenia bez
pieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. To on wykorzystał Cerkiew

13
W. Sotowjow, Krótka opowieść o Antychryście, tłum. J. Zychowicz, w: tegoż, Wy
bór pism, Poznań 1988, t. II, s. 128-129.
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do budowania struktur Światowej Rady Kościołów, tak by stała się ona
główną opozycją wobec Stolicy Apostolskiej.
Przejęcie zatem, bez najmniejszej próby rozliczenia i rachunku
sumienia, tamtej wizji roli Kościoła, ze zmianą jedynie stosunku
do samej religijności, oznacza więc próbę ochrzczenia czegoś, co
jest antychrześcijańskie, antyludzkie i antyboskie z samej swojej istoty.
Próbę taką podjął niegdyś ze strony Cerkwi metropolita Sergiusz. Skoń
czyła się ona klęską. Teraz, nieważne czy ze szczerych pobudek, czy też
czysto utylitarnie, podobną próbę - tyle że ze strony państwa - próbuje
podjąć Putin. Ale właśnie z powodu całkowitej sprzeczności pierwiast
ków, które mają zostać pogodzone, jest ona całkowicie skazana na klęskę.
Lekarstwem mogłyby się stać post, modlitwa i pokuta. Nie widać jednak
starców czy jurodiwych, którzy - jak za dawnych ruskich lat - mieliby
dość odwagi i determinacji, by zarówno hierarchom, jak i władcom przy
pomnieć o ich potrzebie.
BORYS POSPIEŁOWSKI

Tłumaczenie: Tomasz P. Terlikowski
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KASZA
I
ŚRUBOKRĘT
„Władimir Władimirowicz Putin to człowiek prawdziwie wierzący, któ
ry spowiada się, przystępuje do komunii i odczuwa swą odpowiedzial
ność przed Bogiem za powierzoną mu służbę na wysokim stanowisku
i za własną duszę. Ten, kto rzeczywiście kocha Rosję i życzy jej dobra,
może się tylko modlić za Władimira Władimirowicza, zamysłem Bożym
postawionego na czele kraju".
Prawosławny archimandryta

Tichon w wywiadzie dla dziennika
„Izwiestia" w 2007 roku.

„Dziesięć kobiet zgwałcił! Nigdy bym się tego po nim nie spodziewał.
Wszystkich nas zadziwił, wszyscy mu zazdrościmy".
Władimir Putin podczas spotkania z premierem Izraela Ehudem
Olmertem w 2006 roku o izraelskim prezydencie Mosze Kacawie.
„Politycy powinni bardziej wsłuchiwać się w wysyłane przez panią syg
nały alarmowe"
Władimir Putin w liście do Brigitte Bardot, w którym wyraził swe
poparcie dla ochrony praw zwierząt - dwa tygodnie po tym, jak sam
zawetował ustawę o zakazie eksperymentów nad zwierzętami.
„U nas, w Leningradzie, w mieszkaniu komunalnym mieszkała babcia
Ania. Kiedy się urodziłem, zaraz z mamą ochrzciła mnie w tajemnicy
przed ojcem, bo on był sekretarzem organizacji partyjnej. Kiedy jecha
łem do Izraela, mama dała mi krzyżyk, żebym poświęcił go przy Grobie
Pańskim. Wziąłem go, założyłem i noszę do dzisiaj"
Władimir Putin o swej pierwszej podróży do Izraela w 1993 roku.
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„Mogę powiedzieć bez przesady, że byłem udanym produktem patrio
tycznego wychowania sowieckiego człowieka".
Władimir Putin na temat swojej edukacji.
„Nasz naród stoi Putinem, a Putin narodem. Wie pan, jaki serial jest
wciąż najpopularniejszy w Rosji? Siedemnaście mgnień wiosny. A kim był
Stirlitz? Kagiebistą. To są bohaterowie naszych czasów: Stirlitz i Putin".
Wiktor Jerofiejew

w rozmowie z Krzysztofem Masłoniem
dla „Rzeczpospolitej" w 2007 roku.

„Stosunki prezydenta Rosji z Bogiem pozostają w centrum zaintereso
wania środków masowego przekazu. Putin pielgrzymuje do monasty
rów, gdzie odstaje w wielogodzinnych nabożeństwach prawosławnych i,
jak informują niektóre gazety, przestrzega postu"
Rosyjski dziennikarz Maksim

Szewczenko w komentarzu
dla „Gazety Wyborczej".

„Zamyślił się, a potem machnął ręką: No i chuj".
Władimir Putin opisuje reakcję mera Petersburga Anatolija Sobczaka
na wieść, że szef jego doradców (czyli Putin) był oficerem KGB.
„Ja wielu jego postępków nie rozumiem, bo ja jestem człowiekiem sta
rego pokolenia. Nie rozumiem niesprawiedliwej prywatyzacji, nie rozu
miem, jak można emerytom płacić grosze i równolegle rozwijać kasyna.
Mnie od tego ziębnie serce. Ale on do tych rzeczy podchodził spokojnie
i tylko mówił: takie jest życie. Trzeba najpierw rozwijać, rozwijać, rozwi
jać, wkładać pieniądze, przyciągać inwestycje i dopiero wtedy będziemy
żyć lepiej".
Przyjaciel Putina z okresu dzieciństwa, Leonid Połochow, o pracy Puti
na w ekipie mera Petersburga w latach 1990-1995.
„(...) jeśli pana interesuje moje podejście do budowania w Rosji demokra
cji, to powiem: Nie musimy na nowo wymyślać koła. Trzeba iść drogą,
po której idą wszystkie rozwinięte kraje. (...) Koniecznie musimy stwo
rzyć trwałą, dobrze działającą bazę prawną dla demokracji. (...) Powin
niśmy też stworzyć społeczeństwo obywatelskie, pomagać związkom zaZIMA 2008
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wodowym przejmować nowe funkcje i - wcale nie w ostatniej kolejności
- zapewnić ekonomiczne podstawy wolnych mediów. (...) Rosjanie już
rozumieją, że nie ma alternatywy dla gospodarki rynkowej i demokracji,
bo inna droga to zastój i zacofanie"
Władimir Putin

w rozmowie z Adamem Michnikiem
dla „Gazety Wyborczej" w 2002 roku.

„Dzięki prezydentowi Putinowi rosyjska młodzież znów zwróciła się
twarzą do Rosji i tyłkiem do Zachodu".
Lider proputinowskiego ruchu młodzieżowego „Idący razem" na wiecu
w Moskwie w rocznicę prezydentury Putina.
„Co!? Że niby rosyjskie służby specjalne wysadziły w powietrze te domy?
Bzdura. Psie łgarstwo. W rosyjskich służbach specjalnych nie ma ludzi,
którzy byliby gotowi popełnić takie przestępstwo przeciwko własnemu
narodowi. Takie podejrzenia są po prostu amoralne"
Władimir Putin w odpowiedzi na zarzuty, że zamachy bombowe
na budynki mieszkalne w Bujnaksku, Moskwie i Wołgodońsku w 1999
roku były dziełem FSB.
„Reformowanie Rosji jest jak wpychanie potężnego kamienia na wyjąt
kowo stromą górę. Kiedy obserwuję Putina, dochodzę do wniosku, że
jest on w znacznie większym stopniu idealistą niż wyrachowanym prag
matykiem".
Siergiej Szelin, zastępca redaktora naczelnego tygodnika „Dieto",
w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej" w 2002 roku.
„Putin jest o wiele bardziej liberalny niż 80 procent Rosjan".
Wiktor Jerofiejew w rozmowie z Krzysztofem Masłoniem
dla „Rzeczpospolitej" w 2007 roku.
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„Są ludzie, którzy mają źle w głowie. Wciąż twierdzą, że konieczny jest
rozbiór naszego kraju i starają się upowszechniać tę teorię. Niektórzy
uważają, że przypadło nam zbyt wiele bogactw naturalnych i że powin
niśmy się nimi podzielić"
Władimir Putin podczas mowy z okazji święta narodowego
4 listopada 2007 roku.
Putin wydaje mi się zresztą religijnym analfabetą, który ani nie zna kul
tury prawosławnej, ani współczesnego, mówiąc delikatnie, arcykonserwatywnego oblicza swej religii. Chce po prostu mieć swoją religię pań
stwową - jak przystało staro-nowemu imperium. A Cerkiew naturalnie
zaciera tylko ręce. Idea rozdziału państwa i religii to przecież bezbożna
nowinka Zachodu i aberracja Watykanu".
Adam Szostkiewicz na łamach „Polityki" w 2007 roku.
„Słynny Kałasznikow to nie tylko przykład nowej myśli technicznej, ale
także symbol talentu, kreatywnego geniuszu naszego narodu".
Władimir Putin z okazji 60. rocznicy skonstruowania automatu AK-47
przez inżyniera generała Michaiła Kałasznikowa.
„Putin prowadzi Rosję do Europy, a przeszkadzają mu w tym jedynie
rządy takich krajów, jak Polska".
Były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder w swych wspomnieniach
z 2007 roku.
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Michaił Kolców był mistrzem dezinformacji i prowokacji.
Do dziś w rosyjskiej szkole szpiegów w Jesieniewie jego
operacje są omawiane jako wzorcowe.

ULUBIENIEC BOGÓW
GRZEGORZ
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Najbardziej znana powieść Ernesta Hemingwaya to Komu bije dzwon
- utwór poświęcony wojnie domowej w Hiszpanii. Pojawia się w nim po
stać sowieckiego dziennikarza Karkowa, o którym amerykański prozaik
pisze, iż „był wówczas jedną z najbardziej znaczących figur w Hiszpa
nii". W rzeczywistości pod nazwiskiem Karkowa kryła się realna osoba
- najsłynniejszego dziennikarza w okresie międzywojennym wZSRS:
Michaiła Kolcowa. Hemingway miał rację: Kolców był wówczas jedną
z najpotężniejszych osób w Hiszpanii, a jego rola wykraczała daleko poza
pisanie wojennych korespondencji dla dziennika „Prawda".
Borys Jefimow do dziś uważa swojego brata za bohatera. Jefimow ma już
ponad sto lat, jest najbardziej znanym karykaturzystą w historii Związ
ku Sowieckiego - swoje satyryczne rysunki zamieszczał od 1922 roku
w „Prawdzie" „Izwiestiach" czy „Krokodiłu" Jako pierwszy podczas pieriestrojki narysował w gazecie karykaturę Stalina. Do pracy w „Prawdzie"
ściągnął go brat. Kiedy w latach dwudziestych i trzydziestych w ZSRS
padało określenie „dziennikarz nr 1", wszyscy wiedzieli, że chodzi o Mi
chaiła Kolcowa. Mówiono o nim: tytan pracy, wulkan energii, cudowne
dziecko żurnalistyki.
Już w czasie rewolucji bolszewickiej Kolców jako 20-letni młodzieniec
stanął na czele tworzącej się sowieckiej kroniki filmowej i kierował pis
mem „Kinoniediela". Dwa lata później był już zastępcą redaktora naczel
nego pierwszej wysokonakładowej gazety wojskowej „Krasnaja Armia"
Podczas buntu w Kronsztadzie walczył po stronie władzy komunistycznej
i wydawał dziennik „Krasnyj Kronsztad" W latach 1920-1923 pisał zagra
niczne korespondencje dla sowieckiej agencji prasowej ROSTA oraz dla
„Prawdy" i „Izwiestii", wypełniając jednocześnie misje dyplomatyczne dla
MSZ. Regularnie pisywał reportaże, felietony i recenzje do „Wieczierniej
Moskwy" i „Prawdy" gdzie miał swoją stałą rubrykę.
Był mistrzem tego, co dzisiaj nazywa się public relations. Wiedział,
że propaganda nie może być nudna, więc - na przekór wielu sowieckim
towarzyszom - w 1923 roku stworzył pierwszy sowiecki tygodnik ilu
strowany „Ogoniok" którego został redaktorem naczelnym. Wiedział, że
czytelnicy lubią poznawać ludzkie oblicze polityków, więc zainauguro
wał cykl fotoreportaży o prywatnym życiu komunistycznych wodzów.
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Tak powstały materiały: Dzień Kalinina, Dzień Trockiego, Dzień Rykowa i wiele innych. Wiedział, że propaganda komunistyczna musi się są
czyć różnymi kanałami, dlatego powołał do życia nowe tytuły, takie jak
satyryczne tygodniki „Krokodił" i „Czudak", magazyn kobiecy „Żenskij
żurnał", pismo dla kierowców „Za ruliom" przegląd prasy zagranicznej
„Za rubieżom" czy ilustrowane pismo fotograficzne „Sowietskoje foto".
Wspólnie z Maksymem Gorkim stworzył holding medialny, w którym
wydawał prasę i książki.
Organizował wielkie akcje propagandowe. Z jego inicjatywy wybu
dowano gigantyczny samolot agitacyjny „Maksym Gorki" który obleciał
cały Związek Sowiecki. Dbał też o poparcie zachodnich intelektualistów
dla Ojczyzny Światowego Proletariatu. Organizował przyjazdy do ZSRS
znanych pisarzy, takich jak Romain Rolland, George Bernard Shaw, Lion
Feuchtwanger czy Henri Barbusse, którzy chwalili później ustrój ko
munistyczny w zachodniej prasie. W 1935 roku w Paryżu zorganizował
„międzynarodowy kongres w obronie kultury", który zamienił się w wiec
poparcia dla ZSRS. Kolców stał wówczas na czele sowieckiej delegacji,
podobnie zresztą jak w 1937 roku podczas antyfaszystowskiego kongresu
w Sewilli.
Był ulubieńcem czytającej publiczności. Konstantin Simonów wspo
mina, że na jego korespondencje wojenne z Hiszpanii czekał cały kraj,
a popularnością biły one na głowę relacje Ilji Erenburga. Kolców jako
pierwszy sowiecki dziennikarz pisał reportaże wcieleniowe, w których
odmalowywał swoje przygody, gdy wcielał się w rolę moskiewskiego tak
sówkarza lub szkolnego pedagoga. Zorganizował też i opisał samolotową
wyprawę nad górami Hindukuszu do Teheranu i Kabulu. Był gwiazdą so
wieckiej kultury masowej. W czasach, gdy nie istniała jeszcze telewizja,
był stałym bohaterem kronik filmowych, które pokazywały go albo za
sterami samolotu, albo na hiszpańskim froncie, albo wśród przodowni
ków pracy.
Jefimow opowiada, że jego brat był prawdziwym patriotą nie tylko
w gromkich słowach, lecz w odważnych czynach. Walczył z patologiami
społecznymi, piętnował biurokratów i bumelantów, zwalczał korupcję
i marnotrawstwo, protestował przeciwko szpiegomanii i wskazywał na
niewydolność sowieckiego systemu rozdzielczo-nakazowego.
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Jefimow nie mówi jed
nak wszystkiego o swoim
bracie. Kolców pisał wie
le artykułów, w których
wysławiał kolektywizację
i rozkułaczanie wsi, ma
sowe aresztowania wro
gów ludu i działalność
Gułagu, budowę przez
więźniów Biełomorkanału i walkę z opium
dla ludu, czyli z religią.
W archiwach Kremla za
chowały się stenogramy
z posiedzeń Biura Poli
tycznego, w których to
warzysze
rekomendują:
powierzyć sprawę Kolcowowi, przekazać Kolcowowi...
21 grudnia 1929 roku w „Prawdzie" ukazał się panegiryk na cześć wo
dza pt. Zagadka Stalina. Dziś wielu historyków i sowietologów traktuje
ten tekst jako zapoczątkowanie kultu jednostki w ZSRS. Autorem arty
kułu jest Kolców. Pisze on, że geniusz Stalina pozostaje nieprzenikniony
i jest nie do pojęcia dla kapitalistów, natomiast jest całkowicie zrozumia
ły dla wszystkich robotników, którym droga jest dyktatura proletariatu.
Kolców inicjuje też osobiście kampanię na rzecz zniszczenia XIV-wiecznego Soboru Simonowa, jednej z najwspanialszych prawosław
nych budowli w Rosji. Kampania doprowadza do wysadzenia świątyni
w powietrze. Kolców opisuje to wydarzenie w entuzjastycznym reporta
żu: „To wspaniałe! Sobór rozprysł się na całkowicie oddzielne, pojedyncze
cegiełki. Leżą teraz jak gorzkie grudki sacharyny, z lekka posypane bia
łym pyłem niczym cukrem pudrem, gotowe jednak do tego, by w ciągu
minuty rozpocząć z nich nową budowę. Właśnie z nich, z tych oswobo
dzonych molekuł starego, robotnicy wybudują coś nowego, innego, nie
twierdzę dla książąt cerkwi, lecz pałac dla samych pracujących..."
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Kiedy na początku 1930 roku Kolców dowiaduje się, że kierownictwo
sowchozu oriechowskiego na Ukrainie wydało część ziarna głodującym
chłopom, żeby mogli przeżyć zimę, publikuje w „Prawdzie" gniewny fe
lieton pod tytułem Jak puszczać chleb na wiatr. Domaga się w nim suro
wych kar więzienia za podobne praktyki. I rzeczywiście, jego tekst posłu
ży jako pretekst do zaostrzenia kodeksu karnego.
Wkrótce potem na Ukrainie wybucha wielki głód, wywołany sztucz
nie przez Stalina. Historycy szacują, że mogło umrzeć wówczas od sześ
ciu do dwunastu milionów ludzi. Zachodnia prasa przemilcza to wyda
rzenie. Jedynie gazety rosyjskiej „białej emigracji" piszą na okrągło o do
konującej się hekatombie. Kolców otrzymuje zadanie zdyskredytowania
emigracyjnej prasy jako niewiarygodnej.
W 1933 roku pojawia się w Paryżu. Zaprasza swoich francuskich
znajomych na wspólny wieczór i zawiera z nimi zakład, że jest w stanie
opublikować w rosyjskich gazetach emigracyjnych każdy idiotyzm, jaki
mu przyjdzie do głowy, byle tylko szkalował Związek Sowiecki. W obec
ności podekscytowanych Francuzów pisze tekst fałszywki, który pod
pisuje imieniem rzekomej mieszkanki Jekaterynosławia - Lizy. Opisuje
w nim szalejący w mieście głód, nędzę i bezrobocie. Jednocześnie zaszyfrowuje w tekście kryptogram dla wtajemniczonych - jeśli przeczytamy
pierwszą literę co piątego wyrazu, wówczas otrzymamy zdanie: „Nasza
białobandycka gazeta wydrukuje każdą bzdurę o ZSRS". Francuscy zna
jomi są zachwyceni, przyjmują zakład.
Nazajutrz Kolców udaje się do redakcji emigracyjnego tygodnika „Wozrożdienije". Redaktorzy dają wiarę wymyślonej przez niego opowieści
i publikują dramatyczny tekst Lizy. Kolców tylko na to czeka i rozpętuje
w prasie francuskiej wielką kampanię przeciwko białym emigrantom.
Ma świadków: wielu Francuzów, którzy potwierdzają jego wersję. Od tej
pory doniesienia o wielkim głodzie na Ukrainie traktowane są jak propa
gandowy wymysł antykomunistów.
Kolców był mistrzem dezinformacji i prowokacji. Do dziś w rosyjskiej
szkole szpiegów w Jesieniewie jego operacje są omawiane jako wzorcowe.
Nic dziwnego: przez wiele lat współpracował blisko z organami sowie
ckiej bezpieki: OGPU i NKWD. Dzięki nim mógł wyjeżdżać incognito za
granicę i pisać stamtąd korespondencje.
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W1927
roku
z fałszywym
paszportem udaje się do Buda
pesztu i publikuje cykl artykułów
o „faszystowskich Węgrzech" pod
rządami admirała Horthyego. Z re
publiki weimarskiej donosi o tra
gicznym losie niemieckiego pro
letariatu: „Czy wiecie, że rodzina
niemieckiego robotnika dysponuje
tylko połóweczką ogórka i marzy
o normach panujących w sowie
ckich stołówkach? A niemiecki
górnik, który ukradł worek węgla,
dostał za to dwa miesiące więzie
nia!" Kiedy Kolców pisze w 1932 roku te słowa, w Związku Sowieckim
obowiązuje prawo przewidujące za kradzież paru kłosów zboża lub gru
dek węgla 10 lat obozu koncentracyjnego.
W 1935 roku korespondent „Prawdy" przyjeżdża do Kraju Saary, gdzie
odbywa się plebiscyt, czy region ten znajdzie się pod kontrolą Niemiec,
czy Ligi Narodów. Kolców zjawia się tam z niemiecką pisarką komuni
styczną Marią Osten, którą przedstawia wszędzie jako swoją żonę, chociaż
nigdy nie brali ślubu. Wspólnie wpadają na genialny pomysł. Postanawia
ją adoptować niemieckiego chłopca z robotniczej rodziny i wywieźć go
do ZSRS. Pewien górnik, członek partii komunistycznej Johann LHoste,
zgadza się oddać im do adopcji swego 10-letniego syna Huberta.
Para przywozi chłopca do Moskwy. Maria pisze o nim książkę „Hu
bert w krainie czarów", którą Kolców redaguje. Tytuł nieprzypadkowo
nawiązuje do bajki Lewisa Carrolla. Tak jak Alicja, przechodząc na drugą
stronę lustra, opuszcza szarą rzeczywistość, by znaleźć się w zaczarowa
nym świecie, tak samo Hubert, porzucając zgniłe kapitalistyczne Niemcy,
trafia do raju na ziemi, czyli do Związku Sowieckiego. Chłopiec zwierza
się w książce, jakim koszmarem jest życie w Niemczech, i nie może się
nachwalić uroków życia w bolszewizmie.
Książka Marii Osten, do której przedmowę napisał sekretarz gene
ralny Międzynarodówki Komunistycznej Georgi Dymitrow, staje się
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lekturą obowiązkową w sowieckich szkołach. Uczniowie muszą ją na lek
cjach czytać na głos, a radio robi z niej słuchowisko w odcinkach. Hubert
L'Hoste trafia do panteonu „bohaterskich pionierów". Jego portrety wiszą
w szkołach obok portretów Pawki Morozowa. Wszyscy znają jego pucułowatą twarz z rudą fryzurą. Jego imieniem nazywane są szkoły, kina
i teatry.
Największą popularność Kolców zdoby
wa swoimi korespondencjami wojennymi
z Hiszpanii, publikowanymi w odcinkach
w „Prawdzie". Na Półwyspie Iberyjskim od
grywa jednak znacznie poważniejszą rolę
- jest głównym doradcą politycznym i woj
skowym Kominternu przy rządzie republi
kańskim. Bierze udział w posiedzeniach Ko
mitetu Centralnego Komunistycznej Partii
Hiszpanii i dowództwa Brygad Międzynaro
dowych. Pozostaje w stałym kontakcie z sze
fostwem misji NKWD. Jest okiem i uchem
Stalina w Hiszpanii. Jest też głosem, który zachęca karzącą rękę sowie
ckich służb do rozprawy z przeciwnikami.
Sowieci dążą wówczas do podporządkowania sobie wszystkich le
wicowych ugrupowań walczących przeciwko generałowi Franco. Nie
zależność od nich chce utrzymać POUM - marksistowska organizacja
skłaniająca się ku trockizmowi. Kolców organizuje przeciw niej kampa
nię, oskarżając działaczy POUM (te „ludzkie pomioty", jak pisze) o spisek
z faszystami i frankistami. Kampania staje się sygnałem do krwawej łaź
ni, jaką komuniści urządzają w Hiszpanii trockistom. Z rzezi tej ledwo
uchodzi z życiem Erie Arthur Blair, który później pod pseudonimem
George Orwell opisze swe przeżycia w książce W hołdzie Katalonii.
Od czasu do czasu Kolców przyjeżdża z Hiszpanii do Moskwy.
W Związku Sowieckim rozpoczyna się właśnie nowa fala terroru, na
zwana od nazwiska szefa NKWD „jeżowszczyzną". Pochłonie 700 tysię
cy ofiar. Kolców pisze hymn pochwalny na cześć Jeżowa, kreśląc obraz
„cudownego, niezłomnego bolszewika, który dzień i noc, nie wstając zza
stołu, tnie nici faszystowskiego spisku".
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Wszystkich elektryzują kolejne procesy po
kazowe, podczas których skazani na śmierć
zostają najbliżsi współpracownicy Stalina: Kamieniew, Zinowiew, Ryków. Oskarżeni przy
znają się do najbardziej nieprawdopodobnych
zarzutów. Wiosną 1938 roku w trakcie następ
nej sfingowanej rozprawy sądowej na ławie
oskarżonych zasiada niedawny „ulubieniec par
tii" Nikołaj Bucharin. Kiedy w 1928 roku uka
zało się pierwsze czterotomowe wydanie dzieł
zebranych Michaiła Kolcowa, autor poprosił
o napisanie wstępu właśnie Bucharina. Teraz, po dziesięciu latach, Kol
ców pisze o procesie swego przyjaciela tekst do „Prawdy".
Artykuł nosi tytuł Morderca z pretensjami. Kolców nazywa Bucharina
„zdrajcą i szpiegiem", „faszystowskim agentem", „prawicowo-trockistowską prostytutką polityczną", „gnuśnym chrystusikiem" i „zdradliwie pod
łym mordercą" który „ponosi odpowiedzialność za nieskończoną liczbę
koszmarnych, krwawych zbrodni, jakich nie zna historia" Kończy swój
tekst stwierdzeniem, że Bucharinowi „nie uda się umyć swych akademi
ckich rączek. Są to rączki we krwi. To ręce mordercy". Oskarżony zostaje
skazany na śmierć.
Jefimow jakby tego wszystkiego nie pamięta. Gdy mówi o pobycie brata
w Hiszpanii, wspomina, że to Kolców organizował obronę Madrytu lub
walczył bohatersko pod Toledo. Kiedy opowiada o stalinowskich czyst
kach, przywołuje obraz brata zdezorientowanego i nie mogącego pojąć,
co się wokół niego dzieje, pytającego wciąż, dlaczego tak wielu zasłużo
nych i dobrych działaczy jest nagle aresztowanych.
Jefimow nie ma takich zaników pamięci, gdy mówi o sobie. Nie ukry
wa, że rysował propagandowe karykatury łańcuchowych psów imperiali
zmu, krwiożerczych kapitalistów, dyszących żądzą mordu rewanżystów,
Denikina, Piłsudskiego, Churchilla, Trumana, Eisenhowera, Sołżenicyna...
Rok 1938 stanowi apogeum sławy i wpływów Kolcowa. Sukcesy przycho
dzą jeden za drugim. Jego Dziennik hiszpański wychodzi drukiem i staje
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się bestsellerem. Pełną pochwał recenzję zamieszczają w „Prawdzie" dwaj
najważniejsi wówczas pisarze w kraju: Aleksy Tołstoj i Aleksy Fadiejew.
Kolców zostaje odznaczony Orderem Lenina, wybrany deputowanym do
Rady Najwyższej RSFSR i mianowany redaktorem naczelnym „Prawdy"
- głównego organu prasowego partii bolszewickiej. Jako pierwsza oso
ba bez wyższego wykształcenia zostaje członkiem Rosyjskiej Akademii
Nauk. Marszałek Woroszyłow dzwoni do niego i mówi: „na Kremlu was
cenią, lubią i ufają wam".
Nikt nie ma wątpliwości, że jest ulubieńcem Stalina. Wódz chwali
publicznie Dziennik hiszpański i zaprasza go do siebie na Kreml. Przez
trzy godziny każe opowiadać sobie o Hiszpanii. W spotkaniu uczestniczą
tylko najbliżsi współpracownicy Stalina: Mołotow, Kaganowicz, Woro
szyłow i Jeżów.
Przy pożegnaniu dochodzi do sceny, która budzi niepokój Kolcowa.
Dziennikarz już stoi w drzwiach, gdy Stalin zatrzymuje go i pyta: - Czy
macie rewolwer, towa
rzyszu Kolców?
- Tak jest, towarzy
szu Stalin.
- A nie zamierzacie
się z niego zastrzelić?
- Oczywiście, że nie,
towarzyszu Stalin. Na
wet w myślach nie za
mierzam.
Niedługo
potem,
7 grudnia 1938 roku,
podczas spektaklu w Te
atrze Wielkim w Mos
kwie, Stalin zaprasza do
siebie do loży Kolcowa.
Wódz przyjacielsko ga
wędzi z redaktorem na
czelnym „Prawdy". Prosi
go o wygłoszenie dla ro
syjskich pisarzy wykładu
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na temat „Krótkiego kursu Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bol
szewików)".
Zredagowany osobiście przez Stalina Krótki kurs WKP(b), który uj
rzał światło dzienne niedługo przedtem, był czymś w rodzaju ewangelii
tamtych czasów - biblią stalinizmu. Jak każde pismo natchnione, potrze
bował komentatora. I Stalin do roli głównego egzegety komunistycznego
objawienia wybrał właśnie Kolcowa. Trudno było o większe wyróżnie
nie.
Pięć dni później, 12 grudnia 1938 roku, sala dębowa Centralnego
Domu Literatów w Moskwie, dawna siedziba loży masońskiej hrabie
go Olsufiewa, pęka w szwach. Intelektualna i artystyczna elita państwa
zbiera się w komplecie. Kolców wygłasza referat będący jednym wielkim
hymnem na cześć Stalina - największego geniusza w dziejach ludzkości.
Owacjom publiczności nie ma końca. Po wykładzie Kolców odbiera ze
wszystkich stron gratulacje. Przepełniony dumą i szczęściem jedzie do
redakcji „Prawdy".
Tam czekają na niego czterej oficerowie NKWD. Zostaje aresztowany
i od tej chwili wszelki ślad po nim ginie.
Aresztowanie Kolcowa było szokiem dla wszystkich. Konstantin Simo
nów wspomina, że chociaż w ZSRS szalał terror i z dnia na dzień prze
padało bez śladu wiele znanych osób, to jednak uwięzienie Kolcowa było
najbardziej niespodziewanym zniknięciem. Ilja Erenburg zapisał w swym
dzienniku: „Nie mogę zrozumieć Stalina, który nie tknął Pasternaka, za
chowującego niezależność, a zabił Kolcowa, wypełniającego wszystkie
jego życzenia".
Jefimow nie kryje wzburzenia, gdy słyszy opinię Erenburga. Uważa,
że jego brat zginął, bo był zbyt samodzielny, bezkompromisowy i nieza
leżnie myślący. Na dodatek Stalin nie mógł mu wybaczyć pozytywnych
artykułów o Trockim, zamieszczonych w 1924 roku w „Ogonioku".
Żyd Michał Frydland, któryprzyjąłnazwisko Kolców, nie ukrywałwówczas swej fascynacji innym Żydem: Lwem Bronsztajnem, który pod pseu
donimem Antid Oto był błyskotliwym dziennikarzem, a jako Lew Trocki
- działaczem komunistycznym. Podobało mu się to połączenie dziennika
rza i polityka - kogoś, kto opisuje świat, ale zarazem go zmienia.
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Jefimow uważa, że Stalin czekał na okazję do zemsty na Kolcowie aż
czternaście lat. Podobnie czekał siedemnaście lat, by się zemścić na Tuchaczewskim, a dziewiętnaście, by wyrównać porachunki z Pilniakiem.
Stalin, jak przekonuje Jefimow, był wierny zasadzie wschodnich despo
tów: zemsta najlepiej smakuje na zimno.
Przez całe lata snuto domysły, co mogło ściągnąć zagładę na Kolcowa.
Niektórzy podkreślali, że była to genialna zagrywka Stalina, który w ten
sposób zaszachował całą sowiecką inteligencję. Pokazał im, że nikt nie
może się czuć bezpieczny, choćby nie wiem, jak wielkie miał zasługi dla
partii i państwa. A poza tym: w jakiej sytuacji ich postawił? Zgotowali
owację na stojąco wrogowi narodu - i to w momencie, kiedy w jego gabi
necie trwała już rewizja.
W 1995 roku odkryto w kremlowskich archiwach donos na Kolcowa
do Stalina napisany przez generalnego sekretarza Brygad Międzyna
rodowych w Hiszpanii Andre Marty'ego. Francuski komunista postawił
mu dwa zarzuty: „1. Kolców razem ze swoim nieodłącznym druhem
Malrauxem nawiązał kontakt z miejscową organizacją trockistowską
POUM. Jeśli wziąć pod uwagę dawne sympatie Kolcowa do Trockiego,
kontakty te nie noszą charakteru przypadkowego, 2. Tak zwana «cywilna
żona» Kolcowa, Maria Osten (Gresshóner), jest zaś, nie mam co do tego
osobiście żadnych wątpliwości, zakonspirowanym agentem niemieckie
go wywiadu. Jestem pewien, że wiele klęsk w starciach wojennych było
rezultatem jej szpiegowskiej działalności".
Donos Marty'ego stał się przyczyną wszczęcia tajnego śledztwa prze
ciw Kolcowowi. Obaj nie przepadali za sobą. Rywalizowali o wpływy
w obozie republikanów. Hemingway w swej powieści opisuje wrogość,
jaka panowała między Marty'm a Karkowem (Kolcowem). Stalin bar
dziej ufał jednak Francuzowi. Być może pamiętał ich postawę z dawnych
czasów. W 1917 roku, jeszcze przed rewolucją październikową, Kolców
opublikował w „Żurnalie dla wsiech" zjadliwy atak na bolszewików i Le
nina. Andre Marty był w tym czasie marynarzem francuskiej floty wojen
nej. W 1919 roku, gdy okręty jego eskadry skierowane zostały na Morze
Czarne, by wspomóc siły kontrrewolucji w walce z komunistami, Marty
wzniecił na statkach bunt.
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Podczas wojny w Hiszpanii zy
skał sobie przydomek „rzeźnika
z Albacete" W miasteczku tym pro
wadził bowiem rekrutację do Bry
gad Międzynarodowych. Z całego
świata na wezwanie lewicy napły
nęły 32 tysiące ochotników. Marty
dokonał wstępnego odsiewu - kazał
rozstrzelać bez sądu 500 dobrowolców jako „politycznie niepewnych".
Hemingway wspominał go jako sła
bego dowódcę, który u swych pod
władnych cenił tylko bezgraniczną
lojalność. Karol Świerczewski, od
malowany w powieści amerykań
skiego pisarza jako generał Goltz,
obwiniał Marty'ego o klęskę mili
tarną pod Kordobą. Francuz miał
jednak te cechy osobowościowe,
które podobały się Stalinowi.
Maria, gdy dowiedziała się z francuskich gazet o aresztowaniu Kolcowa,
postanowiła wyruszyć z Paryża do Moskwy. Zelektryzowała ją wiado
mość, że został zatrzymany „za kontakty z niemieckim szpiegiem Marią
Osten" Chciała pomóc Kolcowowi oczyścić się z fałszywych oskarżeń.
Andre Malraux namawiał ją, by nie jechała. - Jego nie uratujesz, a sama
zginiesz - mówił. Nie posłuchała go.
Pierwsze kroki w Moskwie skierowała do mieszkania Kolcowa. Drzwi
otworzył Hubert L'Hoste, ale nie wpuścił jej do środka. - Wracaj tam,
skąd przyjechałaś - powiedział. - Nie chcę mieć nic wspólnego z wro
gami narodu.
- Czyś ty zwariował, Hubert? Przecież to moje mieszkanie - krzyknę
ła Maria, ale adoptowany syn zatrzasnął jej drzwi przed nosem.
Zamieszkała w hotelu „Metropol" Przez dwa i pół roku starała się do
trzeć do najwyżej postawionych ludzi w państwie, by uratować Kolcowa.
Udało jej się spotkać z szefem Kominternu, Georgim Dymitrowem, który
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obiecał interweniować u Stalina. Stalin wykazał się jednak wyjątkowym
poczuciem humoru: bezradnie rozłożył ręce i powiedział: - A cóż ja
mogę dla ciebie zrobić? Wszyscy moi krewni też siedzą w więzieniu.
Maria uznała, że fakt posiadania przez nią niemieckiego obywatel
stwa może zaszkodzić Kolcowowi. Zrzekła się go więc i została obywa
telką sowiecką. 22 czerwca 1941 roku - w dniu napaści Hitlera na ZSRS
- została aresztowana przez NKWD, a 16 sierpnia 1942 roku rozstrzela
na w Saratowie. Zatrzymano także Huberta L'Hoste, który trafił do łagru,
gdzie wkrótce zginął. Co się stało jednak z Kolcowem? Tego nie wiedzieli
nawet jego najbliżsi.
Półtora roku po śmierci Stalina, 18 grudnia 1954 roku, Jefimow otrzy
mał z prokuratury wojennej decyzję o unieważnieniu wyroku na bracie.
Dopiero kiedy nastąpiła pośmiertna rehabilitacja Kolcowa, dowiedział
się, że jego brat został rozstrzelany. Nie znał jednak żadnych szczegółów
śledztwa. Musiał czekać na to ponad pół wieku, do czasu otwarcia taj
nych archiwów NKWD.
Pierwsze przesłuchanie Kolcowa odbyło się 6 stycznia 1939 roku.
Oskarżony o szpiegostwo na rzecz Niemiec, Francji i USA, nie przyznał
się do winy. Podobnie zeznawał 21 lutego: „Jestem niewinny. Jako pisarz
i dziennikarz służyłem z pełnym oddaniem partii i władzy sowieckiej. Tej
pracy oddawałem wszystkie swoje myśli i czyny".
23 marca - po dwudziestu przesłuchaniach - Kolców po raz pierw
szy przyznaje się do winy. 31 maja wymienia nazwiska siedemdziesięciu
osób zamieszanych razem z nim w antysowiecki spisek. Jako szpiegów
wymienia między innymi Izaaka Babla, Aleksego Tołstoja, Ilję Erenburga i Wsiewołoda Meyerholda. Obciąża też zeznaniami jako niemiecką
agentkę Marię Osten. Z przesłuchania na przesłuchanie zmienia się jego
charakter pisma. Na początku pewny siebie, zdecydowany, staje się coraz
bardziej rozedrgany, miejscami jest zupełnie nieczytelny.
Zachowała się relacja dyplomaty Jewgienija Gniedina, którego na
zwisko znalazło się na liście Kolcowa. Aresztowany i oskarżony o anty
państwowy spisek, zażądał w więzieniu konfrontacji z byłym redaktorem
„Prawdy". Śledczy zorganizowali spotkanie w czerwcu 1939 roku. Pod
czas konfrontacji Gniedin zauważył: „siedział przede mną człowiek cał
kowicie złamany, gotowy do bezwarunkowego podporządkowania się"
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Kolców nie tylko przyznał się do winy, ale również obciążył zarzutami
Gniedina. Ten ostatni zaprzeczał, ale śledczy nie dali mu wiary. Dyplo
mata przesiedział w więzieniach i obozach 16 lat.
Proces Kolcowa odbył się 1 lutego 1940 roku. Rozprawa miała miej
sce za zamkniętymi drzwiami. Trwała półtorej godziny. Dziennikarz nie
przyznał się do żadnego ze stawianych mu zarzutów. Opowiedział, że ze
znania podczas pięciomiesięcznego śledztwa zostały wymuszone na nim
biciem i torturami. Sąd pod przewodnictwem Wasyla Ulricha skazał go
na karę śmierci. Następnego dnia Kolców został rozstrzelany.
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Kilka dni później, po wielu tygodniach starań, Borysowi Jefimowowi
udało się dostać na audiencję do Wasyla Ulricha, wówczas przewodniczą
cego kolegium wojennego. Jefimow nie wiedział nic o rozprawie, chciał
tylko wyprosić dla brata możliwość skorzystania na procesie z pomocy
adwokata. Człowiek, który parę dni wcześniej skazał Kolcowa na śmierć,
patrząc Jefimowowi prosto w oczy, poinformował go o wyroku na brata:
„10 lat dalekich łagrów bez prawa do korespondencji"
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Jefimow do dziś nie może zapomnieć tego spotkania. Jest przekonany,
że Ulrich spodziewał się zobaczyć go wkrótce przed sobą w charakterze
oskarżonego. Nie mylił się: nakaz aresztowania Jefimowa był już goto
wy do podpisania, ale Stalin w ostatniej chwili powiedział: „Nie ruszać"
Stalin miał wtedy wielu wrogów, z którymi trzeba się było rozprawić,
a takich wrogów dobrze jest obrzydzić jadowitymi karykaturami. Nikt
się natomiast nie nadawał do tego lepiej niż Jefimow. Był w końcu ulu
bionym karykaturzystą wodza.
Kiedy w 1950 roku obradowało jury Komitetu Nagrody Stalinowskiej,
Aleksy Fadiejew rzucił jako kandydaturę nazwisko Jefimowa. Wśród ze
branych zapadła złowroga cisza: przecież to brat „wroga narodu" Ciszę
przerwał sam Stalin, który powiedział: - To dobry kandydat.
Całe życie obsypywany był nagrodami. Kiedy skończył 105 lat, otrzy
mał gratulacje od prezydenta Putina. Na pytanie, dlaczego służył tym,
którzy zamordowali jego brata, odpowiada krótko. Nie szuka wymówek.
Mówi, że się bał. O siebie i swoją rodzinę. A poza tym człowiek jest z na
tury egoistą. Czasami tylko drżała mu ręka, gdy musiał narysować pa
skudną karykaturę któregoś ze swoich przyjaciół, na przykład Trockiego.
Albo później, gdy musiał podpisać petycję pod hasłem: „Żydzi, ręce precz
od Egiptu!" choć sam jest żydowskiego pochodzenia.
Nie ukrywa, że był oportunistą. Ale swojego brata zawsze wspomina
jak bezkompromisowego idealistę, który nigdy nie sprzeniewierzył się
sobie. Tak jakby brat był tym, kim on sam nigdy być nie zdołał.
O Michaile Kolcowie zachowało się jeszcze jedno wspomnienie. Kiedy
ostatni raz wyjeżdżał z Paryża do Moskwy, powiedział podczas pożegna
nia Luisowi Aragonowi: „Proszę zapamiętać ostatnie słowa, jakie słyszy
pan ode mnie. Proszę zapamiętać, że Stalin ma zawsze rację"

GRZEGORZ GÓRNY
Rysunki: Borys Jefimow
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Poznaję tajemnicę rodzinną. Miałam wujka w SS. Przed
wojną studiował medycynę w Berlinie i został lekarzem.
Tyle że w obozach koncentracyjnych. Był zbrodniarzem,
prowadził doświadczenia. Nosił moje panieńskie nazwi
sko. Został rozstrzelany przez Anglików.

OD ANARCHIZMU

DO PATRIOTYZMU
NATALIA
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Lato 1974
Jestem bardzo małą dziewczynką, która niewiele wie o świecie. Na waka
cje do wujka i cioci na wieś pojechałam z babcią i połowę dnia spędza
łam, siedząc na miedzy przy szosie i wypatrując zielonego małego fiata
- bardzo tęskniłam. Wiejskie dzieci chciały mnie wypróbować i potem
chodziłam dumna, że dałam radę. Rzuciły we mnie - miejską dziewczyn
kę - zdechłym szczurem, oczekując, że zacznę piszczeć. Skąd miałam
tyle mądrości, żeby wiedzieć, jak mam zareagować? Roztropnie i odważ
nie, tłumiąc obrzydzenie, podniosłam szczura z ziemi za ogon i zaczęłam
z udawaną ciekawością mu się przyglądać. Zyskałam wakacyjnych przy
jaciół. Poza tym oglądałam małe kaczki i nutrie, które hodował wujek, ką
pałam kota w beczce i obserwowałam pająki zamieszkujące sień. Obraz
stojącego w półmroku sieni wujka, opierającego się ramieniem o łopatę,
utkwił mi w pamięci na zawsze.
Wtedy odważyłam się go zapytać, co to za numer ma napisany na ręce?
Ale co mi odpowiedział? Nie mam pojęcia. Może nic? Może się uśmiech
nął i zaproponował nakarmienie świń? Ale dlaczego tak przeżyłam sam
fakt zapytania go o to? Jakbym wiedziała, że o tym się nie mówi.

Zima 1978
Leżę chora i nie muszę iść do szkoły, z czego bardzo się cieszę. Za oknem
śnieg, rodzice w pracy, kołdra jest ciepła. Wszystkie książki przeczytane,
tomy Tomków Wilmowskich podróżujących po całym świecie i Panów
Samochodzików również. Książka, na którą natrafiam na półce rodziców,
jest bardzo gruba, ma szarą twardą okładkę, a jej tytuł jest zagadkowy.
Dzisiaj dobrze go nie pamiętam: jakiś długi numer a dalej „miał szesna
ście lat". Kto by spamiętał taki długi numer, nigdy go nie pamiętałam,
ale to, że miał szesnaście lat, przemawiało do mojej wyobraźni. Zaczę
łam więc czytać. Okazało się, że gdyby ten szesnastolatek tego numeru
nie spamiętał, to by tej książki nigdy nie napisał. Przez kilka dni czytam
więc z wypiekami na twarzy wspomnienia z Oświęcimia. Wracam do
tej książki kilka razy w szkole podstawowej. Gdyby ktoś zapytał mnie,
jaka książka z dzieciństwa wywarła na moje życie wpływ, to mogę po
wiedzieć, że literatura obozowa. Bo potem były następne, na przykład
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o kobietach z Ravensbruck. Prycze, niekończące
się apele, zimno, błoto, chodaki, tyfus, wszy,
pasiaki, owczarki niemieckie, głód, druty kol
czaste, kromka chleba.

Wiosna 1979
Z koleżankami z klasy dowiadujemy
się o obozie rowerowym organizo
wanym latem przez ZHP. Wpa
damy na pomysł, żeby na niego
w czwórkę pojechać. Będzie fan
tastycznie, będziemy mieszkać
w namiotach, jeździć na ro
werach i jeść z menażek! No
i będziemy razem! Nie mogę doczekać się lata. Podekscytowana przed
stawiam plany rodzicom. Nic z tego, przepłakuję całe popołudnie. Tata
zagniewany nawet nie usiłuje mi tłumaczyć, o co chodzi. Nie rozumiem,
co to znaczy „czerwone harcerstwo", wcale mnie to nie interesuje. Chcę
mieć mundur, spać w namiocie w środku lasu, być z koleżankami.
Moje przyjaciółki pojechały i wróciły opalone, rozgadane i roześmia
ne. Chodziły potem na zbiórki. Ja wiedziałam tylko tyle, że to nie jest
prawdziwe harcerstwo i że ma to jakiś związek z Archipelagiem GUŁag,
który owinięty w gazetę i głęboko schowany czytał tata. To zakazane mi
przez ojca harcerstwo miało coś wspólnego z tym wszystkim, czego nie
wolno było głośno mówić, z historią, o której mówiono szeptem.

Zima 1981
Jak fajnie jest przeżywać takie sytuacje w grupie dzieciaków! Nic się nie
rozumie, niebezpieczeństwa się nie czuje, ale dzieje się coś innego niż
zwykle. Nie muszę iść jutro do szkoły - to pierwsza myśl. Z okna wi
dzę wóz opancerzony i żołnierzy. Z koleżankami i kolegami stoimy przez
chwilę na klatce schodowej i podnieceni chichoczemy. W domu co inne
go, jest cicho. Rodzice nie tłumaczą mi szczegółów: jestem najmłodszym
dzieckiem, które zawsze już będzie pod szczególną ochroną i nigdy nie
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dorośnie. Takie najmłodsze dziecko nigdy niczego nie zrozumie, bo jest
zawsze na wszystko za małe i trzeba je chronić przed złem i nieprzyjem
nościami oraz wzruszeniami. Jestem więc chroniona przed rzeczywistoś
cią i uświadamiana przez osiedlowych kolegów. Noszę opornik wpięty
w sweter i prowokuję spojrzeniem zomowców pilnujących osiedlowe
alejki. Ale kto by się przejął bezczelnym wzrokiem dwunastolatki? Myślę
jednak, że jestem bardzo odważna.

Jesień 19851 potem
Liceum wybieram katolickie, i na dodatek rodzice się zgadzają na pry
watne. To moja postawa wobec systemu - liceum ma tradycje przedwo
jenne, potem zostało zamknięte i dopiero rok wcześniej zwrócono mu
jeden z budynków i pozwolono uczyć. Szybko jednak wpadam w sidła
innego systemu, a poza tym poznaję towarzystwo uczniów liceum pla
stycznego. Czujemy się lepsi. „Szara rzeczywistość" nas przygniata, a my
się z tym obnosimy. Wszystko dokoła jest do niczego, osądzamy każdego,
kto tylko się nawinie. Zmieniam swoje lektury. Pod ławką czytam Wit
kacego. W antykwariacie kupuję Albo-Albo Kierkegaarda. Odstawiam
oczywiście na półkę, bo nie jestem zdolna zrozumieć kilku pierwszych
kartek. Wypożyczam Sartrea - o, w tym to się zaczytuję. Nie tylko ja.
Zakładamy z kolegami zespół punkowo-nowofalowy, który nazywamy
Kopenhaga (oczywisty związek z Kierkegaardem), a potem chcemy prze
mianować go na Mdłości (jeszcze bardziej oczywisty związek z Sartre'm).
Ubieram się na czarno, wzruszam ramionami na komunę, podziemie
i Kościół. Piję wino w słoikach, a herbatę mieszam drugą stroną pędzla,
przesiaduję popołudniami w bursie szkół artystycznych i w kawiarniach.
Na koncertach przejmuję się Salwadorem, który płonie.

Wiosna 1987
Z kolegami i koleżanką szwendamy się po Cytadeli - jest popołudnie, pozimowe powietrze nareszcie trochę cieplejsze. Palimy papierosy, kopiemy
kamienie - bo przecież jeszcze nie puszki. Głośno się śmiejemy i wygłu
piamy. Nagle zza zakrętu wyłania się grupa harcerzy w mundurach. Mają
czarne chusty, jeden z nich niesie proporzec, idą dwójkami, a traperki na
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nogach głośno stukają. „Hitlerow
cy" - krzyczy jeden z moich kole
gów. Nie szczędzimy harcerzom
wyzwisk. Co za kurna wojsko ja
kieś - myślę sobie. Dzieciaki ba
wią się normalnie w wojnę! Jestem
szczerze oburzona! Militarna or
ganizacja! Trzeba zakazać! Obra
zić! Nawyzywać! Niech sobie nie
myślą, że mogą tu jakąś piątą ko
lumnę tworzyć! Co za gnoje nor
malnie! Polska bez wojska! Wojsko
to zło, a wojna prowadzi potem do
płonącego Libanu i morderstw!
W ogóle wszystko to jest zwykłą obłudą: godło w szkole nad tablicą, flaga
biało-czerwona. „Nie deptać flagi i nie pluć na godło" stało się dla mnie
symbolem obłudnego życia wszystkich dorosłych w okolicy. A więc na
tym ma polegać patriotyzm, że trzeba być po jednej stronie barykady. Ale
każda strona siebie warta. Moje dzieciństwo znaczyły flagi z pochodów
pierwszomajowych, na które chodziłam z rodzicami. Odczuwam więc
wstręt do flagi i tych barw. Nie chcę takiej Polski. Druga Polska to ta znana
ze strajków i gazetek drukowanych w podziemiu, zakazanych książek na
szarym papierze, które czyta mój tata. Polska podziemna, która spotyka
się w kościołach. Ale ja właśnie poznałam inną stronę Kościoła, w szkole
katolickiej, w której za punkowy wygląd nie jadę - jako jedyna w szkole!
- na pielgrzymkę do Rzymu. Moja nastoletnia duma cierpi, bo bardzo
chciałam tam pojechać, bowiem w tych czasach jeszcze się modlę i Jan
Paweł II jest dla mnie jakoś tam ważny. Wyrzekam się takiej podziemnej,
chrześcijańskiej Polski. Właśnie więc będę pluć na godło i deptać flagę
- nic to dla mnie nie znaczy. Państwowość jest źródłem wszelkiego zła.
Nie ma w niej miejsca na indywidualizm. Umierać za ojczyznę? Co za
głupota! Wolę czytać Sartre'a i Camusa pod ławką, słuchać Dezertera
na grundigu i korzystać z namiastki wolności - bo przecież myśleć to ja
mogę, co chcę. Na przykład to, że ten Baczyński, którym polonistka eks
cytuje się na lekcjach, był żałosny i biedny. Ale Bursa - ten już nie.
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1989 i kilka lat dalej
Jedyny strajk, jaki przeżyłam na studiach - bo zaraz potem wszystko to
się skończyło - śmieszył mnie. Wolałam zaangażować się w inne związ
ki, alternatywne, które powoływali do życia moi koledzy. A więc organi
zacja „Kolektyw Zbitych Psów" która w wyborach uczelnianych zdobyła
zaskakująco dużo głosów. Tacy byliśmy, niezwykle z siebie dumni: mamy
gdzieś Polskę, Ojczyznę, którą „należy kochać" Jesteśmy anarchistami!
Pikietujemy sklep z futrami - zabijanie zwierząt na futra i buty wydaje mi
się prawie największym problemem na świecie, trzeba myśleć globalnie
a nie tylko o sobie! Latem jadę do Czorsztyna pikietować budowę tamy.
Wioska jest wyludniona - wszystkich wywieziono. Skłotujemy jakiś pen
sjonat, brudząc dookoła niemiłosiernie. Jest zajebiście!!! Czy interesują
mnie rzeczy pozostawione przez dawnych mieszkańców? Ich historia?
Historia tego miejsca, które zaraz zniknie z powierzchni ziemi? Kawałek
czyjegoś życia, indywidualna historia? Chodzi o to, żeby dobrze się za
bawić i nakrzyczeć na kierowców wielkich ciężarówek. Bardzo chciałam
trafić do aresztu w Nowym Targu i stać się bohaterem. Niestety, zamiast
chodzić na blokady wolałam się opalać na łączce i patrzeć na góry.
Okrągły Stół, Wałęsa i Szczepkowska w TV omijają mnie. Jestem
zajęta ważniejszymi sprawami - matką ziemią, ekologią, troską wobec
wielorybów, dziurą ozonową, lisami hodowanymi na futra i corridą, któ
ra przyjechała na gościnne występy do Polski. Co najwyżej sekunduję
koleżance, która głoduje w sprawie zlikwidowania obowiązkowej służby
wojskowej. Zbratała się z działaczami organizacji Wolność i Pokój, która
chce bronić prawa wolności jednostki, opierając się niby na światopo
glądzie chrześcijańskim i buddyjskim. E tam, w rezultacie, jak wszyscy
się zgadzamy, jesteśmy anarchistami. Wkurzają nas komuniści i łzawi
działacze solidarnościowi. Nie odpowiada nam żadna władza. Dooko
ła mamy samych wrogów! Teraz największymi są skinheadzi, obnoszący
się z barwami ojczystymi! Jeszcze jeden powód, by znienawidzić flagę
i godło. „Niszcz nazizm" - śpiewają moi koledzy z zespołu Apatia. Mamy
na myśli skinów i każdą władzę: państwową i kościelną. Każde barwy na
rodowe, ale może nie tak do końca każde, bo amerykańską i brytyjską
jakby trochę mniej. Bo jednak dziwi mnie, gdy na koncercie Killing Joke
wokalista Jaz Coleman pali brytyjską flagę. Na szubienicach wieszamy
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swastykę, krzyż, orła w koronie. Moja najbliższa koleżanka wymyśla tytuł
utworu, który ma zamiar wykonywać w nowym żeńskim zespole: „Bóg,
honor i czyste majtki". Ale śmieszne, bardzo nam się podoba, o to właśnie
chodzi! Obnażmy ten narodowy absurd, tę wydumaną dumę, obśmiejmy
to polskie męczeństwo, Chrystusa narodów, przedmurze chrześcijań
stwa, łagry i obozy, pierścionki z orłem w koronie, obraz z Jasnej Góry,
wieszczów, papierowe chorągiewki dla papieża i mazowieckie łany zbóż.
Jesteśmy ponad tym wszystkim. Jesteśmy wielcy i bardzo z siebie zado
woleni.

Wiosna 1990
Czym jest dla mnie Polska, gdy wracam do domu po pobycie w Paryżu?
Razowym chlebem i kiszonymi ogórkami. Tylko tyle.

Lato 1994
Teraz, gdy wróciłam do Kościoła katolickiego i czytam na serio Biblię,
oburza mnie krzyż na szubienicy. Jednak na wybory nie chodzę nadal,
politykę mam głęboko gdzieś i nadal nie mam zamiaru kupić flagi, by
ją wywieszać 3 maja lub 11 listopada. Jaka ojczyzna? Jaki orzeł? „Bóg,
Honor, Ojczyzna" nadal uważam za hasło dobre dla spacyfikowanych już
skinheadów. Dyskutujemy w szerszym gronie na temat Polski i II wojny
światowej. Stoję wciąż na stanowisku, że nie należy walczyć w obronie
kraju i tym razem podpieram się - jako walcząca neofitka - Pismem
Świętym. „Moja ojczyzna jest w niebie" - mówię głośno. Jest mi więc
wszystko jedno, gdzie mieszkam, obojętny mi język, jakim mówię - to
tylko kwestia umowy i przypadku.
Obchodzimy - jako Polska - 50. rocznicę wybuchu Powstania War
szawskiego. Mieszkam na Nowym Mieście w Warszawie. Jest popołu
dnie, zbliża się wieczór. Pod moimi oknami słyszę gwar, ludzie idą świę
tować pod pomnik na Placu Krasińskich. Myślę o tej imprezie z pogardą.
Kolejny apel, świętowanie przegranej, walki bez sensu, śmierci w imię
absurdu. Gorszy mnie widok kościoła garnizonowego przy ulicy Długiej,
odmawiam żołnierzom ich miejsca na modlitwę i posiadania kapelanów
wojskowych. Odmawiam prawa do wojny jakiejkolwiek i bycia żołnie190
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rzem w ogóle. Patriotyzm mnie nie dotyczy, śmieszy mnie polski sen
tymentalizm i przywiązanie do miejsca, bruzdy czarnoziemu. To tylko
kawałek bruku, ulice, jakaś ziemia, zwykłe niebo, normalny krajobraz,
sztuka jak każda inna - ani gorsza ani lepsza. Jeśli już ojczyzna, to ta
u Pana Boga, innej nie ma i koniec. Znów jestem lepsza, bardziej oświe
cona i nawrócona.
Tymczasem mieszkam w Warszawie. Chodzę codziennie na space
ry z psem Konwiktorską, Zakroczymską, Sapieżyńską, zakupy robię na
Freta, do kościoła chodzę na Długą, przesiaduję na ławce w Parku Kra
sińskich i umawiam się w Saskim. Bywam często na Kredytowej w Zaik
sie, a potem przechodzę Bielańską, idąc do weterynarza na Senatorską,
naprzeciwko stoi kościół św. Antoniego. Wysiadając z autobusu na Bo
nifraterskiej mijam kościół i klasztor bonifratrów, gdzie w kolejkach od
rana czekają ludzie po zioła, przechodzę po podwórkach na Francisz
kańskiej i dochodzę do domu obok kościoła franciszkanów. Zakupy co
tygodniowe robię na targowisku przed Halą Mirowską. Lubię patrzeć ze
staromiejskiej skarpy na Wisłę. Po moim ślubie, wieczorem, właśnie tam
idziemy z przyjaciółmi, ja w białej sukni, patrzeć na nocną rzekę. Nie,
nie jakąkolwiek rzekę, na Wisłę. Codziennie więc chodzę po grobach, ale
o tym w ogóle nie wiem. Ponieważ w ogóle, ale to w ogóle mnie to nie
obchodzi.
Ale muszę jeszcze wspomnieć o tym, że letnimi wieczorami jeździmy
zbierać kwiaty za miasto. Na rozlewiskach Bugu i Narwi zbieramy miętę
do koszyka i pijemy nalewkę na skrawku suchej trawy. Rwiemy olbrzymie
bukiety rumianku pod ruinami zamku w Czer
sku. Jeździmy do Kazimierza Dolnego i łazimy
po olbrzymiej łasze białego piasku.

Wiosna 1995
Umiera mój wujek, ten z numerem na
przedramieniu. Wspominam go, wypy
tuję. Jego historia, choć okazuje się, że
kiedyś przecież ją słyszałam, sprawia, że
może po raz pierwszy dociera do mnie, że
- chcę czy nie chcę - jestem cząstką historii
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tego kraju. Był jednym z pierwszych więźniów Auschwitz i wytrzymał
w nim aż do wyzwolenia. Ktoś ze wsi go zadenuncjował za to, że zabił
świnię - był rzeźnikiem.
Oglądam albumy ze zdjęciami, poznaję przeżycia wojenne moich cioć,
babci. Przypominam sobie te opowieści babci, gdy byłam mała, a ona lu
biła wspominać czasy, gdy moja mama miała tyle lat co ja. Wołała: „ja nie
chcę do sklepu, ja nie chcę do sklepu!", gdy był nalot i trzeba było szybko
biec do piwnicy. Poznaniacy na piwnicę mówili sklep. Po co wspominać
bezustannie wojnę? Nie, ja nie wspominam, okazuje się po prostu, że ona
jest i już. Wypija się ją z mlekiem matki, która wołała przerażona „nie
chcę do sklepu!", gdy tylko słyszała nadlatujące samoloty.

Zima 1999
Poznaję tajemnicę rodzinną, ponieważ umiera ciocia, przez wzgląd na
którą o tej sprawie się nie mówiło. Miałam
wujka w SS. Przed wojną studiował medy
cynę w Berlinie i został lekarzem. Tyle że
w obozach koncentracyjnych. Był zbrod
niarzem, prowadził doświadczenia. Nosił
moje panieńskie nazwisko. Został rozstrze
lany przez Anglików. Ciocia - jego siostra
- nie mogła tego wszystkiego znieść. Mat
ka zresztą również - zmarła jeszcze w la
tach czterdziestych. Ciocię utrzymywało
się w iluzji, że nikt na ten temat nic nie wie
i nigdy się nie dowie.

Lato 2000
Przyjeżdża do naszego domu kilka lat nie
widziany kolega. Palimy, gadamy o daw
nych warszawskich czasach. Nagle on poważnie oświadcza: jestem pol
skim patriotą. Co???? Ułani, szabelki, wojenki i nabożeństwa do Matki
Boskiej od żołnierzy, starej szlachty, której nazwy nawet nie pamiętam?
Nie chcę pamiętać, nie mam zamiaru zapamiętywać Jej nazwy, taki to
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jest dla mnie absurd. „Jazłowiecka, Jazłowiecka". Ja, dziecko czterech
pancernych, nie rozumiem nadal Kresów. Granica Polski jest na Bugu,
a co dalej na wschód to obce. Gorąca kłótnia na temat patriotyzmu przy
wódce. Jak ten nasz kolega, świeżo nawrócony, śmie twierdzić, że jest
patriotą? Wspominać powstania styczniowe, listopadowe, roztkliwiać się
nad zsyłkami, Katyniem i kobietami w czarnych sukniach? Ach, co mnie
ta cała Polska w ogóle obchodzi? Dlaczego chodzi za mną witraż Wy
spiańskiego, krakowskie Planty, bitwa pod Grunwaldem, polska szlach
ta, herb mojej rodziny ze złotym półksiężycem, chochoł, Dziady, Wajda
z Tadeuszem i Papkinem, ten smętny żołnierz w rowie, którego dziobią
ptaki: kruki i wrony, nacierająca husaria z obrazu wiszącego na ścianie
pokoju mojego taty. Dajcie spokój! Jestem zniesmaczona, że na odwrocie
ryngrafu, który dostałam z Jasnej Góry, wyryty jest orzełek. Po co mie
szać dwie rzeczywistości? Są ważniejsze rzeczy na tej ziemi, na przykład
zbawienie duszy.

Lato 2005
Jesteśmy na rodzinnych wakacjach. Z Mazur podróżujemy na południe,
w góry. Robimy sobie dwudniową przerwę w Warszawie: przy okazji kon
certu pod Muzeum Powstania Warszawskiego chcemy odwiedzić zna
jomych. Jest upalnie, koszmarnie gorąco, tropik. W południe, podczas
próby przedkoncertowej, wszyscy opowiadają o wichurze, jaka przeszła
nad Warszawą poprzedniej nocy. Drzewka w Parku Wolności nie urosły
jeszcze i nie dają cienia, dzieci jęczą z gorąca, jesteśmy głodni i spragnie
ni. Ktoś mi radzi, żebym poszła do Muzeum - tam jest podobno chłodno.
0 nie, do Muzeum? Mam iść do Muzeum? I niby co ja tam będę robić?
Oglądać karabiny? Ten ktoś jednak przekonuje, że tam, w środku, jest
kawiarnia, w której dają dobrą zupę. W takim razie w porządku, niech
będzie. Wchodzę z dziećmi do Muzeum. Do kawiarni docieramy po
półtorej godzinie. Zapominamy w międzyczasie, że mieliśmy coś zjeść
1 napić się.
W którym momencie następuje w moim życiu przewartościowanie?
Pamiętam to doskonale. Wtedy, gdy staję przed gablotą, a w niej zdję
cia kobiet z Powstania, które trafiły do obozów jenieckich. Zwykłe zdję
cia dwudziestolatek, en face. Takie więzienne. Nie, nie są zwykłe. One
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się uśmiechają. I obok odgłosów
wystrzałów słyszę nisko dudniące
bicie serca. Ale w tym momencie
wszystko milknie, jestem tylko ja i te
dziewczyny. Ktoś do mnie coś mówi,
jedno dziecko biega, zbierając kartki
z kalendarza, drugie stoi przy bary
kadzie, oglądając fragment „Kolum
bów" a ja myślę ciągle o tych dziew
czynach. To półtorej godziny, zanim
niczym zahipnotyzowani docieramy
wreszcie do kawiarni, jest jednym z najważniejszych momentów mojego
życia, mojej świadomości. Odtąd już nic nie jest takie samo.
Kilka godzin później jest koncert Lao Che. Pod sceną widzę ludzi
z flagą biało-czerwona. Nie, nie są to skinheadzi. My, co żyjemy byle jak,
my, którym się nie szczęści, z radością przywitamy znak, znak zaciśnię
tej pięści. Widzę starszego człowieka z opaską na rękawie. Co on robi
w nocy, wśród takich ludzi i wrzasku gitar? Wyciągam w górę zaciśniętą
pięść. Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie, Polacy, gdziekolwiek się znaj
dujecie - dlaczego się wzruszam? Dlaczego ściska mi się krtań? Dzieci
ciągną mnie znów do Muzeum - jest przed północą. W Muzeum niewie
le osób, trafiam do namiotu, pod filcem, a tam pełno tabliczek, a w nich
zatopione kartki z wolskich ekshumacji. Miał czerwone spodenki, mia
ła spódnicę w grochy i roztrzaskaną szczękę, brakowało mu tylnej lewej
szóstki dolnej. - Mamo, to Niemcy zrobili to wszystko? - pytają mnie
dzieci. Co mam odpowiedzieć, ja - anarchistka, pacyfistka nauczona,
żeby mówić: naziści, faszyści, zło? Wobec najprostszego pytania dziecka,
co mogłam odpowiedzieć? Tak, Niemcy. Ale dlaczego Niemcy napadli
na Polskę, dlaczego strzelali, dlaczego nie mogli się zbuntować, ale co
złego im zrobiliśmy, do tego dziecka też strzelali Niemcy, dlaczego nikt
nam nie pomógł? Tysiące dziecięcych pytań. Na zewnątrz ten nocny upał
i wszyscy się bali, że ta wichura znów nadejdzie, jak ostrzegano przez
radio, a chłopacy z Lao Che śpiewali: tramwajem jadę na wojnę, tramwa
jem z napisem nurfiir Deutsche, z pierwszosierpniowym potem na skroni,
z zimnem lufy Visa w nogawce spodni.
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Jesień 2005
Czytam, czytam, czytam. Zaczynam od Daviesa - jak tylko wracam do
domu z wakacji, a Davies kupiony stoi na półce nigdy nieotwarty. Jakoś
nie interesują mnie polityczne meandry i kulisy. Ale takie fragmenty
sprawiają, że czuję ciarki: „Pisząc do ojca o tutejszej sytuacji długi list,
wspomniałem o pewnej dziewczynie, o której się mówiło w naszej kom
panii. Nigdy jej nie wiedziałem, znam ją jednak z opowiadań, a ponieważ
w mojej pamięci pozostały niezapomniane ramy, tło, otoczenie z innych
wydarzeń, mógłbym z pewnością nazwać to moim najpiękniejszym prze
życiem («piękny» jest oczywiście wątpliwym określeniem, lepiej powie
dzieć - głębokim przeżyciem, inaczej pod pojęciem «piękny» rozumie
się coś wstrząsającego). Kiedy zdobyto bank emisyjny, od wielu dni sztukasy, działa przeciwlotnicze, moździerze, gazy zapalające używane były
do zdobywania tego jednego budynku. Kiedy szereg działek szturmo
wych z lufami na wysokość piersi człowieka podjechał pod same piwni
ce, większa część ludności cywilnej poddała się. Wychodzili ze śladami
gruzu i przeżywanego bez przerwy od wielu dni strachu. Pełzli po ziemi
wśród gwizdu granatów nad ich głowami, błysku strzałów i huku działek
szturmowych, skamląc jak opętani. Ta dziewczyna stała wyprostowana
ze spokojnym, poważnym wyrazem twarzy, lekko tylko kiwając głową
nad tym szalonym zachowaniem wywołanym strachem o życie znajo
mych i obcych. Stała w ogniu, w obłąkaniu, nietknięta" 1 (z listu dziewięt
nastoletniego niemieckiego porucznika).
Płaczę, gdy na stronie 906, w Dodatku, czytam wyrok kary śmierci dla
dwóch osób za to, że przez radio w czasie Powstania łączyli się z Londy
nem. „(...) w czasie wojny przechowywał u siebie bez prawnego zezwole
nia aparat radiowy nadawczo-odbiorczy, którym nadawał szyfrem depe
sze do Londynu, czym popełnił przestępstwo". Niemcy ich skazali? Ależ
skąd, Polacy, „Polacy" Polska, Polacy, godło, biało-czerwona flaga. Po
tem czytałam jedną książkę za drugą, ale przede wszystkim chcę wspo
mnieć o Aleksandrze Kamińskim, który odkrył przede mną prawdziwą
ideę harcerstwa, bohaterstwa, służby, honoru, niezłomności, odwagi
i męczeństwa. Z Dni walczącej stolicy Bartoszewskiego, z jednej z za1

N. Davies, Powstanie '44, tłum. E. Tarkowska, Kraków 2006.
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mieszczonych w książce fotografii, dowiaduję się, że pod oknami mojego
warszawskiego mieszkania stała barykada. Odtąd chodzę po Warszawie
inaczej, patrzę na nią innymi oczami. Na całą Polskę patrzę inaczej.

Lato 2006
Beskid Niski, dookoła pagórki i samotne przydrożne krzyże - kolejne
przypadkowe spotkanie z historią. Tych okolic w ogóle nie znałam, bo
zawsze interesowały mnie wyższe góry, prawdziwe. Jedziemy i jedzie
my, jest pusto, siąpi deszcz - wydaje mi się, że to koniec świata. Zaraz
zobaczę moją córkę w harcerskim mundurze. Jest tu na obozie, swoim
pierwszym obozie w życiu. Kilka godzin później przeżywam wzruszenie,
gdy podczas mszy harcerskiej dzieciaki śpiewają tę samą modlitwę, którą
mówił Andrzej Morro i Zośkowcy po przebiciu się do Śródmieścia. Do
tąd znałam ją tylko z kart książek, teraz słyszę na własne uszy:
O Panie Boże, Ojcze nasz, w opiece swej nas miej,
Harcerskich serc Ty drgnienia znasz, nam pomóc zawsze chciej.
Wszak Ciebie i Ojczyznę miłując chcemy żyć...
Latem, podczas naszych podróży po Polsce, wpadamy na kilka dni do
Warszawy. Nigdy nie byłam na Powązkach wojskowych, nie mam poję
cia, gdzie znajdują się groby Zośkowców. Najpierw długo chodzimy po
Powązkach zabytkowych, pytamy się nielicznych ludzi - nikt nie wie. Je
steśmy już bardzo zdziwieni i wracamy do samochodu, gdy zauważamy
idących ulicą harcerzy. Oni na pewno będą wiedzieć - bingo. Podjeżdża
my kawałek do cmentarza wojskowego i szybko trafiamy do kwatery peł
nej brzozowych krzyży. Odnajdujemy mogiły Rudego, Andrzeja Morro,
Bonawentury, Zośki... A więc to wszystko prawda. Te wszystkie rzeczy
wydarzyły się rzeczywiście, istniały, oni żyli, tutaj, na cmentarzu można
ich dotknąć. Siedzimy długo na ławce i patrzymy. Myślę o tym, że ten
cmentarz jest źródłem życia, jest dowodem prawdy, bije z niego ogromna
moc. Tu się nie płacze, ani nie wspomina, nie popada w sentymentalizm,
tu się nabiera siły na jutro. Na zwykłe jutro.
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2007
Nagle wszystko zaczyna się układać w jakiś nieuchronny łańcuch zda
rzeń i wspomnień. To, czego kiedyś się wyrzekłam i przed czym się bro
niłam, a co płynęło w moich żyłach i tak, odezwało się w sposób deli
katny i wzruszający. A więc Wisła, Warszawa, Kraków, a nawet Poznań,
którego wcale dotąd nie lubiłam. Krajobrazy, właśnie, że tak, te niby sen
tymentalne wierzby nad potoczkiem i topole odgradzające jedno pole
od drugiego, łany żółtego rzepaku i nadjeziorne piastowskie osady. Nie
śmieszą mnie kobiety, które w czasach zaborów na znak żałoby nosiły
czarne suknie albo postawa hrabiego Władysława Zamoyskiego, który
obiecał sobie, że będzie spał nie w wygodnym łóżku, ale na biurku, dopó
ki Polska nie odzyska niepodległości. To biurko do dziś stoi w jego gabi
necie w Zamku Kórnickim.
Ta duma idzie jeszcze dalej, bo mam na myśli herb mojej rodziny
przechowywany od dawna w złotych ramkach. Oraz książkę, w której
pradziadek spisywał po łacinie dzieje rodziny, dokumentację z wielko
polskich parafii potwierdzającą kolejne chrzciny i śluby, laurki ślubne
mojej babci, na których oprócz kwiatów zawsze widniał orzeł w koronie,
ręcznie wyrysowane drzewo genealogiczne, w którym kolejni potomko
wie wypisują kolejne narodziny i zaznaczają daty nieuchronnych pogrze
bów. A nawet te dziwne zbiegi życiowe, których trzeba się wstydzić, ale
które zaistniały, jak ten, że moje nazwisko panieńskie zostało splamione
krwią. Wśród dokumentów zgromadzonych przez pradziadka jest i list
od proboszcza jednej z parafii, w której przekonuje, że może udowodnić,
iż w naszej rodzinie do któregoś pokolenia nie było Żyda. „Kto mógł wie
dzieć, że nastanie kiedyś ktoś taki jak Hitler i takie dane będą potrzeb
ne?" - pyta ów ksiądz. Wujek przecież musiał się wykazać czystością rasy
zanim przyjęto go w szeregi SS. Nosił nazwisko polskiego szlachcica.

NATALIA BUDZYŃSKA

ZIMA 2008

W jednym ze swych dzieł kardynał Ratzinger wyraził się,
iż w miarę upływu lat coraz bardziej nabiera przekona
nia, że jeśli dojdzie do pojawienia się Antychrysta na
ziemi, okaże się on wspaniałym biblistą. Na dzisiejszym
papieżu szczególne wrażenie zrobił ten fragment Krót
kiej opowieści o Antychryście Sołowjowa, który wspomi
na o przyznaniu Antychrystowi doktoratu honoris causa
za pionierskie dzieło egzegetyczne przez Uniwersytet
w Tybindze, bliski Ratzingerowi dlatego, że przez wiele
lat jako profesor wykładał tam teologię.

UWAGA
NA ANTYCHRYSTA!

Dzieje pojęcia w myśli
i wrażliwości chrześcijańskiej
od czasów apostolskich
po współczesność
KS.
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Przywykliśmy do kawy bez kofeiny, czekolady bez cukru i kotletów bez
mięsa. Jednakże chrześcijaństwo bez Chrystusa jest jak nasienie bez
plemników. Nawet przy wielkim wysiłku przypomina współżycie dwojga
staruszków. Nie rodzi nowego życia, a więc rozmija się ze swym nadprzy
rodzonym przeznaczeniem. Myślę, że to właśnie miał na myśli papież Be
nedykt XVI, mówiąc w Monachium o „niedostatku zdolności spostrze
gania". „Chciałbym opowiedzieć coś z moich doświadczeń ze spotkań
z biskupami świata" - mówił papież. „Kościół katolicki w Niemczech jest
wspaniały dzięki jego aktywności społecznej, dzięki gotowości do pomo
cy tam, gdzie jest ona potrzebna [...]. Od czasu do czasu jednak mówi
afrykański biskup: «Kiedy przedstawiam w Niemczech projekty socjal
ne, natychmiast otwierają się przede mną drzwi. Ale kiedy przyjeżdżam
z projektem ewangelizacyjnym, spotykam się najczęściej z powściągliwością». Jak widać, u niektórych osób panuje opinia, że projekty socjalne
należą do najpilniejszych; a sprawy związane z Bogiem, czy też z wiarą
katolicką mają charakter raczej partykularny i nie są tak bardzo ważne"1.

Benedykt XVI o Antychryście
W tym kontekście ze zdwojoną mocą zabrzmiał temat Antychrysta pod
jęty przez kardynała Giacomo Bitnego podczas ostatnich rekolekcji gło
szonych Ojcu Świętemu i pracownikom Kurii Rzymskiej. Nagle ta trochę
operetkowa, trochę jasełkowa postać nabrała siły rażenia, budząc skrajne
reakcje w prasie. Początkowo próbowano załatwić sprawę kpiną. O kim
mówi Biffi? Pewnie o Bushu lub Berlusconim, albo o jakimś „intelektua
liście", antyklerykale. Filippo Ceccarelli, dziennikarz „La Repubblica", „pi
jąc" do tego, co mówił kaznodzieja, dworował sobie: „Antychryst mógłby
ukryć się za plecami pacyfisty lub ekologa, albo ekumenisty. Na liście kar
dynała Biffiego zabrakło tylko geja" Szybko jednak zaczęto sobie zdawać
sprawę, że chodzi o coś, co odnosi się nade wszystko do życia Kościo
ła, czegoś w rodzaju podstępnego „konia trojańskiego" wprowadzonego
w organizm chrześcijańskiej wspólnoty. Temat jednocześnie alarmujący,
co kłopotliwy. Niemniej jednak, aby nie narazić się na zarzut rewizjonisty

1

Homilia papieża Benedykta XVI podczas Mszy św. na terenach targowych w Mo
nachium, 10 września 2 0 0 6 roku.
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albo też na śmieszność egzaltowane
go kolekcjonera wizji i przepowied
ni, wraz z końcem Wielkiego Postu
2007 przestano zajmować się dziwną
postacią Antychrysta. Powróciła wy
godna cisza.
Tymczasem temat podjął sam pa
pież w swej książce Jezus z Nazaretu,
przy okazji omawiania pokus Zbawi
ciela na pustyni. Otóż, według Bene
dykta XVI, Jezus w drugiej pokusie
zostaje skonfrontowany z próbą An
tychrysta. Podobnie jak kardynał Biffi, papież opiera się na słynnym dzie
le rosyjskiego filozofa Włodzimierza
Sołowjowa Krótka opowieść o Antychryście. Wśród cech Antychrysta
podkreśla przede wszystkim jego biegłość w Biblii, którą wykorzystuje
zwłaszcza w tym celu, by zinterpretować Boga jako kogoś, kto nie ma
realnego wpływu na losy świata i ludzi, ograniczając ramy Jego oddziały
wania do czystej, ludzkiej subiektywności.
Ciekawe, że wielokrotnie wcześniej, jeszcze jako prefekt Kongregacji
Nauki Wiary, Joseph Ratzinger drążył ten temat. Szczególne wrażenie ro
bił na nim ten fragment wizji Sołowjowa, który wspomina o przyznaniu
Antychrystowi doktoratu honoris causa za pionierskie dzieło egzegetyczne przez Uniwersytet w Tybindze, bliski Ratzingerowi nie tylko z racji
pionierskiej roli katedry teologii tej uczelni w ramach rozwijania tzw. bi
blijnego ruchu odnowy w Kościele w pierwszej połowie XX wieku, ale
i dlatego, że przez wiele lat on sam jako profesor wykładał tam teologię.
W jednym ze swych dzieł poświęconych teologicznym kontrower
sjom i dysputom wokół Biblii Ratzinger wyraził się, iż w miarę upływu
lat coraz bardziej nabiera przekonania, że jeśli dojdzie do pojawienia się
Antychrysta na ziemi, okaże się on wspaniałym biblistą. Tak kardynał ko
mentował nowe metodologie egzegetyczne, przejęte uwalnianiem tekstu
biblijnego od „barier dogmatyzmu". Wiara nie była zasadniczym elemen
tem tych metod, Bóg zaś wcale nie musiał okazać się istotnym czynnikiem
zdarzeń historycznych. Obok opowiedzianych w Piśmie Świętym historii
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należało odgadnąć „tę rzeczywistą", odkryć inne źródła, zinterpretować
na nowo wszystko to, w co dotąd wierzył Kościół. W efekcie mamy coraz
to nowe hipotezy, toniemy w dżungli sprzeczności, nauki biblijne zaś nie
studiują już tego, co święty tekst mówi, ale co powinien mówić. W tym
względzie Ratzinger nie ma wątpliwości: antychrystami są „intelektuali
ści" którzy zmierzają do zbudowania swego własnego, „lepszego" chrześ
cijaństwa. Przed takimi należy „bronić wiary prostych ludzi".
Inną okazją do podjęcia tematu Antychrysta przez Josepha Ratzin
gera była prezentacja słynnego dokumentu Jana Pawła II Pamięć i po
jednanie o winach przeszłości Kościoła (Rok Jubileuszowy 2000). Prefekt
Kongregacji Wiary w słowie wstępnym powołał się na 33. pieśń o czyśćcu
z Boskiej komedii Dantego, w której to na wozie Kościoła autor umieścił
także Antychrysta. Z tej to przyczyny, jak powiedział Ratzinger, „Koś
ciół zawiera także w sobie swe przeciwieństwo" i przez to pokazuje się
zbrudzony w swoich dziejach. Zawsze wszelako ma świadomość swych
własnych grzechów - co oczywiście nie wystarcza jego przeciwnikom,
by zrezygnować z oskarżeń. Najmocniejsze oskarżenia, jak dotąd, pa
dały ze strony protestantów, którzy osądzali go jako całkowicie zepsuty
i zniszczony, i w związku z tym nie mogący być dłużej owczarnią Chry
stusa, będący zaś wręcz narzędziem Antychrysta, rodzajem anty-Kościoła. Oświecenie wzmogło jeszcze bardziej te oskarżenia, mówiąc już nie
tylko o anty-Kościele, ale o przyczynie wszelkiego zła ludzkości. Grzechy
Kościoła urosły wówczas do rangi mitologii. Tym większym zaskocze
niem był akt pokuty i prośby o przebaczenie za wyrządzone krzywdy
podjęty przez Jana Pawła II w roku Jubileuszu 2000. Zamarli wówczas
w osłupieniu nawet najbardziej zagorzali antyklerykałowie. Kościół oka
zał się kimś, kto zamiast polemik z adwersarzami, wybiera nawrócenie,
stając po stronie swego Pana.
Tego samego roku kardynał Ratzinger przekazał niezwykle cenne uwa
gi katechistom i ewangelizatorom. Powiedział wówczas, że Antychryst
mówi zawsze we własnym imieniu i swą działalnością zasłania Jezusa.
Podejmując się zadania ewangelizacji, można szukać własnego posłuchu
i własnej satysfakcji, starając się rozciągnąć władzę na nowe jednostki
i instytucje. Można też służyć dobru osoby, ustępując we wszystkim miej
sca Temu, który jest Życiem. Jezus w swej działalności wszystko odnosił
do Ojca, każde Jego słowo i czyn podejmowane były z myślą o woli Boga
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i o Jego chwale. Dlatego też sposobem życia prawdziwego ewangelizatora
winna być następująca zasada: „za dnia przepowiada, nocą się modli".
Jezus nie zbawił świata pięknymi słowami, ale oddaniem życia. Anty
chryst unika Krzyża. Jezus uczył swych uczniów logiki „ziarna rzucane
go w ziemię" - o ile obumrze, wyda owoc. Rodzenie nowych chrześcijan
wiąże się z akceptacją bólów rodzenia. Nie damy życia innym, nie tracąc
własnego. Wielką pokusą dzisiejszego człowieka jest chęć wydestylowania Jezusa na naszą miarę tak, by stał się do przyjęcia i do pojęcia według
parametrów naszych wyobrażeń. W takiej drobnomieszczańskiej, wy
godnej wyobraźni Krzyż nie ma sensu. Zabiegi tego typu, według Josepha
Ratzingera, wpisują się w ducha Antychrysta.

Antychryst Sołowjowa
Kim w gruncie rzeczy jest owa tajemnicza postać? Stary podręcznik teo
logii mówił o nim tak: „Książę zła, który nadejdzie, by rządzić światem
na końcu czasów, zanim ostateczny powrót Syna Człowieczego ustanowi
nowe Niebo i nową Ziemię". Najnowszy Katechizm Kościoła Katolickie
go poświęca mu dwa paragrafy (675-676), zgłębiając istotę zła, kryjącą
się za jego dominacją: „Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść
przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących, odsłoni
«tajemnicę bezbożności» pod postacią oszukańczej religii, dającej lu
dziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od praw
dy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo Antychrysta, czyli
oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie
zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w ciele".
Ten mesjanizm świecki - dodają autorzy Katechizmu - będzie „we
wnętrznie perwersyjny".
Władimir Sołowjow opublikował swoje proroctwo wielkiego kryzysu
chrześcijaństwa w ikonie Antychrysta na Paschę 1900 roku. Treść tego
proroctwa miała dotyczyć końca XX i początku X X I wieku. W historii
postać Antychrysta identyfikowano z krwawymi tyranami: Neronem, Attylą, Napoleonem, Hitlerem czy Stalinem. Tu tymczasem mamy do czy
nienia z inną tradycją, widzącą w nim osobowość pociągającą, uśmiech
niętego truciciela. „Będzie podobać się wszystkim - pisał już w VI wieku
św. Efrem w Sermo define mundi - nie będzie przyjmował podarków, ani
202

FRONDA 44/45

miał względu na osoby, będzie miły dla wszyst
kich, spokojny w każdej sprawie, wrażliwy na
drugiego, tak że wszyscy będą go chwalić, mó
2
wiąc: oto człowiek sprawiedliwy!" .
Antychryst Sołowjowa to człowiek dialo
gu, humanista. Pojawi się w łonie nowoczes
nego społeczeństwa zachodniego, w którym
najważniejsze i ostateczne sprawy ulegną już
sekularyzacji. Kościół stanie się organizacją
pokojową. W miejsce rozróżniania pomię
dzy dobrem i złem pojawi się kalkulacja tego,
co pożyteczne, a co nieopłacalne. Będzie on
przekonywał innych, że zbawienie przychodzi
poprzez zabezpieczenie społeczne i planowa
nie. Nie będzie materialistą czy też wrogiem
religii, wręcz będzie starał się wyjść naprzeciw
wszelkim ludzkim potrzebom, również tym
duchowym. Mówiąc o sprawach duchowych zaproponuje jednakże re
ligię czysto ludzką, w której wszyscy są zgodni ze wszystkim, odrzucona
zostanie wszelka rozbieżność, a zwłaszcza dogmat wiary pojmowany jako
niebezpieczne zło. Całe zresztą zmaganie wiary zostanie zredukowane
do działalności humanitarnej i ogólnie kulturalnej. Orędzie ewangeliczne
dla świętego spokoju zostanie ujęte w syntezę ze wszystkimi filozofiami
i religiami. To religijność pomieszana i dwuznaczna, skupiona bardziej
na człowieku niż na Chrystusie, na człowieku zdolnym dosięgać szczy
tów w dziedzinie nauki i techniki, a jednocześnie nie będącym w stanie
zstąpić choćby o centymetr w głąb własnego serca.
Ów wielki kryzys chrześcijaństwa, przepowiedziany przez Sołowjowa
na koniec XX wieku, rozpoczął się już od lat sześćdziesiątych, od rewolty
młodzieżowej w imię egoistycznego indywidualizmu. Lata sześćdziesiąte
i siedemdziesiąte stanowiły epokę zamieszania i buntu, lata osiemdzie
siąte epokę hedonizmu, natomiast lata dziewięćdziesiąte to już właściwa
epoka Antychrysta. Urokowi Antychrysta zdoła się przeciwstawić mała
2

Ps.-Ephraem „Latinus" Sermo de flne mundi, w:
omnia quae exstant [Rome: Salvioni, 1746], 3 . 1 4 1 - 1 4 2 .
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grupka chrześcijan, która wyczuje sedno dobrze ukrytego niebezpieczeń
stwa: „Miłościwy panie! Najdroższy jest dla nas w chrześcijaństwie sam
Chrystus. Ale i od ciebie, panie, gotowi jesteśmy przyjąć wszelkie dobro,
jeśli tylko w szczodrej twej dłoni rozpoznamy świętą dłoń Chrystusa. I na
pytanie twoje, co możesz dla nas uczynić, taka jest oto nasza prosta od
powiedź: wyznaj tutaj, teraz, przed nami Jezusa Chrystusa, Syna Bożego,
który przyszedł w cielesnej postaci, zmartwychwstał i ponownie przyj
dzie - wyznaj Go, a my z miłością przyjmiemy cię jako prawdziwego
zwiastuna Jego drugiego przyjścia w chwale"3.
Pojęli oni dobrze, że chodzi tu o chrześcijaństwo rozwodnione,
z Chrystusem wziętym w nawias. Największym niebezpieczeństwem,
według Sołowjowa, nie jest stary, sprawdzony, ateizujący materializm,
ale podstępny „humanistyczny" spirytualizm. Kto dla zaistnienia w świe
cie i dogadania się ze wszystkimi zrywa swą osobistą więź z Chrystusem
zmartwychwstałym, stawia się po stronie Antychrysta.

Antychryst biblijny
Antychryst nie jest wytworem współczesnej wyobraźni. Nie wymyślił
go ani Sołowjow, ani inny z wielkich wizjonerów naszych czasów. Towa3
W. Sołowjow, Krótka opowieść o Antychryście, w: tenże, Wybór pism, t. 2, tłum.
J. Zychowicz, Poznań 1988, s. 144.
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rzyszy on doświadczeniu chrześcijan przez wszystkie epoki, od samego
początku. Spróbuję prześledzić ów wielki potok refleksji o nim na prze
strzeni wieków. Wychodząc od czasów apostolskich, zamierzam prze
brnąć poprzez komentarze średniowieczne, propozycje reformatorów,
antypapistów, kontrreformatorów, docierając aż do autorów współczes
nych, wykazujących niegasnącą aktualność zagadnienia. W ten sposób
podejmę - może nieco karkołomną - próbę złożenia z kawałków histo
rycznych portretu Antychrysta.
Daniel
Prafigurę Antychrysta znajdujemy w starotestamentowej księdze
prorockiej Ezechiela (28,2), w zapowiedzi nadejścia przewrotnego kró
la na końcu czasów. Temat rozwija następnie żydowski prorok czasów
wygnania babilońskiego Daniel (7-12). Roztacza on wizję kresu czasów.
Pojawiają się w niej cztery bestie: lew, niedźwiedź, pantera oraz nieokre
ślona bestia z dziesięcioma rogami; symbolizują one cztery następują
ce po sobie królestwa: Babilończyków, Medów, Persów oraz imperium
Aleksandra Macedońskiego (dziesięć rogów będzie oznaczać królów dy
nastii Seleucydów). W kolejnych interpretacjach Medowie i Persowie zo
staną potraktowani razem, dzięki czemu ustąpią miejsce jako czwartemu
imperium rzymskiemu. W wizji Daniela niespodziewanie wyrasta mały
róg, wyrywając trzy większe. Będzie on zapowiadać pojawienie się nowe
go króla, innego od pozostałych, przeklinającego Imię Najwyższego oraz
prześladującego Jego świętych. Daniel w symboliczny sposób opowiada
dzieje królestw helleńskich. Przewijają się postaci, w których słuchacze
rozpoznają „króla Południa" egipskiego Ptolemeusza I Sotera (306-285
przed Chrystusem), pokonanego przez Seleucha I Nikanora (301-281),
dziedziczącego po nim Antiocha II, koncentrując uwagę zwłaszcza na
królu Antiochu IV Epifanesie, okrutnym prześladowcy narodu żydow
skiego, który profanuje Jerozolimę, zaprowadza w świątyni Boga Jedyne
go pogański kult Jowisza, nazwany potem przez samego Jezusa „ohydą
spustoszenia" (por. Mt 24,15; 1 Mach 1,37-40). Można powiedzieć, że
Antioch IV stanie się figurą proto-Antychrysta. Do zapowiedzi Daniela
nawiążą wszystkie fragmenty Nowego Testamentu.
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Św. Jan
Słowo „antychryst" pojawia się jedynie w listach św. Jana w trzech
miejscach: w Pierwszym Liście (2,18-23) występuje raz jako pojedynczy
antichristos, innym zaś razem jako liczni antichristoi; w innym miejscu
tego samego Listu (4,1-3) pojawia się określenie „duch antychrysta" Po
wraca jeszcze po raz trzeci to określenie w Drugim Liście św. Jana (7).
Ewangelista pisze: „Dzieci, jest już ostatnia godzina, i jak słyszeliście,
antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu antychry
stów... Wyszli oni spośród nas, lecz nie byli z nas [...]. Któż zaś jest kłam
cą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest
antychrystem, kto nie uznaje Ojca i Syna". W dalszej kolejności zaś doda
je: „Umiłowani, nie każdemu duchowi dowierzajcie, ale badajcie duchy,
czy są z Boga... Żaden zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga;
i to jest duch antychrysta, który - jak słyszeliście - nadchodzi i już teraz
przebywa w świecie". Janowy Antychryst to całkowity neologizm. Ety
mologia tego określenia, według św. Izydora z Sewilli, oznacza tego, kto
jest przeznaczony do sprzeciwiania się Chrystusowi, a nie - jak chcieli
niektórzy jemu współcześni - tego, kto poprzedzi Chrystusa. Greckie
anti odpowiada łacińskiemu contra, co wskazuje na antytezę Chrystusa.
Jeśli Chrystus jest „Pełnią łaski", tamten jest „pełnią grzechu"; naprze
ciw Prawdy pojawia się Kłamstwo4. Być może ma to związek z pojęciem
„anty-Bóg" - antitheos, występujący u Żyda aleksandryjskiego Filona.
Nieuznawanie Jezusa, według św. Jana, oznacza twierdzenie, że nie przy
szedł On w ciele ludzkim, czyli zaprzeczanie realności Jego Wcielenia.
Antychryst św. Jana zdaje się więc nabierać charakteru polemicznego,
określenie wymierzone jest przeciwko heretykom atakującym prawdę
o Jezusie.
Św. Paweł
Innego, bardziej eschatologicznego charakteru nabiera nauczanie św.
Pawła, zwłaszcza w słynnym fragmencie z Drugiego Listu do Tesaloniczan (2,3-12). Paweł, objaśniając fakt powtórnego przyjścia Chrystusa
w chwale, pisze, że „dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie naj
pierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który
4
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Św. Izydor z Sewilli, Etym., VIII, 11, 20-22.
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się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazwane jest Bogiem..., tak że
zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem [...]. Pojawieniu
się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród zna
ków i fałszywych cudów, z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych,
którzy idą na zagładę, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostą
pić zbawienia" Dokument ten jest najstarszym tekstem chrześcijańskim
wchodzącym w tzw. korpus Pawłowy. Jest autentycznym listem napisa
nym przez Apostoła ok. 50 roku po Chrystusie. Poddaje on interpretacji
znaki końca czasów: nadejście odstępstwa (apostazji) oraz objawienie się
antychrysta, nazywanego tutaj „człowiekiem grzechu, synem zatracenia".
Jest to postać bez imienia, synonim nieprawości.
Paweł powołuje się w swym liście na sprawy dobrze czytelnikom zna
ne. Kontekst jego powstania jest taki: Paweł udaje się do Macedonii, do
miasta Tessaloniki (dzisiejsze Saloniki) i przepowiada Chrystusa w ży
dowskiej synagodze. Twierdzi, że Jezus jest Mesjaszem, oczekiwanym
przez naród wybrany. Głosi Jego śmierć i zmartwychwstanie, co sprawia,
że niektórzy żydzi i poganie dają mu wiarę. Lecz po dwóch tygodniach
w środowisku synagogi wybucha furia, miasto zostaje podburzone, Pa
weł musi ratować się ucieczką do Berei, z nadzieją na rychły powrót (por.
Dz 17). Lecz Żydzi i w tym mieście urządzają zamieszki, tak że Paweł
zmienia zamiary i udaje się do Aten, gdzie na areopagu próbuje głosić
kerygmat o Chrystusie zmartwychwstałym w kontekście kultury helleń
skiej. W Berei zostaje przyjaciel Pawła, Tymoteusz (prawdopodobny do
starczyciel listu). Spotka on Pawła potem w Ko
ryncie, skąd Apostoł pisze Pierwszy List
do Tesaloniczan mówiąc w nim, że
zbliża się „gniew Boży" oraz
zapowiada nieodwołalne
przyjście Chrystusa i
sąd. Tesaloniczanie
zaczynają żyć prze
konaniem o rychłym
przyjściu Pana, pod
żegani jeszcze inny
mi listami, rzekomo
pochodzącymi od
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Pawła, których treści możemy się jedynie domyślać. Paweł musi interwe
niować, by wyjaśnić dobrze kwestię „końca czasów". W ten sposób po
wstaje ów Drugi List do Tesaloniczan.
Katechon
„Człowiek grzechu" jest tożsamy z „antychrystem" św. Jana. Wraz
z nim nadejdzie tajemnica nieprawości i panowanie kłamstwa. Na ko
niec „Pan Jezus zgładzi go tchnieniem swych ust i wniwecz obróci sa
mym objawieniem swego przyjścia" (2,8). Tymczasem trwa coś, „co go
teraz powstrzymuje... Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi
miejsca, a wówczas ukaże się Niegodziwiec" (2,6-8). A więc jest ktoś lub
coś, co przeszkadza aktywności Antychrysta i co hamuje jak narazie jego
nieprawość - pewien katechon (od greckich słów użytych przez Pawła: to
lub o katechon, w zależności czy występuje w czasowniku czy rzeczowni
ku; łacińska Wulgata tłumaczyła: ąuid detimeat lub qui tenet). „Katechonem" byłoby jakieś wydarzenie, proces historyczny lub instytucja, albo
być może jakaś konkretna osoba.
Św. Tomasz z Akwinu przedstawił w tym względzie trzy hipotezy. We
dług pierwszej z nich, mogłoby nim być „imperium rzymskie". W zgodzie
ze św. Augustynem5, starożytny Antychryst był utożsamiany z krwawym
cesarzem Neronem. Istniała przy tym legenda, że Neron nie umarł, ale
został wygnany. Powróci więc, gdy przeminie imperium rzymskie. To, co
przeszkadza dziś Neronowi powrócić, to potęga i prawo cesarstwa. To
masz, podobnie jak potem papież Leon XIII, interpretuje tę legendę du
chowo, twierdząc, że „katechonem" jest siła Rzymskiego Kościoła. Inną
możliwą interpretacją jest „katechon" jako pewne mocne wydarzenie.
W oparciu o łacińską grę słów Tomasz twierdził, że accessus (wydarzenie)
powstrzymuje discessus (odstępstwo, apostazję). Tym wydarzeniem jest
głoszenie Ewangelii oraz zbliżanie się do wiary tych, którzy się nawracają
poprzez ewangelizację. Trzecim sposobem realizacji „katechonu" ma być
demaskowanie tajemnicy nieprawości, wydobywanie na światło grzechu,
piętnowanie i uświadamianie sobie nawzajem podstępów nieprzyjaciela.
Do kwestii „katechona" powrócę pod koniec artykułu, tymczasem przyda
się stwierdzenie, że z treści listu Pawiowego wynika w sposób oczywisty,
5
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Św. Augustyn, Państwo Boże, X X , 19: PL 41, 686; por. Tacyt, Hist. II, 8.
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iż wyznawcy Kościoła pierwot
nego wiedzieli dobrze to, o czym
mówił Apostoł.
Apokalipsa
Wielkim biblijnym podsu
mowaniem kwestii Antychrysta
jest księga Apokalipsy. Pojawia
się on w słynnym bestiarium
wizji św. Jana, autora najpóźniej
szej księgi Nowego Testamentu.
Królestwo Bestii będzie trwało
1260 dni albo 42 miesiące. Po
wstaną dwie bestie, które pod
dadzą prześladowaniu świętych
Pańskich; jedna wyrośnie z zie
mi, druga wyłoni się z morza. Pierwsza będzie nosić dwa rogi, druga zaś
zaopatrzona zostanie w siedem głów i dziesięć rogów (jak u Daniela).
Przeciwko nim powstanie dwóch świadków, którzy zabici przez Bestię
pozostaną martwi przez trzy i pół dnia, po czym zostaną wskrzeszeni
przez Baranka. W obliczu nadchodzących nieprawości Bóg umacnia
Swych poddawanych próbom uczniów, otwierając siedem pieczęci, każąc
dąć w siedem trąb oraz wylewając siedem czasz gniewu. Szatan zostanie
złapany w łańcuchy na tysiąc lat. Ma to być czas odpowiadający tymcza
sowemu triumfowi sprawiedliwości na ziemi. Na koniec zostanie stoczo
na wielka walka dni ostatecznych na równinie Armagedonu, po której
szatan zostanie pokonany i rozpocznie się Sąd Ostateczny w chwale Syna
Człowieczego.
Obrazy Apokalipsy, bardzo tajemnicze dla współczesnej wrażliwo
ści, były ucieleśnieniem „antychrysta" z listów Janowych oraz „człowie
ka grzechu" z nauczania św. Pawła. Niepokojąca postać Antychrysta,
zaprezentowana w ten symboliczny sposób, nie jest demonem, lecz po
stacią ludzką wyposażoną w nadzwyczajną władzę uwodzenia innych.
Tym straszniejszy jest, im bardziej po ludzku się zachowuje. Jest on
przeciwieństwem Chrystusa. Szuka sposobności, by wręcz przejść w Je
go postać, by tym samym móc oszukać wiernych. Kłamie dla zdobycia
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władzy. Ów hipokryta i symulant nie przedstawi się jednak jako prze
ciwnik Chrystusa, wręcz przeciwnie: we wszystkim będzie usiłował go
naśladować, wręcz parodiować. Smok i dwie Bestie z Apokalipsy - na co
zwracali uwagę szesnasto- i siedemnastowieczni autorzy, tacy jak prote
stant Kalwin, katolicki teolog Thomas Adam czy angielski poeta Milton
- usiłują naśladować Trójcę Świętą: jako fałszywy Bóg, fałszywy Mesjasz
i fałszywy prorok. Antychryst jest rodzajem „małpy Bożej". W ten sposób
zmierza do umniejszenia mesjańskiej godności Chrystusa, by przywłasz
czyć sobie Jego cuda, Jego nauczanie i życie.

Antychryst w oczach Ojców Kościoła
Chrześcijanie od samego początku istnienia Kościoła kierowali baczną
uwagę na odczytywanie w duchu Ewangelii znaków czasu. Być może
dlatego, że pierwsze wieki istnienia wspólnot uczniów Chrystusa to czas
prześladowań religijnych i politycznych wybuchających z gwałtowną siłą
i niespodziewanie. Męczeństwo pierwszych chrześcijan domagało się
światła z wysoka. Takiego samego światła poszukiwano w obliczu mno
żących się sekt i odstępstw doktrynalnych, sporów teologicznych i kło
potów z zachowaniem kościelnej dyscypliny, uderzających w jedność
Kościoła. Już dokument Didache z początków II wieku po Chrystusie
przestrzegał przed „fałszywymi prorokami i gorszycielami" którzy na
mnożą się w ostatnich dniach. Zapowiadał też ukazanie się Zwodziciela,
czyniącego znaki i cuda „tak samo, jak Syn Boży". „I wówczas ludzkie
plemię pójdzie ku ogniowi próby" (16,3).
Widzimy, że wielu nauczycieli wczesnochrześcijańskich w poszuki
waniu właściwego sensu wydarzeń odwoływało się do komentowania
wyżej wspomnianych tekstów biblijnych, natomiast pierwszymi, którzy
zaczęli wprost posługiwać się określeniem „antychryst", byli św. Polikarp,
św. Ireneusz z Lyonu oraz Hipolit Rzymski.
W tradycji patrystycznej pojawiają się dwa typy antychrysta: prześla
dowca doktrynalny, czyli „antychryst herezjologiczny" oraz prześladow
ca dni ostatnich, czyli „antychryst eschatologiczny" Do faktu prześlado
wań, jakie cechowały epokę imperium rzymskiego, odniósł się Celsus,
słynny pogański znawca judaizmu i chrześcijaństwa, wielki przeciwnik
i prześmiewca nauki Chrystusa, którego dzieło znamy jedynie dzięki ri210

FRONDA 44/45

poście Contra Celsum, napisanej przez geniu
sza Kościoła z Aleksandrii, Orygenesa. Celsus
zauważał, że chrześcijanie za bezpośredniego
sprawcę prześladowań uważają diabła. Rów
nież i on przeciwnika uczniów Jezusa wywo
dził z żydowskiego pojęcia szatana. Tego zaś
kojarzył z jednostronnie interpretowaną treścią
greckich mitów o tytanach. Orygenes słusznie
zarzucił Celsusowi, iż ten w próbie zrozumienia
mentalności chrześcijan całkowicie pomijał na
ukę o Antychryście.
Pierwsze pojęcie Antychrysta zostaje użyte
w związku z plagą herezji i w związku z wymo
wą listów Janowych. O tym mówi Polikarp, biskup Smyrny, twierdząc,
iż każdy, kto nie wyznaje wiary w człowieczeństwo Syna Bożego, kto
nie uznaje świadectwa Jego krzyża oraz odrzuca rzeczywistość zmar
twychwstania, zasługuje na miano antychrysta6. Tą samą drogą podążają
Tertulian i Orygenes, autorzy z początku III wieku7. Dzięki Tertulianowi dowiadujemy się o Marcjonie, który, powołując się na List św. Pawła
do Tesaloniczan, objaśniał swą doktrynę Demiurga, złego Boga Stare
go Przymierza, który sprzeciwia się dobremu Bogu głoszonemu przez
Chrystusa, i który powodowany zazdrością o Mesjasza nasyła przeciw
Tamtemu siły demoniczne 8 . Ireneusz z Lyonu, duchowy uczeń Polikarpa,
podejmuje w swym wielkim dziele Przeciw herezjom temat antychrysta
w dwóch znaczeniach. Najpierw, w księdze III wspomnianego dzieła,
polemizuje z gnostykami, a zwłaszcza z doketystami, którzy twierdzili,
że cierpienie Chrystusa na krzyżu było tylko pozorne. Dla Ireneusza są
oni przykładem Pawłowego „człowieka nieprawości"9. Wspomina on też
o Marku Magu, uczniu Waldensa, gnostyku działającym w Galii, który
jest „niemalże prawdziwym prekursorem Antychrysta".
Ireneusz objaśnia „Boską ekonomię zbawienia" objawioną łącznie
przez Stary i Nowy Testament, bowiem pierwsze przymierze wyjaśnia
6

Por. św. Polikarp, List do Filipian, VII, 1.

7

Por. Tertulian, De praes., 4 , 4 i 3 3 , 1 1 ; Orygenes, Com. Math., serm. 33.
Por. Tertulian, Adv. Marc, V, 16, 4-7.
Por. św. Ireneusz, Adv. haer., III, 6,5-7,2.

8
9
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się i spełnia dopiero w tym ostatecznym przymierzu, zawartym we krwi
Chrystusa. Całe dzieje - od stworzenia świata, poprzez grzech, aż do
zbawienia - spina jedna klamra, mianowicie zamysł Boga, aby wszyst
ko zrekapitulować w Chrystusie. W tym sensie Ireneusz po raz pierwszy
sięgnął po eschatologiczną interpretację Antychrysta, utożsamianego
10
z trzecią Bestią, wspomnianą w psalmie 90 oraz w Apokalipsie . Ten es
chatologiczny nurt rozwijają pisarze po obydwu stronach doktrynalnej
barykady. Z jednej strony frygijski prorok Montan (stąd: montanizm),
zapowiadający rychły koniec świata i zstąpienie Nowej Jerozolimy, z dru
giej zaś ojcowie chrześcijańskiej ortodoksji: Hipolit Rzymski (poświęcił
temu całe dzieło Traktat o Antychryście oraz fragmenty Komentarza do
księgi Daniela), św. Cyprian z Kartaginy (w swoich Listach 58, 59, 67, 69,
70, 73, 74 oraz Do Fortunata), Kommodian (Instructiones), Laktancjusz
(Divinae Instructiones), św. Jan Damasceński (De fide orthodoxa) oraz
św. Augustyn z Hippony (Państwo Boże, X X ) . Według tego ostatniego,
obok Antychrysta eschatologicznego, należy brać pod uwagę wielu jego
prekursorów oraz zwolenników.
Moją listę Ojców zamknę wyjątkowo św. Tomaszem z Akwinu, mimo
że należy on już do innej epoki i innej tradycji teologicznej. W dziełach
Tomaszowych słowo „Antychryst" występuje 1394 razy. Oznacza ono
osobę nie tożsamą z diabłem, mimo że diabeł się nią posługuje. Szatan
zamieszkuje duszę Antychrysta tylko w sensie moralnym, bowiem re
alnie w człowieku może przez łaskę zamieszkiwać tylko Trójca Święta.
Diabeł ma moc oddziaływania zewnętrznego na wszystkich ludzi, Anty
chryst tylko na nieprawych. Jest sumą nieprawości, jest więc w stanie
nakłonić innych ludzi do najbardziej wyrafinowanych podłości. Tomasz
twierdził, że Antychryst pojawi się, by odciągnąć chrześcijan od wiary
w Chrystusa. Dla niego „koniec czasów" oznacza okres największego do
stępu demonów do ludzi11.
Warto dodać, iż wielu nauczycieli Kościoła pierwszych wieków (ta
kich jak Ireneusz, Cyryl Aleksandryjski, Efrem, Hieronim, Jan Chry
zostom, Anzelm czy Raban Maur), przy okazji omawiania zagadnień
związanych z Antychrystem, swą nadzieję lokowało w postaci wielkie-
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Por. Tamże, V, 25.
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Por. Św. Tomasz, Summa theol., III, q. 1, a 7; III, q. 8, a. 8.
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go władcy chrześcijańskiego, który pokrzepi do zmagań serca uczniów
Chrystusa. Już w VI stuleciu św. Cezary z Arles twierdził (kilka wieków
później potwierdzą to samo inni wizjonerzy historii, np. opat Werdin
d'Otranto, św. Zenobiusz czy św. Hildegarda z Bingen), że Antychrysta
poprzedzą Wielki Władca oraz Wielki Papież: „Wielki władca towarzy
szyć będzie Papieżowi w odnowie całej ziemi. Wielu książąt i narodów
żyjących w błędzie i nieprawości nawróci się i zakróluje cudowny pokój
między ludźmi... Wszystkie narody uznają Stolicę Apostolską w Rzymie
i przyznają słuszny hołd Papieżowi". Kto żył świadomie przez ostatnie
trzydzieści lat i kto widział ciało papieża Jana Pawła II otoczone przez
głowy większości państw świata podczas pogrzebu w Watykanie w 2005
roku, nie zdoła oprzeć się sile skojarzeń. „Lecz po określonym czasie kontynuuje Cezary z Arles - gorliwość ostygnie, wzmoże się nieprawość,
zaś zepsucie moralne stanie się takie, jak nigdy dotąd i to sprowadzi na
rodzaj ludzki ostateczne i najgorsze prześladowania Antychrysta i koniec
świata"12.

Antychryst średniowieczny
Pozostawiamy na boku ulubione zajęcie Ojców: zgłębianie Słowa Boże
go, by w jego świetle odczytywać znaki Boga w historii. Ulubionym zaję
ciem ludzi średniowiecza są przygody, budujące opowieści, hagiografie
świętych. Lekturą najważniejszą jest Złota legenda Jacopa de Voragine,
zestaw niesamowitych epizodów z życia szaleńców Bożych, obfitujących
w cuda i cnoty w stopniu heroicznym. Zmienia się w związku z tym kli
mat wokół samego Antychrysta. Pojawi się on w konwencji hagiograficznej: jako antyświęty. Trzeba szybko dodać jeden szczegół: Antychryst nie
jest centralną postacią średniowiecza. Zajmie raczej umysły ciekawskie,
żądne przygód. Postaram się dostarczyć kilku przykładów.
Pierwszym biografem Antychrysta jest żyjący w X wieku mnich Adson z Montier-en-Der, który w latach 950-954 napisał, na prośbę kró
lowej Gerbergii, żony Ludwika IV, dziełko De ortu et tempore Antichristi (O narodzinach i czasie Antychrysta), znane powszechnie jako Vita
12

Por. M. Rizzi, Introduzione generale, w: G.-L. Potesta, M. Rizzi (red.), LAnticristo, vol. 1, // nemico dei tempifinali, Milano 2 0 0 5 .
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Antichristi, bardzo naówczas rozpowszechnione.
Wystarczypomyśleć,żedo
dziś przechowało się 171
jego manuskryptów. Au
tor niczego nie wymyśla,
lecz zwyczajnie kompiluje
i przepisuje różne wcześ
niejsze fragmenty: a to
z Hieronima, a to z Bedy
Czcigodnego, a to z wielu
innych komentarzy do li
stów Pawiowych czy Apo
kalipsy. Bohater Adsona
prowadzi życie całkowicie
przeciwne Chrystusowi,
coś w rodzaju przeżywa
nej anty-Ewangelii.
W ślad za Adsonem
pojawiają się kolejne tego
typu prace, świadczące
mimo wszystko o swoistej pozycji, jaką tajemnicza postać Antychrysta
będzie zajmować w zbiorowej świadomości Europejczyków. Pod koniec
XIII stulecia kataloński lekarz Arnoldo de Villanova (1240-1311) napi
sze najpierw po katalońsku, potem w łacińskiej wersji swój Tractatus de
tempore adventus Antichristi. Ogłosi w nim nadejście mrocznego anta
gonisty Chrystusa na rok 1378. Według autora, pozostającego pod uro
kiem ruchu franciszkańskiego w Kościele, tylko ubóstwo będzie w stanie
pokonać ponure władanie Antychrysta.
Uczeń Arnoldo, Bartolome Genoves (Janoesius) z Majorki w swej
książeczce De nonissimis temporibus, potępionej zarówno przez biskupa
Barcelony, jak i wielkiego inkwizytora, będzie obstawał przy święcie Ze
słania Ducha Świętego 1360 roku jako dacie przewidywanego nadejścia
Antychrysta. W ten nurt wyglądania na horyzoncie przeciwnika Zbawi
ciela włączą się także zakony kaznodziejskie. Dominikanin św. Wincenty
Ferrier (1350-1419) w swych kazaniach pełnych wezwań do nawrócenia
214
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będzie powoływał się na rzekomą wizję św. Dominika, w której to Dzie
wica Maryja miała mu przyrzec opóźnienie o sto lat ostatecznych wyda
rzeń końca świata, aby dominikanie mogli zdążyć nawrócić ludzkie ser
ca. Franciszkanie natomiast celowali w sztuce identyfikacji Antychrysta,
który już nadszedł. Miejscem jego narodzin miał być Półwysep Iberyjski,
zaś samym zainteresowanym mistrz Ferdinando z Kordoby (1421-1480).
Kawaler ten już w wieku dwudziestu lat zdobywa tytuł doktora filo
zofii, teologii i medycyny, po czym udaje się do Francji, gdzie wprawia
w podziw cały uniwersytet paryski swym poziomem wiedzy i erudycji.
Tak opisuje jego postać w biografii pod tytułem Chronicon z 1501 roku
pewien niemiecki opat: „Był bowiem biegły w tym wszystkim, co odnosi
się do Pisma Świętego, nienaganny w obyczajach i rozmowach, bez cienia
wyniosłości czy też arogancji, lecz niezwykle pokorny i uprzejmy. Znał
na pamięć całą Biblię, pisma Mikołaja z Lyry, św. Tomasza z Akwinu,
Aleksandra z Hales, Dunsa Szkota, św. Bonawentury i innych wiodą
cych teologów, zarówno też wszystkie księgi prawa, tak cywilnego, jak
i kanonicznego. Znał jednocześnie na wylot (jak to się mówi) pisma Awicenny, Galena, Hipokratesa, Arystotelesa, Alberta Wielkiego oraz wiele
innych ksiąg i komentarzy z dziedzin filozofii naturalnej i metafizyki. Był
sprawny w argumentacjach, dokładny w dyskusji, nigdy też nie przegry
wał z nikim sporu. Posiadał wreszcie umiejętność pisania i czytania do
perfekcji w języku hebrajskim, greckim, łacinie, po arabsku i po chaldejsku [...]. Różne opinie wypowiadali o nim paryscy doktorzy: niektórzy
brali go za czarownika, opętanego przez diabła; inni wręcz przeciwnie.
Nie brakowało i takich, którzy twierdzili, iż to niemożliwe, aby zwykły
śmiertelnik w tak niezwykły sposób obeznany w Pismach nie był Anty
chrystem".
Ferdinando zdołał uniknąć licznych procesów, uciekając do Rzymu,
gdzie wsparty protekcją kardynała Bessarione został mianowany człon
kiem Roty Rzymskiej oraz doradcą prawnym papieża Sykstusa IV. Dzięki
niemu przez większą część epoki średniowiecza pozostało jednak prze
konanie, że Antychryst będzie naukowcem i Hiszpanem.
Postać Antychrysta gości również w licznych poematach i sztukach
scenicznych. Na uwagę zasługuje przedstawienie Ludus de Antichristo,
napisane przez mnicha klasztoru Tegernsee z Bawarii. Otóż w świą
tyni jerozolimskiej władca Królestwa Łacińskiego składa insygnia swej
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godności królewskiej, czym wywołuje Antychrysta, poprzedzonego
przez Hipokryzję oraz Herezję (zaprezentowane jako alegorie). Począt
kowo Antychryst składa śluby pokory i wyrzeka się żądzy władzy. Jed
nakże pod świeckim ubraniem ukrywa zbroję. Niebawem napada na
króla Grecji, przekupuje króla Francji. Król Niemiec wydaje się odporny
na korupcję, lecz przekonują go cuda: uzdrowienie kaleki, wyleczenie
trędowatego, a po wskrzeszeniu umarłego przyłącza się do Antychrysta.
W dalszej kolejności nawraca się Synagoga i Antychryst zostaje władcą
świata. W pewnym momencie pojawiają się dwaj świadkowie Boga: Henoch i Eliasz, którzy demaskują Antychrysta: non est Christusl i sprawia
ją, że Żydzi przyłączają się do chrześcijan. To właśnie Synagoga nazwie
fałszywego mesjasza Antychrystem. Dwaj świadkowie za wszystko płacą
życiem. Historia kończy się ucieczką Antychrysta oraz tym, że oszukani
chrześcijanie, gorzko żałując, powracają na łono Eklezji. Wiadomo na ko
niec, że Antychryst żyje, lecz nikt nie wie gdzie.
W innej sztuce ludowej pod tytułem Przyjście Antychrysta, powstałej
w Chester w Anglii, główny bohater naśladuje cuda, znaki i słowa Zba
wiciela. Parodiuje Jego misterium paschalne, udając swoją śmierć oraz
zmartwychwstając nagle w obecności czterech innych królów, czym
wprawia ich w zdumienie. Następnie przyzywa Ducha, urządzając coś
w rodzaju anty-Pięćdziesiątnicy. Początkowo zachowuje się jak święty,
potem jednak, pod wpływem dysputy z dwoma świadkami z nieba, wpa
da w furię, powodując masakrę chrześcijan. Ostatecznie zostaje zabity
w walce z Archaniołem Michałem. Kończący przedstawienie taniec de
monów znajduje finał w zaciągnięciu Antychrysta do piekieł.
Charakterystyczną cechą średniowiecznego Antychrysta jest jego po
ciągający, uwodzący sposób bycia. Stara się we wszystkim upodobnić się
do Chrystusa. Jego fałszywy wygląd demaskują dwaj świadkowie (postaci
z Apokalipsy). Wśród znaków końca świata, obok kataklizmów i wstrzą
sów społecznych, bywa ukazany upadek moralny Kościoła. Zazwyczaj
pojawieniu się Antychrysta towarzyszą dwie postaci, wywodzące się
z tradycji żydowskiej, znane dobrze Ojcom, takim jak Augustyn czy Hie
ronim - mianowicie Gog i Magog. Są to personifikacje wszelkiej podło
ści, gotowe na ostateczny bój. Ich koniec, podobnie jak Antychrysta, jest
przesądzony, niemniej zdążą zadać chrześcijanom wiele cierpień.
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Antychryst protestancki
Dotarliśmy do epoki, w której „antychryst" będzie służył za inwekty
wę. Każda epoka ma swoje sposoby obrażania przeciwnika. Cuchnące
i ohydne obelgi mają przylgnąć do znienawidzonego adwersarza i na wie
ki przykryć go infamią. Począwszy od XIII wieku takie polemiczne użycie
słowa „antychryst" służy w konfliktach pomiędzy papiestwem a władzą
świecką, między papieżami i antypapieżami, między różnymi grupami
wyznaniowymi. Tak będzie się wyrażać papież Grzegorz IX o cesarzu
Fryderyku II, następca Fryderyka o Innocentym IV, ruchy uznawane za
heretyckie (jak albigensi lub husyci) o Kościele hierarchicznym.
Wraz z nastaniem epoki reformacji nadeszła też maniera utożsamia
nia antychrysta z papieżami, już nie na poziomie polemicznym, ale jako
istotny element nowej doktryny (np. w tzw. Artykułach ze Smalkaldy Melanchtona z 1537 roku). Luter atakuje wprost papiestwo oraz cały Koś
ciół rzymski jako prostytutkę Babilonię z powodów doktrynalnych. Sy
nod w Gap (w roku 1603) użyje w wyznaniu wiary hugenotów określenia
„syn zatracenia" bądź też „kobieta lekkich obyczajów odziana w szkarłat"
w stosunku do papieża. Jeden z angielskich kaznodziejów epoki, Henry
Smith będzie kpił, mówiąc, że „protestantem jest ten, kto przysięga, że
papież jest Antychrystem i że należy jeść mięso w piątek".
Od Edwarda Bagshawa (1629-1671) przyjmuje się przekonanie, że
Antychryst musi być liczby mnogiej: obejmując „sumę licznych fałszy
wych Chrystusów i fałszywych proroków, zjednoczonych pod jednym
przewodem". Będzie uznawane za „zwykłą bujdę" doszukiwanie się pod
tym pojęciem jakiś pojedynczych jednostek. Na nazwę „antychrysta" za
sługiwać może jedynie misterium nieprawości w całości: albo sukcesja
papieska, albo imperium otomańskie Turków, albo wreszcie też anabap
tyści z Munster.
Marcin Luter w swej wizji historii wyróżniał trzy okresy: czas Kościo
ła, czas Antychrysta oraz eschatologiczne Królestwo Chrystusa. Ostat
niego prawowitego pasterza Kościoła widział w papieżu Grzegorzu Wiel
kim. Początek zaś panowania Antychrysta wskazywał na VII wiek, kiedy
to Bonifacy III przyznał sobie tytuł universalis episcopus. Antychrysta
należy bezwzględnie doszukiwać się wewnątrz Kościoła. Melanchton
w tym względzie dzielił antychrystów na wewnętrznego i zewnętrznego.
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Papieża nazywał „prawdziwym Antychrystem" dodając przy okazji, że
postawienie sprawy w ten sposób to kwestia życia lub śmierci Kościoła.
Przeciwstawiał też działaniu Chrystusa praktyki całej hierarchii kościel
nej. W przypisach do Biblii Genewskiej Kalwin dwie bestie z Apokalipsy
objaśniał jako imperium rzymskie i rzymskie papiestwo. Temu ostatnie
mu zagadnieniu niejaki Nicolas Vignier poświęcił 700-stronicowe dzieło
pod tytułem Thedtre de lAntechrist. Thomas Hobbes w słynnym Lewiatanie utożsamiał obie te rzeczywistości, przypisując im równie pejora
tywną opinię.
Pewnym rodzajem doktrynalnej polemiki czy „demaskacji" wroga
była próba rozszyfrowania znaczenia apokaliptycznej liczby 666, będącej
imieniem własnym Bestii. Sposobu aplikacji znaczeń można się od razu
domyślić. W 1642 roku Francis Potter opublikował w Oxfordzie książ
kę An interpretation of the Number 666, na karcie tytułowej umieścił po
jednej stronie Jerozolimę z dwunastoma bramami, z Chrystusem i dwu
nastoma Apostołami powyżej oraz ze stu czterdziestoma czterema ty
siącami wybranych w szrankach za nimi. Naprzeciwko nich, oczywiście,
został umieszczony papież na czubku Rzymu, a wraz z nim dwudziestu
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czterech kardynałów i armia 666 żołnierzy. Podejmowano się odszyfro
wywania znaczenia tajemniczej liczby, z którego to wynikało, iż kombi
nacja poszczególnych cyfr: 3 0 + 1 + 3 0 0 + 5 + 1 0 + 5 0 + 7 0 + 2 0 0 , dająca razem
sumę 666, odpowiada znaczeniowo literom układającym się w greckie
słowo lateinos. Podstawienie cyfr odpowiadających transkrypcji hebraj
skiej: 2 0 0 + 6 + 4 0 + 1 0 + 1 0 + 4 0 0 dawało tę samą sumę, a przy okazji to samo
słowo, tyle że po łacinie: latlnus. Nie było to żadne odkrycie. Kombinację
tę znał już św. Ireneusz z Lyonu, tyle że znaczyła ona wówczas imperialny
Rzym.
Ale na tym nie koniec. Pewien francuski protestant Pierre du Moulin
w książce Uaccomplissement des propheties z 1612 roku biblijne określe
nie „złota czasza pełna nieczystości" przetłumaczył na łacinę jako Poculum Aureum Plenum Abominationum, z czego uzyskał z inicjalnych
liter słowo PAPA, ciesząc się, że dowiódł tego na przykładzie samego
papieskiego języka. Zmianę kalendarza z juliańskiego na gregoriański,
jaką przeprowadził Kościół w 1582 roku, zinterpretowano jako usiłowa
nia Antychrysta, by opóźnić wyznaczoną apokaliptyczną liczbę 1260 lat
wskazującą na powrót Chrystusa. Wykazywano dodatkowo, że od ustale
nia daty sprawowania świąt paschalnych na Soborze w Nicei w 323 roku
pod cesarzem Konstantynem, aż do zmiany kalendarza pod władzą pa
pieża Rudolfa minęło akurat 1260 lat. A ponadto, jeśli komuś jeszcze tego
mało, imiona dwóch wspomnianych władców: Constantinus i Rudolphus
dają razem nie co innego, tylko liczbę Bestii. W tę polemikę wdał się jezu
ita Francesco Juarez, dowodząc, że według wszelkich danych z Tradycji
siedzibą Antychrysta nie jest Rzym, ale Jerozolima.

Mit wielkiego władcy
Wiek XVII to epoka wielkich wojen. Najpierw krwawa, wyniszczająca
wojna trzydziestoletnia w Europie (1618-1648), następnie zagrożenie in
wazją muzułmańską ze strony Turcji. Postać Antychrysta schodzi na dal
szy plan, ukrywając się pomiędzy linijkami różnych religijnych i politycz
nych przemówień. Natomiast na czoło wysunęła się nowa teologia impe
rialna, skupiona na związku silnej władzy politycznej z chrześcijaństwem
oraz sakralizacją roli wielkiego suwerena. Tradycja takiego myślenia
korzeniami sięgała epoki Konstantyna Wielkiego, wraz z którym ustały
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prześladowania
pierw
szych chrześcijan i za
pewniony został Kościo
łowi pokój. Bezpośred
nim powodem narodzin
mitu wielkiego władcy
była klęska militarna Adrianopola w 378 roku i los
cesarza Walensa, znanego
zwolennika arian i rywala
św. Atanazego, który zo
stał pokonany i spalony
żywcem przez Gotów.
Istnieje dokument, zwany Sybillą Rzymską vel Tyburtyńską, napisany
przez anonimowego autora i zawierający proroctwa legendarnej Sybilli,
pochodzące z tradycji pogańskiej, lecz zaadaptowane do kultury chrześ
cijańskiej. Przedstawia on dzieje świata aż po cesarzy Waldensa i Teodozjusza. W swych przepowiedniach Sybilla zwiastowała nastanie impera
tora greckiego o imieniu Konstanty, który rządzić będzie Rzymianami.
Miał on prześladować pogan. Za jego panowania mieli też nawrócić się
Żydzi. To stało się sygnałem do ukazania się Księcia nieprawości znanego
z wielu cudów. Władca zdoła pokonać zwolenników Nikczemnika Goga
i Magoga, królów indyjskich, po czym, na koniec złoży swe berło i szaty
cesarskie w świątyni w Jerozolimie, przekazując w ręce Boga umocnione
imperium chrześcijan. Wówczas to w świątyni jerozolimskiej ukaże się
Antychryst. Eliasz i Henoch będą świadczyć przeciw niemu, za co zo
staną uśmierceni, lecz po trzech dniach zmartwychwstaną. Antychryst
wznieci wówczas prześladowania chrześcijan, jakich jeszcze dotąd nie
było. Wszystko zakończy się zabiciem Antychrysta na Górze Oliwnej
z ręki Michała Archanioła.
Istnieje też inny tekst podobny w treści, zwany Księgą Objawień,
przypisywany Metodemu z Patery, biskupowi męczennikowi z IV wieku,
który powstał jednak prawdopodobnie pod koniec wieku VII. W tym tek
ście Rzym zastępuje Bizancjum jako czwarte królestwo z Apokalipsy, na-

220

FRONDA 44/45

tomiast Antychrystem zostaje wskazany Mahomet. Fragment o wielkim
chrześcijańskim władcy z tego dzieła był rozprowadzany wśród wojsk
europejskich przed bitwą pod Wiedniem w 1683 roku.
Porównywanie Mahometa do Antychrysta bywa wyważone i ostroż
ne. Zarówno św. Eligiusz, jak i Paolo Ah/arus z Kordoby (IX wiek) mówili
o Mahomecie, że to jedynie prekursor Antychrysta. Zresztą, według ów
czesnego przekonania, koniec islamu miał nadejść niebawem, bowiem
panowanie Mahometa Apokalipsa miała wymierzyć na „trzy czasy i po
łowę czasu" czyli na 245 lat (każdy „czas" miał mieć po 70 lat). Kom
pilacja tekstów Joachima z Fiore (XII wiek) pod tytułem Księga postaci
identyfikuje siedem głów Smoka z Apokalipsy z siedmioma władcami
nieprawymi, wśród których wymieniony zostaje Herod, Neron, Kon
stantyn Arianin, Mahomet, Mesemoth (prawdopodobnie król północnoafrykański), Saladyn i siódmy król, zwany Antychrystem. Przyjście
Antychrysta poprzedzone było więc prześladowaniami Saladyna, po nim
natomiast nastąpi cudowna era Ducha (czyli trzeci okres historii). Ma
hometa z apokaliptyczną Bestią, przychodzącą ze Wschodu utożsamiał
inny jeszcze tekst z XII wieku, zwany Sybillą z Erytrei. Bestia miała sie
dem głów i 633 łapy, co miało oznaczać lata islamu. Pokona ją, według
zapowiedzi, lew z Zachodu, a więc legendarny chrześcijański władca.
Wielu myślicieli chrześcijańskich, takich jak św. Robert Bellarmin czy
Martin Luter, odrzucało przypisywanie Mahometowi roli Antychrysta.
Jednakże tysiąc lat po powstaniu islamu Europa znalazła się w obliczu
zagrożenia tureckiego. Kiedy w 1624 roku niejaki Montagu zaczął twier
dzić, że to nie papież, lecz Turek jest Antychrystem, wywołało to w śro
dowisku anglikańskim atmosferę skandalu. Niemniej kilka lat później
twierdzenie „Mahomet jest Antychrystem" stanie się w Anglii jak najbar
dziej stosowne, natomiast mówienie tego samego o papieżu będzie już
out of fashion. Humphrey Prideaux pod koniec XVII wieku w książeczce
The true naturę ofimposture Fuldy displayd in the Uje of Mahomet przy
pisze założycielowi religii muzułmańskiej wszystkie cechy Antychrysta
ze znanej już średniowiecznej biografii Adsona. Mahomet nie będzie się
jednak cieszył przywilejem wyłączności. Wnet znajdą się inni protagoniści tej roli, jak choćby francuski król Ludwik XIV i wielu innych.
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Portret Antychrysta
Dosyć historii i autorów. Czas na podsumowania. Czy z zebranych kawał
ków różnych świadectw, wizji, przepowiedni i interpretacji dziejów uda
się złożyć na kształt mozaiki portret Antychrysta? Co mamy myśleć o tej
postaci? Na czym polega jej perfidnie niebezpieczny charakter? Gdyby
to był jawny przeciwnik Boga czy Kościoła, jak ideologiczny ateizm czy
imperialny komunizm, wszystko byłoby jasne. Ale chodzi o postać zawiłą
i trudno rozpoznawalną. Nieraz świadomie stylizowaną na wyszminkowanego gościa z operetki. Tymczasem jest odwrotnie.
Jezus zapowiadał: „wielu przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić:
To ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą" (Mt 24,5). Zwodziciel będzie zatem starał się przebrać w szaty „Jezusa dobrotliwego", „Me
sjasza tolerancji" „Mistrza uśmiechu", by przejąć Jego uczniów. Tak jak
słynny Szymon Mag z Dziejów Apostolskich (8,9-24), który chciał po
siąść władzę Apostołów, „małpując" Szymona Piotra, by w odpowiednim
momencie móc go wyeliminować z gry. Nawet podszył się pod to samo
imię. Ale parodia Maga się nie powiodła dzięki rozróżnianiu i odwadze,
jakie miał w sobie pierwszy papież Kościoła.
Poszukując tego rozróżnienia
oraz w celu stworzenia sobie moż
liwości obrony, wielu chrześcijan
próbowało sporządzić portret
Antychrysta. Wszystkie tego typu
próby spotykały się z niezwykle
życzliwym odbiorem. Dość wspo
mnieć tylko kilka przykładów:
dominikanina Malvendę, który
napisał po łacinie swe dzieło De
Antichristo; kapucyna Dionysiusa z Luxemburga wraz ze swym
sporządzonym
po
niemiecku
tomikiem Leben Antichristi; czy
też Hiszpana Lucasa Fernandeza
de Ayala oraz jego Historia de la
perversa vida y horrenda muerte
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del Anticristo. Próbowali oni przestrzec ludzi, dostarczając im maksy
malną liczbę różnych, nieraz sprzecznych, szczegółów. Książki ich sta
wały się bestsellerami na wiele pokoleń. My już do tych pokoleń, niestety,
nie należymy. Nikt nas ani nie przestrzega, ani nie uwrażliwia na grożące
niebezpieczeństwa. Co najwyżej ktoś wzruszy ramionami lub wybuchnie
śmiechem nad „katolicką paranoją". My tymczasem odświeżmy i odkurz
my stare portrety sprzed wieków, by, wpatrując się w ich nieraz przeja
skrawione kolory czy linie postaci, dostrzec coś inspirującego na dziś.
Antychryst miał być Żydem z pokolenia Dana. Pokolenie to nie ma
dobrej reputacji w Biblii. Jakub powie o nim: „będzie on jak wąż na dro
dze, jak żmija jadowita na ścieżce, kąsająca pęciny konia, z którego jeź
dziec spada na wznak" (Rdz 49,17). Pokolenie to zamieszkiwało krańce
północne Izraela, skąd posłyszy się „szum jeźdźców nieprzyjaciela", nad
chodzącego, by pochłonąć cały kraj (por. Jer 8,16). Niektórzy utrzymy
wali, że Antychryst zostanie spłodzony z grzechu mnicha z zakonnicą;
inni, że z babilońskiej prostytutki. Jest „synem diabła" nie z natury, ale
przez więź duchową, moralne naśladownictwo. Będzie postępował pod
wpływem diabła, ale nie będzie diaboliczny.
Żadnych oznak złego jednakże nie będzie można w nim dostrzec.
Dojdzie do władzy przez kłamstwo. By odnieść sukces, będzie utrzy
mywał w tajemnicy swe pochodzenie. Wychowa się w Palestynie, wśród
miast Pańskich: Betsaidy, Korozaim, Nazaretu i Kafarnaum. Jego nauczy
ciele nauczą go wszelkiej nieprawości, dzięki umiejętności posługiwania
się magią, sztuczkami i okultyzmem.
Od samego początku da się poznać jako ktoś niezmiernie utalentowa
ny: acutissimus, astutissimus, callidissimus, sagacissimus, versutissimus,
ingeniosissimus, sapientissimus, intelligentissimus erit - wyliczają auto
rzy jego biografii. Przyswoi sobie wielką wiedzę, wręcz encyklopedyczną,
przewyższając niejednego z ludzi nauki. Żaden obszar wiedzy świeckiej
czy świętej nie pozostanie dlań obcy. Zwłaszcza zaś przejawiać będzie
geniusz w biblijnej egzegezie. Biegły w Piśmie Świętym i w Talmudzie,
posiądzie wielką kompetencję teologiczną. Specjalista w prawowiernej
nauce chrześcijańskiej, jak też i w dziedzinie herezji. Będzie się posługi
wał nadzwyczajną pamięcią, znając na pamięć liczne dzieła, zwłaszcza
księgi biblijne.
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Szczególnym zainteresowaniem będzie da
rzył czarną magię. Spędzi młodość wśród naj
bardziej wstydliwych wad, lecz - hipokryta
- ukryje je wszystkie. Będzie udawał czystość
i świętość obyczajów, uchodząc w opinii wie
lu za przykład i model licznych zalet. Będzie
oddawał się grzeszeniu po kryjomu z wieloma
kobietami, choć podczas dorocznej procesji
ku czci św. Jana Chrzciciela we Florencji bywa
przedstawiany jako homoseksualista - nieraz
zaś przypisuje mu się silny apetyt biseksualny
oraz skłonność do poligamii.
Będzie kimś pociągającym urodą fizyczną, zdolnym uwodzić kobiety
i mężczyzn. Wielki mówca. Słychać będzie wciąż od niego powtarzane:
reforma, reforma, reforma! Swymi przemówieniami uwiedzie najwar
tościowszych ludzi Kościoła, będzie celował w retoryce. Usta jego będą
pełne błogosławieństw. We wszystkim będzie pragnął, aby go łączono
z Chrystusem. Wśród podziwu tłumu będzie podążać triumfalnie ku
władzy.
Aby przekonać innych o tym, że to on jest Chrystusem, będzie posłu
giwał się cudami. Cuda te będą produktem magii lub oszustwa. Wszelki
mi sposobami będzie się starał, by mu uwierzono w zmartwychwstanie.
Zresztą zamieni wskrzeszenie z sekretnego, okrytego mrokiem nocy wy
darzenia w głośny spektakl. Zorganizuje własne zmartwychwstanie przy
pomocy sztuczek i trików. Będzie używał nadprzyrodzonych środków,
byle tylko zdobyć władzę nad światem i dotrzeć do Jerozolimy, skąd wyj
dzie wielkie prześladowanie uczniów Chrystusowych.
Przepowiadanie dwóch świadków (por. Ap 11,3-13), które według
niektórych potrwa nawet trzy i pół roku, będzie skierowane przeciw
Antychrystowi i będzie miało silną moc demaskatorską. Ich świadectwo
nawróci wielu Żydów (którzy też wcześniej powrócą do Ziemi Obieca
nej). Świadkowie ci w końcu zostaną zabici, a ich ciała pozostaną wy
stawione na widok publiczny przez trzy i pół dnia. Zostaną jednakże po
tym przywróceni do życia. Ich zamordowanie sprowokuje poruszenie
wśród narodów i upadek Antychrysta. Podczas gdy będzie on groma
dził sukcesy, zorganizuje się opozycja wokół dwóch świadków. Są oni
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zazwyczaj utożsamiani z Henochem i Eliaszem, choć niektórzy kojarzą
ich z Janem Chrzcicielem i Janem Ewangelistą. Na uwagę zasługuje ich
liczba - dwóch: jak Mojżesz i Aaron posłany przez Boga przed oblicze
faraona; jak Jozue i Zorobabel powołani, by stanąć na czele wielkiego po
wrotu Izraelitów z wygnania. Tak samo po dwóch rozsyłał Jezus swoich
uczniów, bez torby i pieniędzy, na głoszenie Ewangelii, a w ślad za Nim
Kościół - wielu ewangelizatorów i misjonarzy.
Oni to zdemaskują Antychrysta, powodując jego wściekłość. Pseudo-Chrystus zamieni się w Bestię, usiłując zniszczyć dzieło Zbawiciela. Do
minikanin Malvenda twierdził, że „Antychryst umrze z powodu lnu", ma
jąc na myśli „triumf druku", siłę papieru: ąuod ipse ad artem Typographicam retulit. Według tego autora, prawowierne książki zmiotą Antychry
sta, spowodują zanik jego nauczania. Walka piórem okaże się celniejsza
od walki mieczem. Ostateczna batalia rozegra się na Górze Oliwnej, gdy
Antychryst podejmie przygotowania do rzekomego wniebowstąpienia.
Sam Chrystus lub Archanioł „zgładzi go tchnieniem swoich ust" (2 Tes
2,8). I tak upadek Antychrysta znajdzie swój finał w piekle.

Antychryst współczesny
Nowoczesny wizerunek Antychrysta kojarzy się przede wszystkim z Fry
derykiem Nietzschem (1844-1900). Jest to nieporozumienie, które po
krótce wyjaśnię. Nietzsche, mimo że napisał dzieło DerAntichristw 1888
roku i sam siebie tak nazwał, nie buduje postaci klasycznego przeciwnika
Chrystusa, ale tworzy manifest filozoficzny przeciwko chrześcijaństwu
jako religii i moralności. Ten syn pastora, który już w wieku 24 lat ob
jął profesurę w Bazylei, musiał ją zostawić dziesięć lat później na skutek
choroby umysłowej, która skaże go na lata całe zależności od opieku
jących się nim osób, najpierw matki, potem siostry. Na tym tle będzie
wzrastał w nim zachwyt względem życia i jego przyrostu jakościowego,
a potem filozofia „woli mocy". Zasłynie jako prorok wieszczący nadejście
nihilizmu. Ten niemiecki filozof, umierający w tym samym czasie co Sołowjow, przewidzi, że na przełomie tysiącleci będzie się o nim jeszcze
mówiło.
Nietzsche swe największe dzieło wytoczył przeciwko Bogu, ogłaszając
Jego śmierć: Gott ist tot. W 125 fragmencie swej Wiedzy radosnej pisał:
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„Czyż nie słyszeliście o tym człowieku szalonym, który w jasne przedpo
łudnie zapala latarnię, biegnie na rynek i nieustannie krzyczy: «Szukam
Boga! Szukam Boga!» - Wielu spośród tam zgromadzonych nie wierzy
w Boga, dlatego (krzyczący) wywołuje szalony śmiech. A więc on się
zgubił? mówi jeden. Czy zabłąkał się jak dziecko? mówi inny. A może
się schował? Boi się nas? Odpłynął okrętem? Wywędrował? - tak krzy
czą i śmieją się wszyscy. Szalony człowiek skoczył między nich i wiercił
ich swym wzrokiem. „Gdzie jest Bóg? wołał, chcę wam to powiedzieć!
Uśmierciliśmy go - wy i ja! Wszyscy jesteśmy jego mordercami!"...
Nie słyszymy jeszcze lamentu grabarzy śmierci, którzy pogrzeba
li Boga? Czy nie czujemy jeszcze bożego rozkładu? - bogowie również
gniją! Bóg jest martwy! Bóg pozostaje martwy! I my go uśmierciliśmy!
Jak pocieszymy się, mordercy nad mordercami? To, co świat dotychczas
posiadał jako najświętsze i wszechmocne, wykrwawiło się pod naszymi
nożami - kto zmyje z nas tę krew? Jaką wodą możemy się oczyścić? Jakie
święto pojednania, jaką świętą grę będziemy musieli wynaleźć? Czy wiel
kość tego czynu nie jest dla nas zbyt wielka? Czy nie musimy sami stać się
bogami, by się go okazać godnymi?"13.
Według Nietzschego, kościoły są miejscami, gdzie przechowuje się
martwego Boga, fetysza pojęciowego, nie stanowiącego żadnego odnie
sienia do realnego życia. Występował przeciwko Bogu, który tu na ziemi
tylko wymaga, a nagrody i rekompensaty obiecuje w wieczności. Wy
stępował przeciwko chrześcijaństwu jako religii, w której w obronę jest
brany człowiek słaby i grzeszny, która głosi miłosierdzie i przebaczenie.
„Co jest szkodliwsze niż jakikolwiek występek? Litość czynna dla wszyst
kiego, co nieudolne i słabe - chrześcijaństwo"14. Obraz potężnego Boga,
który kocha i się lituje musiał stać się - w oczach Nietschego - czystym
urągowiskiem. Według niego ów Bóg na końcu zestarzał się, „stał się
miękki, kruchy i współczujący, raczej do dziadka podobny, niźli do ojca,
zaś najpodobniejszy do starej chwiejącej się babki. I oto siedział na zapie
cku, pełen zgryzoty, spowodowanej słabością nóg, światem i wolą własną
umęczony i udusił się pewnego dnia nadmiarem litości" 15 .
13
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F. Nietzsche, Wiedza radosna, tłum. L. Staff, Kraków 2 0 0 3 .
Tenże, Antychryst. Próba krytyki chrześcijaństwa, tłum. L. Staff, Kraków 2003,
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FRONDA 44/45

Co ciekawe, Nietzsche spod swe)
krytyki wyłącza samego Jezusa. Dla
niego tylko Jezus nie był chrześci
janinem, a jeśli nim był, to mianem
tym nie można określić wyznawców
stworzonej przez Niego religii. Już
słowo „chrześcijaństwo" jest nieporo
zumieniem - w gruncie rzeczy istniał
tylko jeden chrześcijanin i ten umarł na krzyżu. „Dobra nowina" głosi,
że wszyscy ludzie są dziećmi bożymi, są zatem równi Bogu, a ich los
spoczywa w ich własnych rękach. Życie staje się celem tu i teraz, a nie
środkiem do zaświatowego ideału. Nadejście nowego człowieka, o jakim
marzył Jezus, okazało się być niemożliwe. W tej sytuacji Nazarejczyka,
„jedynego chrześcijanina i „jedynego nie z tego świata" czeka już tylko
droga na krzyż. Nietzsche czuje głęboki podziw dla postawy Jezusa, aż do
ostatnich chwil świadomości wierzy, że uda mu się dokonać tego, czemu
tamten nie sprostał: wyhodować nowego człowieka.
Chrystusową obietnicę „nowego człowieka" utożsamiał z własną ideą
„nadczłowieka": „Człowiek to coś, co pokonane być powinno... Czym
jest małpa dla człowieka? Pośmiewiskiem i hańbą bolesną. I tym powi
nien być człowiek dla nadczłowieka... Popatrzcie, ja wam wskazuję nad
człowieka!"16. Ten tragiczny „antychryst" wierzy przez moment, że zdoła
wcielić w życie to, w czym poniósł fiasko Jezus. Kiedy ujrzy, że jego sny
o „woli mocy" i „nadczłowieku" tracą szansę na realizację, wieści nie
uchronne nadejście ery nihilizmu, samego siebie zaś zaczyna nazywać
„Ukrzyżowany" (tak podpisywał swą korespondencję). Nienawidził tej,
jak twierdził, splatonizowanej doktryny, przejmującej od imienia Chry
stusa nazwę chrześcijaństwa. W jego przekonaniu, współczesne chrześ
cijaństwo jest kontynuacją nie praktyki życiowej Jezusa, lecz metafizyki
platońskiej. Tradycyjne hasło chrześcijaństwa „umarł człowiek, narodził
się Bóg" (Kierkegaard) stanie się w nietzscheańskiej interpretacji symbo
lem pogardy dla człowieczeństwa, którego politowania godnej egzystencji
przeciwstawia się zaświatową doskonałość. Odwrócenie platonizmu na
gruncie tradycji chrześcijańskiej musi zatem prowadzić do stwierdzenia
16
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„Bóg jest martwy, narodził się człowiek". Śmierć Boga otwiera drogę do
wkroczenia człowieka w wyższą fazę swego rozwoju. „Jeśli istnieliby bo
gowie - jak wytrzymałbym, by nie być Bogiem! A więc nie ma bogów"17.
Tragiczny „antychryst" Nietzschego jest w gruncie rzeczy manife
stacją podjęcia przez współczesnego człowieka buntu przeciw swemu
Bogu - jak w ogrodzie rajskim, w imię nowej kłamliwej utopii: „bogami
będziecie!". Stanowi kolejny przykład dania wiary złudnym insynuacjom
Złego: Bóg zabiera ci zaszczyt egzystencji, chcesz być szczęśliwy, mu
sisz Go w sobie uśmiercić. Ktoś mógłby nie bez racji skomentować, że
dziedzictwo Nietzschego w postaci ogromnej pustki, jaka zalega dusze
nowych pokoleń, znakomicie wpisuje się w opis okrutnych prześladowań
ze strony prawdziwego Antychrysta.

Co powstrzyma Antychrysta?
W słynnym fragmencie Listu do Tesaloniczan o Antychryście św. Paweł
używa słowa „katechon", wskazując na coś, „co go teraz powstrzymuje...
Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, a wówczas ukaże
się Niegodziwiec". Wydaje się, że i autor listu, i adresaci - jak już wyżej
zaznaczyłem - świetnie się rozumieją. Tylko dla nas pozostaje zagadką,
co kryje się w treści owego określenia „katechon". Różnych przypusz
czeń dostarczają teologowie. W przekonaniu jednych (Warfield) chodzi
o trwanie państwa żydowskiego, inni (Trillin) odpowiadają, że to sam
Bóg w Osobie Ducha Świętego opóźnia powrót Zbawiciela w chwale.
Oscar Culmann jest przekonany, iż to głoszenie Ewangelii wszystkim na
rodom aż na krańce świata, łącznie z oczekiwanym nawróceniem Izraela,
spowolnia wkroczenie na scenę świata Antychrysta.
Oryginalną teorię „katechonu" zaproponował po II wojnie światowej
niemiecki filozof Carl Schmitt (1888-1985), nadając jej znaczenie polito
logiczne. Na pytanie: „wiecie, co go powstrzymuje?" odpowiada w dwóch
książkach: Nomos ziemi z 1952 roku oraz w Teologii politycznej z 1970
roku, próbując zsynchronizować ze sobą kategorie polityki współczesnej
z kategoriami tzw. teologii rzeczywistości ziemskich. W obliczu global
nego, bezrefleksyjnego triumfu „rozpasanej techniki" osiąganego przez
17

228

Tamże, s. 63.
FRONDA 44/45

pokolenia powojennej prosperity, potrzeba sięgnąć po chrześcijańską
filozofię dziejów. Wiara chrześcijańska w swej prawdziwej czystości nie
może mieć - według Schmitta - innej wizji historii, jak ta związana z ideą
katechonu. Jako że Antychryst, według św. Pawła, jest anomos, czyli nie
prawy, potrzeba dla przeciwwagi odwołać się do instytucji, która łączy
w sobie porządek Ewangelii ze ścisłą logiką prawa rzymskiego. W świetle
tworzenia ius publicum europaeum, tym zaś, co zapobiegało wzrostowi
zła w życiu społecznym, było imperium chrześcijańskie, świadome włas
nej historycznej skończoności, ale i funkcjonujące w pewnej perspekty
wie eschatologicznej, czyli ostatecznego ukazania się Królestwa Bożego.
Dla Schmitta „katechon" stanowi pojęcie historycznie określone,
którego przykładów można znaleźć wiele. Choćby imperium bizantyj
skie, zarządzające wschodnią częścią Cesarstwa Rzymskiego, ze stolicą
w Konstantynopolu. To imperium nabrzeżne z potężną flotą wyposa
żoną w tajną broń, zwaną ogniem greckim, mimo swej słabości zdołało
powstrzymać islam przed inwazją na Półwysep Apeniński. Podobną siłę
może mieć dzisiaj chrześcijańska republika. „Imperium władcy chrześ
cijańskiego - mówił Schmitt w trakcie wykładu w Madrycie w marcu
1951 roku - ma sens w połączeniu z rolą katechonu. Wielcy władcy
średniowieczni, jak Otton Wielki czy Fryderyk Barbarossa, dostrzegali
historyczną istotę swej przywódczej godności w spełnieniu funkcji ka
techonu. Walczyli z Antychrystem i jego sprzymierzeńcami, odsuwając
tym samym koniec czasów"
Ich rola polegać ma więc na przeszkadzaniu w zasiedlaniu się zła, któ
re przejawia się jako „anomia" - bezprawie. Szkoda tylko, że - jak zauwa
żył niemiecki politolog - prawnicy prawa rzymskiego od X I V i XV wieku
przestawali zdawać sobie sprawę z tego, że władca posiadał ów przywilej
katechonu. Władza pozbawiona owej wewnętrznej mądrości - arcana
- staje się w praktyce zwykłym cezaryzmem, cezaryzm zaś bez świado
mości misji przerodzi się w nazizm.
W ostatnich czasach intuicja Carla Schmitta jest przywoływana
w perspektywie ideologicznej globalizacji, zmierzającej do konstruk
cji one World (zapowiedź prezydenta George'a Busha seniora z 1991
roku) - jedynego możliwego świata. W obliczu groźby podporządko
wania wszystkiego światowym rządom grupy G8, Międzynarodowego
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Funduszu Walutowego czy Formuły Davos nale
żałoby wspierać ideę autonomicznych przestrzeni
zorganizowanych wokół określonych arcana. Ta
jemnicy nieprawości przejawiającej się w monistycznej idolatrii rynku i pieniądza, prowadzącej
nieuchronnie do egoizmu i nihilizmu społecznego,
potrzeba stawić kulturowy, etyczny i duchowy opór,
zapewniający utrzymanie własnej tożsamości.
W tym świetle można dostrzec szczególną rolę
Kościoła katolickiego. Nie ma on wprawdzie środ
ków ekonomicznych ani militarnych, posiada za to „patos władzy". Jako
nosiciel szczególnego porządku wynikającego z depozytu Objawienia
oraz spadkobierca prawa rzymskiego, posiada on konkretną i osobową
zdolność reprezentowania całej civitas humana i samego Chrystusa.
W tym tkwi jego misja katechonu, zwłaszcza wobec hedonizmu i kon
sumpcjonizmu społecznego.
Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na coś jeszcze. Otóż temat Anty
chrysta ściśle wiąże się z pojęciem mesjanizmu. Myśl żydowska poszuku
je realizacji Mesjasza tu, na tej ziemi. W ramach tego myślenia ludzkość
podąża ku królestwu pokoju, ku Nowemu Jeruzalem, choć oddalonej
w czasie, to jednak mającego się urzeczywistnić tutaj. Katolicy natomiast
nie zadowalają się perspektywą ulepszającej się ludzkości czy też brakiem
wojen. Ich wizja dziejów jest bowiem eschatologiczna: wszystko poprzez
Chrystusa zmierza ku „nowemu niebu" i „nowej ziemi". Stąd odwieczne
ścieranie się dwóch wizji zbawienia: czy „tu" czy „tam"?
Jak tłumaczy żydowski pisarz Gershom Scholem: „Judaizm od zawsze
spoglądał na odkupienie jako na wydarzenie publiczne, które dokona się
na scenie historii, jako wydarzenie widzialne i zewnętrzne. Przeciwnie
chrześcijanie, oni patrzą na odkupienie jako coś, co dokonuje się w sferze
niewidzialnej, duchowej; coś, co zachodzi w duszy i wzywa do wewnętrz
nej przemiany, bez konieczności wprowadzania zmian w bieg historii.
Coś takiego Żydowi wydaje się ucieczką".
Według Żydów, od historii się nie ucieka. Przymierze Boga zawarte
z ludem wybranym zakłada obietnicę królestwa tu, na ziemi. Słowa Jezu
sa: „królestwo Moje nie jest stąd" - wystarczyły, by pomyśleli, że ktoś taki
nie może być Mesjaszem.
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Współczesność zdaje się przyznawać rację Żydom: światowa organi
zacja ONZ, przezwyciężanie idei państw narodowych, globalny rynek,
pokój światowy... Włoski filozof Franco Volpi stwierdza: „Żydowska idea
uniwersalnej zasady ogarniającej całą ludzkość tutaj odnalazła swą sku
teczną realizację w epoce globalizacji, w którą świat zdecydowanie wkro
czył". Czyżby ów projekt światowego postępu i udoskonalenia ludzkości
w tym świecie miał otworzyć drogę Antychrystowi? Czy mamy do czy
nienia z końcem rzymskiego katolicyzmu jako siły powstrzymującej jego
triumf?
W 1962 roku Dawid Ben Gurion, twórca państwa izraelskiego, udzie
lił czasopismu „Look" następującej wypowiedzi: „Wszystkie armie upad
ną. W Jerozolimie Narody Zjednoczone wybudują świątynię, by święto
wać połączenie się wszystkich kontynentów. Będzie to Najwyższe Zebra
nie Ludzkości, usuwające wszelkie niejasności pomiędzy zjednoczony
mi narodami, jak zapowiedział Izajasz. Każda osoba otrzyma najlepsze
wykształcenie. Pigułka zapobiegająca ciąży obniży wybuchowy przyrost
demograficzny. Średnia wieku osiągnie sto lat"

Tylko żywa wiara chrześcijan
Prezydent Julien Felsenburgh zostaje wybrany prezydentem Europy,
a potem świata. Niszczy Rzym z powietrza, zamierzając dopaść i wybić
ostatnich, ukrywających się chrześcijan. Zdrada kardynała Moskwy za
graża ostatniemu papieżowi, który ratuje się ucieczką do Kafarnaum,
miasteczka Szymona Piotra w Galilei. Trwa przed Najświętszym Sakra
mentem wraz z garstką wiernych i katechumenów, podczas gdy armia
Antychrysta zbliża się. Bomby padają w rytm śpiewu Tantum ergo.
Tak mniej więcej wygląda jedna ze scen książki Roberta Hugh Bensona (1871-1914) Lord of the World, napisanej na początku XX wieku.
Robert Benson to katolik nawrócony z anglikanizmu, czwarte dziecko
arcybiskupa Canterbury. Święcenia kapłańskie w Kościele katolickim
przyjął w 1904 roku, trzy lata później ukazała się jego powieść Wład
ca świata. Antychryst Bensona jest postacią bardzo inteligentną, zdaje
się nawet kimś o wiele bardziej atrakcyjnym niż chrześcijanie. Przera
żająca jest wizja świata zarządzanego przez Antychrysta, jej aktualność
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powoduje ciarki na skórze. Komunikacja z całym światem, czteropasmowe autostrady, samoloty i tunele podziemne, sztuczna energia słoneczna,
zalegalizowana eutanazja, obrady Parlamentu Europejskiego, codzienne
doniesienia o eksplozjach i zamachach kamikadze, kryzys tradycyjnych
religii, powstanie nowej uniwersalnej religii w stylu New Age, masowe
porzucanie przez księży stanu duchownego, sekularyzacja zakonników,
którzy chodzą bez żadnych zewnętrznych oznak konsekrowanego stylu
życia. Nad wszystkim unosi się zaś groźba Wielkiego Brata rządzącego
całym światem.
Książka Bensona, choć być może w samej treści nie najwyższych lo
tów, wzbudziła duże zainteresowanie. Doczekała się już szesnastu wy
dań w samej Wielkiej Brytanii. Na półkach włoskich księgarń odnajduję
właśnie jej najnowsze tłumaczenie. Co takiego przemawia do wyobraźni
uważnych czytelników w tego typu nowych rekonstrukcjach wizerunku
Antychrysta? To, że Benson, podobnie jak Sołowjow, przewiduje uwiąd
wiary chrześcijańskiej i prześladowanie jej zwolenników nie pod po
stacią ewidentnego przeciwnika, lecz w zakamuflowanej formie czegoś
„zamiast" Antychryst reprezentuje sobą nowy humanitaryzm: miłość
zastąpiona przez filantropię, wiara przez kulturę. Trudno dostrzec zło
przyczajone za wzniosłymi hasłami pacyfizmu i progresizmu.
Włoski filozof Augusto del Noce wyjaśnia to tak: „Dziś, gdy marksizm
znalazł się w sytuacji nieodwracalnego końca, zaś rewolucja seksualna
i kombinacja marksistowsko-freudowska wyznaczają kierunki, walka
przeciwko katolicyzmowi dokona się pod szyldem humanitaryzmu".
Czegóż innego oczekuje się dziś od katolików, gdziekolwiek są, jeśli nie
tego, by chrześcijaństwo sprowadzić do moralności, oddalonej od jakiej
kolwiek metafizyki i teologii. I to takiej moralności, która - broń Boże
- nikogo nie wykluczy, a wręcz usunie wszelkie podziały.
Ta uniwersalna moralność musi być nade wszystko tolerancyjna. Ka
tolicy mogą sobie w duszy żywić ściśle religijne nadzieje, jeśli tylko będą
one w stanie mobilizować ich do wykazywania się w praktycznej, ludzkiej
i dobroczynnej działalności. Dla humanistów bycie katolikiem polega
właśnie na tym. Wiara w Chrystusa czy życie wieczne są jedynie prywat
nym dodatkiem; etyka i polityka obywają się świetnie bez tych religijnych
koneksji. Bycie w pełni człowiekiem oznacza zaangażować się na rzecz
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jednoczenia ludzi dobrej woli. Wiara natomiast prawie zawsze tworzy
ryzyko podziałów. Szeroko rozumiana miłość w połączeniu z naukowym
podejściem do życia - oto pożyteczna dla wszystkich propozycja.
Taka communis opinio, będąca istotną tezą masońską oraz poglądem
podzielanym zgodnie przez profesorów filozofii moralnej X I X wieku,
dziś znowu powraca. W związku z tym raz jeszcze zostaje podjęte roz
różnienie na katolików integrystów oraz katolików postępowych, gdzie
zbyt mocno podkreślane przekonanie o prawdziwości Ewangelii i nauki
Kościoła grozi posądzeniem o fundamentalizm i nietolerancję. Tymcza
sem, jak twierdzi Vittorio Messori, tym, co nam zagraża na polu religij
nym, jest nie brak tolerancji, lecz przeciwnie: tolerancja zamieniająca się
w indyferentyzm. Religie i wierzenia winny być sprowadzone do jednego
i tego samego: czcić tego samego, statystycznie wyjustowanego Boga.
Spełniają się wizje Sołowjowa: największym wrogiem chrześcijaństwa
nie jest już stary, sprawdzony materializm, ale humanitarny spirytualizm
- ten uśmiechnięty pustoszyciel.
Dwudziestowieczne przypisywanie Antychrystowi konkretnych po
staci: Hitlera, Stalina czy Ben Ladena świadczy tylko o banalizowaniu zła,
ograniczającemu jego rozumienie jedynie do form najbardziej brutalnych.
To prawda, że Antychryst zawsze łączy się jakoś z przemocą tego świata,
niemniej w jego przypadku mamy do czynienia z najbardziej przewrotną
i uwodzącą, trudną do rozpoznania, postacią zła. Gdzie zatem jest i jak
go zlokalizować? Być może ukrywa się w każdym z nas, jako coś, co wal
czy przeciw Chrystusowi, wstrzymując Jego powrót i czyniąc ten świat
nieznośnym? Być może trzeba go szukać „od środka", w jakimś grzechu
strukturalnym albo w tym, co Jan Paweł II nazywał „kulturą śmierci"?
W każdym razie siły niszczące tego świata kryją się w samym sercu ta
jemnicy Antychrysta, odsłaniając ciemną stronę życia każdego z nas.
Jakie jest remedium na Antychrysta? Żywa wiara chrześcijan i szczere
nawrócenie w imię Zmartwychwstałego.

KS. ROBERT SKRZYPCZAK

ZIMA 2008

Dzieło mnicha Adsona, choć on sam na długi czas pozo
stał zapomniany, przeszło jednak pod imionami innych
znanych autorów (np. św. Augustyna, św. Bonawentury
czy św. Tomasza z Akwinu) do światowego dziedzictwa
kulturowego.

List Adsona
o Antychryście

- najważniejszy tekst
średniowiecznej antychrystologii
JAKUB
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Utworem zajmującym po
czesne
miejsce
w historii
antychrystologii jest dziełko
0 Antychryście mnicha Adsona
z Montier-en-Der, które dzięki
pewnym zastosowanym w nim in
nowacjom formalnym stanowi być
może najważniejsze kiedykolwiek
napisane opracowanie dotyczące osta
tecznego wroga ludzkości.
Zanim jednak przejdziemy do jego
omówienia, przedstawmy postać samego
Adsona. Urodził się on w Burgundii (środ
kowowschodnie tereny obecnej Francji)
około roku 910. Jego rodzina należała do zamożnych. Na naukę posła
no go do szkoły przy opactwie Luxeuil, gdzie dał się poznać jako zdolny
uczeń (kiedyś napisze żywot Waldaberta - opata Luxeuil), tam również
podjął decyzję zostania benedyktyńskim mnichem. Jako że udało mu się
rozwinąć posiadane zdolności, w jakiś czas potem został kierownikiem
szkoły przy opactwie świętego Ewra, a sława jego erudycji musiała być na
tyle duża, że królowa Gerberga zleciła mu wtedy napisanie poniższego
dziełka mającego wyjaśnić zagadnienie Antychrysta, które jest zresztą
pierwszą w ogóle znaną pracą pisarską Adsona (ale o tym za chwilę).
Następnie w roku 968, po śmierci poprzedniego opata Alberyka, został
obrany opatem Montier-en-Der (łacińska nazwa Dervensis), pod którym
to tytułem jest znany obecnie. Jako opat zaczął wprowadzać założenia
tzw. drugiej wielkiej reformy benedyktyńskiej zapoczątkowanej w Cluny,
co objawiło się między innymi tym, iż ubogacił bibliotekę opactwa licz
nymi zbiorami, zreorganizował przykatedralne szkoły w Langres, Troyes
1 Chalons, a także rozbudował samo opactwo, tzn. powiększył kościół,
który miał wybudować błogosławiony Berchariusz (pierwszy opat Mon
tier-en-Der), oraz odzyskał dwie posiadłości: Drejam i Puellare-Monasterium, które niegdyś należały do opactwa. Adso zmarł w roku 992 pod
czas odbywania pielgrzymki do Jeruzalem.
Co się tyczy jego twórczości pisarskiej, to po owym „wystrzale" ja
kim było napisanie „żywota" Antychrysta, skoncentrował się raczej na
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utrwaleniu pamięci o zacnych i znamienitych osobach - o lokalnym jed
nak znaczeniu - które to przyczyniły się do rozwoju rejonu, z którym on
sam był związany. I tak napisał Żywot świętego Berchariusza (wspomnia
nego pierwszego opata Montier-en-Der) i Żywot św. Basoli wyznawcy,
a także Przeniesienie i cuda tegoż świętego Basoli, Żywot św. Frodoberta
(pierwszego opata i założyciela Montier-la-Celle), Historię przeniesienia
relikwii tegoż św. Frodoberta oraz Żywot Mansueta (pierwszego biskupa
Toul), a także wspomniany już Żywot Waldaberta. Jak więc widać, Adso
trzymał się zazwyczaj formuły, której użył, pisząc o Antychryście, czyli
przedstawiania postaci poprzez opis jej życia.
Przechodząc zatem do interesującego nas utworu, należy stwierdzić,
że przyjmuje się, iż Adso napisał swoje dziełko o Antychryście przed
rokiem 954 na wyraźne życzenie królowej Gerbergi, żony ówczesnego
króla Ludwika IV Zamorskiego. Data ta jest określona przez to, iż właś
nie w tym roku zmarł król, o którym Adso wspomina pobieżnie w nocie
dedykacyjnej. Wydaje się jednak, że można ją przesunąć jeszcze kilka lat
wstecz, bowiem we wspomnianym wstępie Adso chwali także kapelana
królewskiego Roryka, który w roku 949 został już biskupem - tak więc
list musiał zostać napisany jeszcze i przed tą datą.
Sam tekst jest wzorcowym przykładem powiązania oczekiwań wiel
kiego króla końca czasów z dworem francuskim (stanowi też być może
jakąś parafrazę, zbudowaną w nawiązaniu do przypisywanej św. Remi
giuszowi przepowiedni odnośnie do losów Francji). Była to również za
pewne subtelna forma pocieszenia ze strony Adsa i odpowiedź na lęki sa
mej królowej o tron, losy królestwa i jej synów, dające się wyczuć w nocie
dedykacyjnej listu, które to w powiązaniu z pojawiającymi się w tamtym
okresie coraz silniejszymi tendencjami do oczekiwania na koniec świata,
w związku ze zbliżającym się wówczas rokiem 1000, mogły ją pobudzić
do zainteresowania się postacią Antychrysta (często bowiem w takich
przypadkach lęki wyrażają się przez uciekanie przed problemami w mi
stycyzm i szukanie wyjaśnienia bieżących problemów w odniesieniu do
porządku wyższej rzeczywistości). Jak się zresztą później okazało, lęki
królowej nie były nieuzasadnione, bowiem francuska dynastia Karolin
gów (potomków Karola Wielkiego) wygasła właśnie na Ludwiku V, który
został pozbawiony tronu w roku 987 - czyli około 40 lat po napisaniu
poniższego traktatu i jeszcze za życia samego Adsona - przez Hugona
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Kapeta, który zapoczątkował kolejną dy
nastię.
Czy zatem Adso „niechcący" - dla po
cieszenia sięgając po sybilliańskie elemen
ty dotyczące cesarza końca czasów - zapo
czątkował na szerszą skalę tradycję, która
przejawiła się później w licznych przepo
wiedniach i oczekiwaniach dotyczących
jakiegoś francuskiego króla z przyszłości?
Wydaje się - poprzez stwierdzenia zawar
te w samym traktacie - że Adso nie był
w swoim czasie odosobniony w tych do
mniemaniach (nawet jeszcze w X I X wieku
słynna była przepowiednia franciszkanina
Rocco z góry Synaj, który między innymi
miał przepowiedzieć, że pod koniec czasów Galia odrodzi się poprzez
powstanie, na czele którego stanie książę z królewskiego rodu).
Wracając do samego traktatu, trzeba stwierdzić, że wywarł on olbrzy
mi wpływ na całe późniejsze pisarstwo dotyczące Antychrysta i w ogóle
na sam sposób widzenia tego zagadnienia. Do tej pory bowiem koncen
trowano się raczej na wyjaśnianiu tekstów biblijnych i Antychrystem
zajmowano się o tyle, o ile dotyczyły go owe teksty. Z drugiej zaś strony
pojawiła się liczna grupa tekstów tzw. tradycji sybilliańskiej, które czę
sto prezentowały odmienne od biblijnego widzenie wydarzeń w czasach
ostatecznych lub wprowadzały całkiem nieznane tradycji biblijnej ele
menty, często dezorganizując tym samym spojrzenie na całe zagadnienie
i wprowadzając w nie dodatkowe zamieszanie.
Zasługa Adsa była więc w tym względzie dwupoziomowa. Po pierw
sze, usystematyzował istniejący materiał poprzez oddzielenie go od wy
jaśniania tekstu biblijnego i zebranie tych wszystkich wyjętych „faktów"
z życia Antychrysta w zwartą formę chronologicznego życiorysu. Po
drugie zaś, trzymając się biblijnego, czyli klasycznego i ortodoksyjnego
rozumienia postaci Antychrysta i zdarzeń z nim związanych, jakie było
prezentowane przez chrześcijańskich pisarzy, pozbierał, usystematyzo
wał i włączył do tego zakresu te elementy z tradycji sibilliańskiej, które
można było uzgodnić z tradycją chrześcijańską lub wyjaśnić przez nią.
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Powtórzyć zatem należy, że jego wielka zasłu
ga leżała w obu przypadkach w systematyzacji
wiedzy, co w konsekwencji spowodowało wiel
ką popularność utworu i jego oddziaływanie,
które trwa po dzień dzisiejszy.
Stało się tak również dlatego, że struktura
utworu przypomina formalnie bardzo popu
larne w średniowieczu życiorysy świętych, któ
rych formuła była dobrze znana ówczesnym
czytelnikom, przy czym opis wartości został tu zastąpiony opisem antywartości, cudów - antycudami, Chrystusowi (na Którego życiu często
wzorowano żywoty świętych) przeciwstawiono tu przykład antyświętego w postaci Antychrysta. Ciekawostką w tym względzie jest też para
lela, którą Adso chciał osiągnąć przez porównanie 40-dniowego okresu
od Zmartwychwstania do Wniebowstąpienia Chrystusa z okresem od
śmierci Antychrysta do powtórnego przyjścia Chrystusa na Sąd (który to
okres obliczony z istniejącej w Księdze Daniela 12,11-12 różnicy pomię
dzy 1290 a 1335 dniami tradycyjnie wynosił 45 dni). Właśnie z powodu
próby osiągnięcia tego jeszcze jednego zamierzonego porównania, Adso
„skrócił" ten okres po śmierci Antychrysta do 40 dni. Chociaż nie było to
zgodne z tekstem biblijnym, to jednak w wyniku popularności traktatu
stało się w późniejszym okresie często powtarzaną tezą.
Co zaś do autorów (poza tekstami biblijnymi), za którymi Adso podą
ża w opisywaniu zdarzeń z życia Antychrysta, najwidoczniejsze są wpły
wy (czy wręcz zaczerpnięte fragmenty) św. Augustyna, św. Hieronima,
św. Grzegorza Wielkiego, św. Bedy Czcigodnego, Alcuina, bł. Rąbana
Maura, Haimona z Auxerre (czy z drugiej strony z Sybilli Tyburtyńskiej).
Jest to o tyle ważne, że to właśnie tym autorom oraz np. św. Anzelmowi,
Honoriuszowi z Autun, czy św. Tomaszowi z Akwinu i św. Bonawentu
rze, było w późniejszym czasie najczęściej przypisywane dziełko Adsona.
I choć o prawdziwym autorze z czasem zapomniano, to jednak właśnie
to przypisywanie jego pracy tak znanym postaciom, spowodowało do
datkową popularność utworu.
Jak jednak mogło się stać, że zapomniano o właściwym autorze? Naj
prawdopodobniej wynikło to z faktu, że kilkadziesiąt lat po napisaniu
dziełka przez Adsona niejaki Albuinus, nauczyciel i eremita, wysłał ten
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traktat o nadejściu Antychrysta do zainteresowanego tym zagadnieniem
arcybiskupa Kolonii Heriberta. Ów Albuinus zmienił przy tym noty dedy
kacyjne i zamiast Adsona, który list napisał i królowej Gerbergi, która na
list oczekiwała, wstawił „odpowiednio" siebie i oczekującego arcybiskupa
Heriberta, do którego sam kierował teraz ten list. Później przez podo
bieństwo imion mylnie skojarzono owego Albuina z Alcuinem, słynnym
mnichem benedyktyńskim i nauczycielem z VIII wieku, który był jednym
z twórców tzw. renesansu karolińskiego. Odtąd kopiści zaczęli myśleć, że
jest to Żywot Antychrysta, który Alcuin miałby rzekomo napisać dla Ka
rola Wielkiego. Później zaś jeszcze zaczęto go przypisywać uczniom Alcuina, bł. Rabanowi Maurowi i Haimonowi z Auxerre oraz innym wyżej
wspomnianym autorom. I tak dziełko Adsona, choć on sam na długi czas
był zapomniany, przeszło jednak pod nazwiskami znanych autorów do
światowego dziedzictwa kulturowego. Popularność jego utrzymywała się
bowiem przez cały okres średniowiecza i pojawiało się ono bardzo często
(oczywiście bez wyciętych not dedykacyjnych) jako Pismo o Antychryście
w licznych kopiowanych zbiorach żywotów świętych oraz w kolekcjach
dzieł teologicznych, zbiorach kazań, czy kronikach, a od X I V wieku rów
nież w zbiorach przepowiedni (co świadczy o wszechstronności tego
traktaciku, który przecież nie jest stricte przepowiednią).
Olbrzymie znaczenie tego utworu w popularyzowaniu zagadnienia
Antychrysta przejawiało się także we wpływie, jaki miał on na sztuki gra
ficzne, które przedstawiały zdarzenia ostateczne oraz na średniowieczną
sztukę sceniczną, jak np. XII-wieczna Sztuka o Antychryście, czy średnio
wieczne angielskie sztuki o Antychryście z tzw. kręgu Chester - zalicza
ne do jego bezpośrednich pochodnych. Warto zatem zapoznać się z tą
„perłą antychrystologii" i wyrobić sobie o niej własne zdanie.

JAKUB SZYMAŃSKI
Powyższy tekst jest fragmentem przygotowywanej na rok 2008 książ
ki Jakuba Szymańskiego pt. Antychryst i koniec świata. Zbiór najważniej
szych świadectw, stanowiącej przegląd antychrystologii w ciągu wieków
i encyklopedyczny zbiór wiedzy dotyczącej misterium iniąuitatis.
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Mówi Paweł Apostoł, że Antychryst nie nadejdzie na
świat wprzód, jeżeli pierwsze nie nadejdzie odstępstwo,
to znaczy Jeżeli wcześniej nie odstąpią wszystkie kró
lestwa od rzymskiego imperium, któremu niegdyś były
poddane. Ten zaś czas jeszcze nie nadszedł, gdyż mimo
że widzimy królestwo Rzymian po większej części znisz
czone, Jednak tak długo, jak przetrwają królowie Fran
ków, którzy powinni dzierżyć rzymskie imperium, nie
zaginie w całości godność rzymskiego królestwa, gdyż
będzie trwała w swoich królach.

List do królowej
Gerbergi
o pochodzeniu i czasie Antychrysta
ADSON Z

MONTIER-EN-DER

Najwspanialszej królowej i królewską godnością umocnionej, umiłowa
nej Bogu, miłej wszystkim świętym, matce mnichów i przewodniczce za
konnic, królowej pani Gerberdze, brat Adso, ostatni z jej wszystkich sług,
pozdrowienie i pokój wieczny.
Przez to, Pani Matko, iż zasłużyłem na miłosierdzia waszego zarodek,
zawsze byłem wam jak osobisty sługa pomiędzy wszystkimi wiernymi.
Stąd chociaż niegodne byłyby przed Panem prośby moich modlitw, jed
nak za was i za seniora waszego, króla pana, a także i za powodzenie wa
szych synów proszę miłosierdzia Boga naszego, aby wam i szczyt władzy
hojnie zachował w tym życiu i uczynił was po tym życiu w niebie z Sobą
szczęśliwie królującymi. Ponieważ jeżeli Pan ofiaruje wam pomyślność,
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a synom (waszym) dłuższe życie, wiemy i wierzymy bez wątpienia w wy
wyższenie Kościoła Bożego i większe przymnożenie zastępów naszej re
ligii. Tego ja, wasz wierny, życzę i bardzo pragnę, gdyż jeżeli mógłbym
pozyskać wam całe królestwo, uczyniłbym to z przyjemnością, lecz że
owego uczynić nie mogę, będę się modlił do Pana, aby Jego łaska poprze
dzała was zawsze w waszych dziełach, a pobożnie następowała chwała
Jego i miłosierdzie, abyście mogli wypełnić poleconymi Bożymi zamie
rzeniami dobra, których pragnęliście, i by stąd była wam ofiarowana
korona Królestwa Niebieskiego. Zatem, że macie pobożną chęć słuchać
Pisma i często rozmawiać o naszym Zbawicielu, czy też także dowiedzieć
się o Antychrysta bezbożności i prześladowaniu, a także i o jego mocy,
i narodzeniu, życzliwi jesteście mi nakazać, jako słudze waszemu, abym
zechciał nieco napisać wam i po części zawiadomić o Antychryście, cho
ciaż nie potrzebujecie słuchać tego ode mnie, gdyż macie między wami
najroztropniejszego kapelana domowego Roryka, najjaśniejsze zwier
ciadło całej mądrości i wymowności, tak osobliwe w naszym wieku.
Zatem (gdy) o Antychryście chcecie wiedzieć, poznajcie, po pierwsze,
dlaczego został tak nazwany. To znaczy dlatego, iż Chrystusowi będzie we
wszystkim przeciwny, to jest będzie czynił (rzeczy) przeciwne Chrystu
sowi. Chrystus przyszedł pokorny, ten przybędzie pyszny. Chrystus przy
szedł pokornych podźwignąć, grzeszników usprawiedliwić, ten przeciw
nie, pokornych odrzuci, grzeszników wywyższy, bezbożnych pochwali,
zawsze będzie nauczał wad, które są przeciwne cnotom. Zniszczy prawo
ewangeliczne, na świat przywoła na powrót czczenie demonów, poszu
kiwał będzie własnej chwały i nazwie się wszechmocnym bogiem. Ten
zatem Antychryst będzie miał wielu swojej złości posługaczy, z których
liczni już (go) poprzedzili na świecie, takim był: Antioch, Neron, Domicjan. Także teraz, w naszym czasie, znamy wielu będących Antychrysta
mi. Ktokolwiek bowiem, czy to świecki, czy kanonik, czy mnich, (który)
żyje przeciw sprawiedliwości i zwalcza zasady swojego stanu, a (temu) co
jest dobre bluźni, jest Antychrystem i sługą Szatana.
Lecz rozważmy już o pochodzeniu Antychrysta. Nie zaś, aby to, co
mówię (było) wynalezione lub wymyślone z własnego rozumu, ale bacz
nie zebrane z ksiąg, w których to wszystko znajduję zapisane. Jak zatem
mówią nasi autorzy, Antychryst narodzi się z narodu żydowskiego, to
znaczy ze szczepu Dana wedle proroctwa mówiącego: „Stanie się Dan
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wężem na drodze, żmiją rogatą na ścieżce" (Rdz 49,17). Bowiem zasią
dzie jak wąż na drodze, i będzie na ścieżce, aby tych, którzy przechodzi
liby poprzez ścieżki sprawiedliwości, ugryźć i zabić trucizną swojej zło
ści. Narodzi się zaś z kopulacji ojca i matki, tak jak u innych ludzi, a nie,
jak mówią niektórzy, z samej dziewicy. Lecz jednak cały będzie poczęty
w grzechu, w grzechu spłodzony, i w grzechu się narodzi. W samym zaś
jego początku poczęcia diabeł równocześnie wejdzie w łono jego matki
i z mocy diabła będzie pielęgnowany i chroniony w brzuchu matki, i moc
diabła zawsze będzie z nim. A jako do wnętrzności Matki Pana naszego
Jezusa Chrystusa przybył Duch Święty i Ją zacienił Swą Mocą, i napełnił
Boskością, aby poczęła z Ducha Świętego, i to, co się narodziło było Bo
skim i Świętym. Tak także diabeł w matkę Antychrysta się zapuści, i całą
ją wypełni, całą otoczy, całą opanuje, całą wewnątrz i na zewnątrz po
siądzie, aby diabeł „począł" poprzez współdziałającego człowieka, i to,
co będzie narodzone, całe było nieprawe, całe złe, całe zatracone (Adso
nie ma tu oczywiście na myśli tego, iż Antychryst będzie np. „wcielonym
Lucyferem" ale po prostu to, iż narodzi się z opętanej matki, jako zwykły
człowiek, ale z dopustu Bożego, z Bożej Przed-wiedzy, dotyczącej w tym
przypadku znajomości tego, jak wielkiego zła dopuści się następnie An
tychryst, Adso domniema, iż zostanie dozwolone, aby Antychryst, jako
dopełnienie zła, został opętany już w łonie własnej matki - przyp. red.).
Stąd i ów człowiek jest nazwany synem zatracenia, gdyż na ile będzie
mógł, zatraci rodzaj ludzki i sam w końcu zostanie zatracony.
Oto usłyszeliście, jak się narodzi, posłuchajcie także o miejscu, gdzie
powinien się narodzić. Bowiem jak Pan i Zbawiciel nasz przewidział So
bie Betlejem, aby tam dla nas przyjąć człowieczeństwo, i uznał za godne
(by tam) się narodzić; tak i diabeł temu człowiekowi zatracenia, który
nazywa się Antychrystem, wynajdzie właściwe miejsce, skąd korzeń ca
łego zła powinien powstać, to znaczy z miasta Babilonu. W tym bowiem
mieście, które kiedyś było słynnym i chełpliwym miastem pogan i stolicą
królestwa Persów, narodzi się Antychryst, i powiedziano, że będzie się
wychowywał i przebywał w miasteczkach Betsaida i Korozaim, którym
to miasteczkom Pan w Ewangelii czynił wyrzuty, mówiąc: „Biada tobie
Betsaido, biada tobie Korozaim" (Mt 11,21). Będzie zaś miał Antychryst
magów, czarowników, wróżbiarzy i zaklinaczy, którzy go za inspira
cją diabła wychowają i wyuczą we wszelkiej nieprawości, fałszywości
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i bezecnej sztuce. I złe duchy będą zawsze jego przewodnikami i towarzy
szami, i nieodłącznymi przyjaciółmi. Następnie przybędzie do Jerozoli
my i wszystkich chrześcijan, których nie zdoła do siebie nawrócić, zabije
poprzez różnorodne tortury, a swój tron przygotuje w świętej świątyni.
Także (tę) zniszczoną świątynię, którą Salomon wybudował Bogu,
przywróci do jej stanu (poprzedniego) i obrzeza się, i będzie się mienił
synem Boga Wszechmogącego. Królów zaś i książąt nawróci do siebie
pierwszych i następnie przez nich pozostały lud. Miejsca zaś - poprzez
które wędrował Pan Jezus Chrystus - zdepcze i zniszczy najpierw to, co
Pan ozdobił. A następnie pośle na cały świat swoich zwiastunów i gło
sicieli. Jego zaś głoszenie i moc rozciągnie się od morza do morza, od
wschodu do zachodu, od północy do południa.
Uczyni także wiele znaków, wielkich i niesłyszanych cudów. Sprawi,
by ogień z nieba strasznie zstępował, drzewa nagle kwitły i usychały, mo
rze wzburzy i wnet uspokoi, przyrodę zmieni w różnych postaciach, od
wróci bieg i stan wody, w powietrzu pobudzi wiatry i liczne zaburzenia,
i inne niezliczone i zdumiewające rzeczy będzie czynił, także zmarłych
będzie poruszał wobec ludzi, tak, aby w błąd zostali wprowadzeni, jeżeli
to uczynić zdoła, także wybrani. Bowiem kiedy zobaczą tak wielkie i tego
rodzaju znaki także i ci, którzy są doskonałymi i wybrańcami Bożymi,
zawahają się, czy (może) sam (rzeczywiście) jest Chrystusem, który ma
przybyć na końcu świata wedle Pism, czy też nie.
Wywoła zaś prześladowanie pod wszelkim niebem przeciw chrześ
cijanom i wszelkim wybranym. Podźwignie się zatem przeciw wiernym
trzema sposobami, to znaczy terrorem, darami i cudami. Ofiaruje wie
rzącym w niego skarby złota i srebra. Których zaś nie zdoła popsuć dara
mi, przezwycięży terrorem. Których zaś nie zdoła przestraszyć znakami
i cudami, spróbuje zwieść. Których ani znakami nie zdoła (zwieść), (tych)
zabije wobec wszystkich nędzną śmiercią męczonych okrutnie. Wówczas
będzie takie prześladowanie, jakiego nie było na ziemi od czasu, kiedy
powstały ludy, aż do czasu owego. Wówczas ci, którzy będą na polu,
uciekną w góry, mówiąc: Upadnijcie na nas, a do pagórków: Przykryjcie
nas, a ten, kto (będzie) na dachu, nie zejdzie do domu swego, aby zabrać
cokolwiek z niego. Wówczas każdy wierny chrześcijanin, który zostanie
znaleziony, albo zaprze się Boga, albo czy to przez żelazo, czy to przez
ogień pieca, czy to przez węże, czy to przez dzikie zwierzęta, czy to przez
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jakikolwiek inny jakiś rodzaj tortur zostanie zgładzony, jeżeli wytrwa
w wierze.
To zaś tak straszne i przerażające prześladowanie utrzyma się na ca
łym świecie trzy i pół roku. Wówczas zostaną skrócone dni ze wzglę
du na wybranych. Gdyby bowiem Pan nie skrócił dni, nikt by nie oca
lał. Gdyż czas, kiedy nadejdzie tenże Antychryst, lub kiedy zacznie się
uwidaczniać dzień sądu, objawia Paweł Apostoł w liście do Tesaloniczan:
„W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa" - aż do tego miej
sca, gdzie mówi: „dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi
się człowiek grzechu, syn zatracenia" (2 Tes 2,1-3). Wiemy bowiem, że po
królestwie Greków, czy też także po królestwie Persów, z których pierw
sze również w swoim czasie rosło w wielką chwałę i kwitło najwyższą
mocą do końca, także po pozostałych królestwach zaczęło się królestwo
Rzymian, gdyż było mocniejsze od wszystkich wcześniejszych królestw,
i wszystkie królestwa ziemi miało pod swoim panowaniem, a wszystkie
ludy i narody podlegały Rzymianom, i służyły im pod daniną. Stąd dla
tego mówi Paweł Apostoł, że Antychryst nie nadejdzie na świat wprzód,
jeżeli pierwsze nie nadejdzie odstępstwo, to znaczy jeżeli wcześniej nie
odstąpią wszystkie królestwa od rzymskiego imperium, któremu niegdyś
były poddane. Ten zaś czas jeszcze nie nadszedł, gdyż mimo, że widzimy
królestwo Rzymian po większej części zniszczone, jednak tak długo, jak
przetrwają królowie Franków, którzy powinni dzierżyć rzymskie impe
rium, nie zaginie w całości godność rzymskiego królestwa, gdyż będzie
trwała w swoich królach.
Niektórzy zaś nasi doktorzy mówią, że jeden z królów Franków, który
będzie w czasie ostatnim, będzie posiadał w całości rzymskie imperium.
I sam będzie największym i ostatnim z wszystkich królów. Który po tym,
jak rządziłby szczęśliwie królestwem, na koniec przybędzie do Jerozoli
my i na Górze Oliwnej złoży swoją koronę i berło. To będzie koniec i do
konanie chrześcijańskiego imperium Rzymian. I potem, wedle przyto
czonego stwierdzenia Pawła Apostoła, mówią, że Antychryst ma nadejść
niebawem, i wówczas zostanie zapewne ujawniony człowiek grzechu,
to znaczy Antychryst, który, mimo że będzie człowiekiem, będzie jed
nak źródłem wszystkich grzechów i synem zatracenia, to znaczy synem
diabła, nie poprzez naturę, ale poprzez naśladowanie, gdyż we wszyst
kim wypełni wolę diabła; ponieważ pełnia mocy diabelskiej i wszelkich
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złych cech zamieszka w nim cieleśnie, w którym to będą wszelkie ukryte
skarbce złości i nieprawości. Który sprzeciwia się, czyli jest przeciwny
Chrystusowi Bogu we wszystkich Jego członkach, i wynosi się, to zna
czy powstaje w pysze ponad wszystko, co nazywa się Bogiem, czyli po
nad wszystkich bożków pogan, to znaczy Herkulesa, Apollina, Jowisza,
Merkurego, których poganie uważali za bogów. Ponad wszystkich owych
bogów wyniesie się Antychryst, gdyż uczyni się większym i silniejszym
od nich wszystkich. I nie jedynie ponad nich, lecz także ponad wszystko,
co jest czczone, to znaczy ponad Trójcę Świętą, która jedynie winna być
czczona i adorowana przez wszystkie swoje stworzenia. Tak się wyniesie,
że zasiądzie w świątyni Bożej, okazując się, jakby był Bogiem. Bowiem
jak powiedzieliśmy powyżej, narodzony w państwie babilońskim, przy
będzie do Jerozolimy i obrzeza się, mówiąc Żydom: „Ja jestem Chrystus
wam obiecany, który przybyłem dla waszego zbawienia, aby was, którzy
jesteście rozproszeni, zgromadzić i bronić". Wówczas popłyną do niego
wszyscy Żydzi, mniemający, że przyjmują boga, ale przyjmą diabła. Albo
także w świątyni Bożej zasiądzie Antychryst, to znaczy w świętym Koś
ciele, czyniąc wszystkich chrześcijan męczennikami; i zostanie wyniesio
ny w górę i osławiony, gdyż w nim będzie głowa (przywódca) wszystkich
złych, diabeł, który jest królem nad wszystkimi synami pychy.
Lecz nie nagle i nie niespodziewanie nadejdzie Antychryst, i nie
cały jednocześnie rodzaj ludzki zwiedzie i zatraci swoim błędem, (bo
wiem) przed jego wystąpieniem dwaj wielcy prorocy zostaną posłani
na świat, to znaczy Enoch i Eliasz, którzy przeciw atakowi Antychrysta
obwarują wiernych Bogu opatrznościowym uzbrojeniem i pouczą ich,
i pokrzepią, i przygotują wybranych do wojny, nauczając i głosząc trzy
i pół roku. Jacykolwiek zaś z synów Izraela będą znalezieni w tamtym
czasie, ci dwaj najwięksi prorocy i doktorzy nawrócą (ich) do łaski wia
ry, i od trwogi tak wielkich tłumów w części wybranych przyprowadzą
niepokonanych. Wówczas zostanie spełnione to, co Pismo Święte mówi:
„Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko Reszta bę
dzie zbawiona." (Rz 9,27). Po tym zaś, jak przez trzy i pół roku wypełnią
swoje głoszenie, niebawem zacznie płonąć prześladowanie Antychry
sta, i przeciw nim pierwszym porwie Antychryst swoją broń, ich zabi
je, jak w Apokalipsie jest opisane: „A gdy dopełnią swojego świadectwa,
Bestia, która wychodzi z Czeluści, wyda im wojnę, zwycięży ich i zabi246
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je" (Ap 11,7). Po tym zatem, gdy owi dwaj zostaną zamordowani, odtąd
prześladujący pozostałych wiernych albo uczyni chwalebnymi męczen
nikami, albo zwróci ich do odstępstwa. A jacykolwiek by w niego uwie
rzyli, przyjmą na czole znak jego cechy.
Lecz gdy powiedzieliśmy o jego początku, powiedzmy, jaki będzie
miał koniec. Ten zatem Antychryst, syn diabła i całej złości mistrz naj
gorszy, gdy przez trzy i pół roku, jak zostało przepowiedziane, wielkim
prześladowaniem będzie dręczyć cały świat i lud Boży strapi różnymi
karami, po tym jak zabije Eliasza i Enocha, i pozostałych wytrwałych
w wierze ukoronuje męczeństwem, do końca dojdzie sąd Boży nad nim,
jak błogosławiony Paweł napisze, mówiąc: „którego Pan Jezus zgładzi
tchnieniem swoich ust" (2 Tes 2,8). Czy to Pan Jezus zgładzi go mocą
Swej potęgi, czy też archanioł Michał go zgładzi, to (i tak) poprzez moc
Pana naszego Jezusa Chrystusa zostanie zabity, a nie przez moc jakiegoś
anioła lub archanioła. Przekazują zaś doktorzy, iż na Górze Oliwnej zo
stanie zabity Antychryst, w namiocie i na tronie swoim, w tym miejscu,
naprzeciw którego Pan wstąpił do niebios.
Musicie dalej wiedzieć, że po tym, jak zostanie zabity Antychryst, nie
natychmiast nadejdzie dzień sądu, ani nie natychmiast nadejdzie Pan na
sąd, lecz jak to rozumiemy z Księgi Daniela, udzieli Pan wybranym 40
dni, aby czynili pokutę, dlatego, iż zostali zwiedzieni przez Antychry
sta. Następnie zaś, jak wypełnią tę pokutę, jaki będzie okres czasu, aż do
chwili, gdy Pan nadejdzie na sąd, nie ma takiego co by wiedział, lecz po
zostaje to w dyspozycji Bożej, gdyż będzie sądził w tej porze wieku, którą
przed wiekami przeznaczył (jako) będącą do sądzenia.
Oto, Królowo Pani, ja, wasz wierny, to, co nakazaliście, wypełniłem
wiernie i jestem gotowy w pozostałych życzeniach, które będziecie naka
zywać, być posłuszny.
ADSON Z MONTIER-EN-DER

Tłumaczenie: Jakub Szymański

Sołowjow opowiada, że w jego czasach, w jednej z ro
syjskich guberni, zaczęła przyjmować się pewna nowa
religia, skrajnie upraszczająca sprawowanie liturgii. Jej
wyznawcy „po wydrążeniu sobie w jakimś mrocznym ką
cie izby średniej wielkości dziury w ścianie... przykładali
do niej wargi, powtarzając po wielokroć z uporem: izbo
moja, dziuro moja, zbawcie mnie!". W tym niewiarygod
nym wariactwie - zauważa Sołowjow - zaletą było po
prawne używanie pojęć: „izbę nazywano izbą, a dziurę.,
nazywano dziurą". W naszym świecie dzieje się coś gor
szego - dowodzi niezmordowany filozof. „Człowiek utra
clł dawną klarowność. Jego izba urosła do rangi «Kró
lestwa Bożego na ziemi», dziurę zaś zaczęto nazywać
«nową Ewangellą»".

ANTYCHRYST
SOŁOWJOWA

ZIELONY PACYFISTA
KARDYNAŁ
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Na prośbę papieża Benedykta XVI kardynał Giacomo Biffi, emerytowany
arcybiskup Bolonii, wygłosił w marcu 2007 roku rekolekcje wielkopostne
w Watykanie. Ich głównym tematem był problem Antychrysta. Oto jedna
z katechez kardynała dla papieża.
Pod koniec XIX wieku najbardziej rozpowszechnioną opinią była ta, że
rozpoczynające się stulecie będzie nadejściem postępu, dobrobytu i po
koju. Victor Hugo, wraz z odchodzącym poprzednim wiekiem, proroko
wał: „Ten wiek był wielki, kolejny będzie szczęśliwy".
1. Sołowjow nie ulega tej, jakże laickiej, naiwności i w swym ostatnim
dziele Trzy dialogi i opowieść o Antychryście, datowanym na Wielkanoc
1900 roku, na parę miesięcy przed swą śmiercią, przewiduje, iż XX wiek
będzie naznaczony wieloma wojnami, krwawymi rewolucjami oraz wal
kami bratobójczymi.
Pod koniec tego wieku narody europejskie, przekonane o poważnych
krzywdach, jakie wyrządziła im ich wzajemna rywalizacja, powołają powiada Sołowjow - Stany Zjednoczone Europy. Lecz „problem życia
i śmierci, ostatecznego losu świata i człowieka, dodatkowo powikłane
w wyniku nowych badań i odkryć fizjologicznych i psychologicznych,
pozostają nadal nierozwiązane. Następuje tylko jeden, doniosły fakt ne
1
gatywny: ostateczny upadek teoretycznego materializmu" . To jednak
że wcale nie doprowadzi do rozpowszechnienia się i umocnienia wiary.
Przeciwnie, szerzyć się będzie niedowiarstwo. Tak, iż w końcu nad cywi
lizacją europejską zaciąży coś, co moglibyśmy nazwać pustką. Właśnie
w tejże pustce ukaże się i zadomowi obecność i działanie Antychrysta.
2. Bardziej od wydarzeń dziejących się w wyobraźni Sołowjowa - w któ
rej Antychryst najpierw zostaje wybrany na prezydenta Stanów Zjedno
czonych Europy, następnie ogłoszony imperatorem rzymskim, rozciąga
władzę na cały świat, a w końcu przejmuje panowanie nad życiem i or
ganizacją Kościoła - ważniejsze jest wskazanie na cechy przypisywane
tej postaci.

1
W. Sołowjow, Krótka opowieść o Antychryście, w: tenże, Wybór pism, tom 2, tłum.
I. Zychowicz, Poznań 1988, s.122-150.
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Był on - mówi Sołowjow „przekonanym spirytualistą". Wie
rzył w dobro, a nawet w Boga, lecz
„dawał pierwszeństwo przed Nim
sobie". Był ascetą, naukowcem, fi
lantropem. Dawał „wiele znakomi
tych przykładów powściągliwości,
bezinteresowności i dobroczynno
ści". Już za młodu okazał się zdol
nym i wytrawnym egzegetą; jego
opasłe dzieło z zakresu krytyki bi
blijnej przyniosło mu tytuł dokto
ra honoris causa na uniwersytecie
w Tybindze.
Jednakże dzieło, które przysporzyło mu światowej sławy i uznania,
miało tytuł Otwarta droga do powszechnego pokoju i pomyślności: „łączą
się tu szlachetny szacunek dla dawnych tradycji i symbolów z szerokim
i śmiałym radykalizmem społeczno-politycznych postulatów i wskazań,
nieograniczona wolność myśli z najgłębszym zrozumieniem dla wszel
kiej mistyki, absolutny indywidualizm z gorącym oddaniem dobru
wspólnemu, najwznioślejszy idealizm zasad przewodnich z pełną życio
wą konkretnością praktycznych rozwiązań". Co prawda, niektórzy wie
rzący ludzie dopytywali się, czemu nie ma w nim ani jednej wzmianki
0 Chrystusie, lecz inni odpowiadali: „Skoro treść dzieła jest przeniknięta
prawdziwie chrześcijańskim duchem czynnej miłości i wszechogarniają
cej życzliwości, to czegóż jeszcze więcej chcecie?". Zresztą, „początkowo
nie czuł nawet do Jezusa wrogości". Nawet potrafił docenić Jego dobrą
wolę i wzniosłe nauczanie. Niemniej, trzech spraw w odniesieniu do Je
zusa nie był w stanie zaakceptować. Przede wszystkim Jego podejścia do
kwestii moralnych. „Chrystus jako moralista - twierdził - dzielił ludzi
na dobrych i złych, ja połączę ich za pomocą dóbr jednakowo potrzeb
nych dobrym i złym". Ponadto, nie zgadzał się z „Jego absolutną jedynością". Jest jednym z wielu; albo lepiej: - rozważał w sobie - był moim po
przednikiem, ponieważ to ja jestem doskonałym i ostatecznym zbawcą,
1 oczyściłem Jego przesłanie z tego, co nie jest do przyjęcia dla dzisiej
szego człowieka. Zwłaszcza nie mógł znieść tego, że Chrystus żyje. Toteż
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histerycznie powtarzał: „Nie ma Go wśród żywych, nie ma i nie będzie.
Nie zmartwychwstał, nie, nie, nie! Zgnił, zgnił w grobie...".
3. Lecz to, co w wizji Sołowjowa wydaje się najoryginalniejsze i najbardziej
zaskakujące - i w związku z tym zasługuje na głębsze potraktowanie - to
fakt przypisania Antychrystowi zalet pacyfisty, ekologa i ekumenisty.
I. Jak już wiemy, tematami przewodnimi literackiego arcydzieła na
szego bohatera były pokój i dobrobyt. I są to idee, które uda mu się urze
czywistnić. W drugim roku swego panowania jako rzymski i światowy
władca będzie mógł obwieścić: „Narody świata! Spełniły się obietnice!
Wieczny powszechny pokój nastał". Właśnie w tym względzie dojrzewa
w nim przekonanie o jego wyższości nad Synem Bożym: „Chrystus przy
niósł miecz - ja przyniosę pokój".
By lepiej zrozumieć myśl Sołowjowa na ten temat, warto przytoczyć
to, co wypowiada on ustami Pana Z, to jest rozmówcy, za którym ukrywa
się autor: „Chrystus przyszedł, by przynieść na ziemię prawdę, lecz ona,
podobnie jak i dobro, przede wszystkim wprowadza podziały". „Istnieje
bowiem - wyjaśnia Sołowjow - pokój dobry, pokój chrześcijański, opar
ty o ów podział, jaki Chrystus wniósł w świat, a ściślej mówiąc, o oddzie
lenie dobra od zła, prawdy od kłamstwa; istnieje również pokój zły, pokój
światowy, bazujący na wymieszaniu się czy też zewnętrznej jedności tego,
co wewnątrz jest w stanie wzajemnej wojny". Jeśli chodzi o rozważania
o wojnie w najszerszym i najbardziej podstawowym znaczeniu tego poję
cia, przypomnę, że pierwszy z trzech dialogów Sołowjowa jest poświęco
ny w całości krytyce tołstojowskiego pacyfizmu i doktrynie non-violence.
Wojna - jak tłumaczy - z całą pewnością jest złem, lecz trzeba zgodzić
się z tym, że zarówno w życiu jednostek, jak i narodów, istnieją sytuacje,
gdy na podłą przemoc nie wystarczy odpowiedzieć pouczeniami czy do
brym słowem. Możemy stwierdzić za Sołowjowem, że ideały pokoju czy
braterstwa stanowią bezsprzeczne i obowiązkowe wartości chrześcijań
skie, niemniej za takie nie można uznać pacyfizmu ani też teorii non-violence, które na poziomie społecznym zbyt często prowadzą do nadużyć
władzy i skazania na bezbronność maluczkich i słabych, pozostawionych
na łaskę ludzi możnych i nieprawych.
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II. Antychryst będzie również ekologiem lub przynaj
mniej miłośnikiem zwierząt. Oczywiście chodzi o termi
ny współczesne, których z całą pewnością Sołowjow nie
używa, niemniej jego opis pozostaje dość jednoznaczny:
„Nowy władca ziemi był przede wszystkim litościwym
filantropem - i nie tylko filantropem, lecz także filozo
fem. Sam będąc wegetarianinem, zakazał wiwisekcji,
wprowadził surowy nadzór nad rzeźniami i popierał na
wszelkie sposoby towarzystwa opieki nad zwierzętami".
III. Antychryst wreszcie okaże się wspaniałym ekumenistą, zdolnym do dialogu „w natchnionych, pięknych
słowach". Zwoła przedstawicieli wszystkich wyznań
chrześcijańskich „na sobór powszechny, który odbę
dzie się pod jego przewodnictwem" Jego działalność
będzie zmierzać do poszukiwania porozumienia po
między wszystkimi na drodze przyznawania najbardziej
upragnionych przywilejów. „Ale skoro nie możecie po
godzić się między sobą - przemówi do przybyłych na
ekumeniczne zebranie - to mam nadzieję, że ja pogo
dzę wszystkie wasze stronnictwa, okazując im wszyst
kim jednakową miłość i jednakową gotowość ku temu,
by zadośćuczynić autentycznemu pragnieniu każdego
z nich" Ziści ten plan, gwarantując katolikom ziemską władzę papieża,
prawosławnym budując instytut gromadzący i przechowujący wszelkie
cenne sprzęty liturgiczne należące do tradycji wschodniej, dla protestan
tów zaś powołując do istnienia szczodrze finansowane centrum wolnych
studiów biblijnych. Ów zewnętrzny i „ilościowy" ekumenizm powiedzie
mu się niemalże idealnie. Masy chrześcijan zaangażują się na jego rzecz.
Tylko grupka katolików pod wodzą papieża Piotra II, niewielka licz
ba prawosławnych ze starcem Janem na czele oraz kilku protestantów,
których wyrazicielem będzie profesor Pauli zdołają się oprzeć urokowi
Antychrysta. Tym uda się osiągnąć ekumenizm prawdy, gromadząc się
w jednym Kościele i uznając prymat Piotrowy. Lecz będzie to ekume
nizm eschatologiczny, uskuteczniony u kresu dziejów. „Tak - opowiada
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Sołowjow - dokonało się zjednoczenie Kościołów wśród ciemnej nocy,
na wysokim i ustronnym miejscu.
Ale nocna ciemność rozświetliła się nagle jasnym blaskiem i wielki
znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod jej
stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu".
4. Jakie więc „prorocze napomnienie" dociera do naszych czasów za spra
wą tej przenośni wielkiego rosyjskiego filozofa? Nadejdą dni, powiada
Sołowjow, kiedy to w samym łonie chrześcijaństwa będzie się podcho
dziło w taki sposób do wydarzenia zbawczego - które można przyjąć wy
łącznie na drodze trudnego, odważnego, konkretnego i rozumnego aktu
wiary - iż będzie ono zamieniane na całą serię „wartości" łatwych do
sprzedania na światowych rynkach. Takiego ryzyka musimy się strzec.
Nawet jeśliby takie chrześcijaństwo, w którym mowa wyłącznie o łatwo
przyswajalnych „wartościach" zdołało otworzyć nam na oścież drzwi na
salony, na społeczne i polityczne wiece czy do programów telewizyjnych,
nie możemy, a wręcz nie wolno nam, wyrzec się chrześcijaństwa „Jezusa
Chrystusa" chrześcijaństwa, w którego centrum znajduje się „skandal"
krzyża i wstrząsająca rzeczywistość zmartwychwstania Pańskiego. To
zagrożenie - chciałbym dodać - w dzisiejszym społeczeństwie nie jest
wcale wydumane. Ks. Divo Barsotti wyraził straszną, choć bezsprzecznie
aktualną opinię, iż w wielu propozycjach, inicjatywach i przemówieniach
mających miejsce w naszych wspólnotach, Jezus Chrystus służy jedynie
za pretekst, by zajmować się czymś innym.
Ukrzyżowany i zmartwychwstały Syn Boga, jedyny Zbawiciel czło
wieka nie da się zastąpić całą serią słusznych przedsięwzięć i dobrych
pomysłów, dostosowanych do dominującego w świecie sposobu myśle
nia. On jest „skałą", jak sam wyraźnie powiedział o Sobie, my zaś zbyt
rzadko mamy odwagę to powtarzać: kto ufa, na niej będzie budował, kto
się sprzeciwia, o nią się roztrzaska. „Kto upadnie na ten kamień, rozbije
się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go" (Mt 21,44).
5. Przydałoby się pewne wyjaśnienie. Ponad wszelką wątpliwość chrześ
cijaństwo jest zdecydowanie „wydarzeniem"; lecz z podobną pewnoś
cią można powiedzieć, że to wydarzenie proponuje i niesie pewne nie
zaprzeczalne „wartości". Rzecz jasna, nie wolno z miłości do dialogu
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rozmieniać chrześcijańskiego wydarzenia na ciąg powszechnie uznawa
nych wartości. Nie można też lekceważyć prawdziwych wartości jak cze
goś, co wolno pominąć. Potrzeba zatem rozróżnienia.
Istnieją wartości absolutne - lub, jak mówią filozofowie, transcendentalia - są nimi, na przykład, prawda, dobro i piękno. Kto je dostrzega,
szanuje i kocha, ten dostrzega, szanuje i kocha Jezusa Chrystusa, nawet
jeśli o tym nie wie albo uznaje się za niewierzącego, ponieważ w grun
cie rzeczy Chrystus jest prawdą, sprawiedliwością i pięknem. Istnieją też
wartości względne (lub kategorialne), jak kult solidarności, umiłowanie
pokoju, szacunek do przyrody, postawa dialogiczna itd. Te zasługują na
bardziej szczegółową ocenę, by ustrzec się dwuznaczności w wyjaśnianiu.
Solidarność, pokój, przyroda, dialog mogą stać się dla nie-chrześcijanina
konkretną okazją do początkowego i nieformalnego zbliżenia się do Chry
stusa i Jego tajemnicy. Lecz jeśli w jego oczach zaczynają być absolutyzo
wane aż do oderwania się od swych obiektywnych korzeni lub, co gorsza,
przeciwstawiane są głoszeniu wydarzenia zbawczego, wówczas zmieniają
się w podżeganie do idolatrii i przeszkodę na drodze do zbawienia. Po
dobnie, w przypadku chrześcijanina, te same wartości - solidarność, po
kój, przyroda, dialog - mogą dostarczyć cennych impulsów w uwiarygod
nieniu całkowitego i żarliwego przylgnięcia do Jezusa, Pana wszechświata
i historii. Tak, na przykład, było ze św. Franciszkiem z Asyżu.
Lecz, jeśli chrześcijanin, z zamiłowania w otwieraniu się na świat czy
też dla dobrego sąsiedztwa ze wszystkimi, niczego niemalże nie prze
czuwając, zacznie istotnie rozcieńczać wydarzenie zbawcze w zachwycie
i podążaniu za tymi wtórnymi celami, wnet zamknie sobie drogę oso
bistej więzi z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Synem Bożym, z cza
sem pocznie gustować w grzechu apostazji (odstępstwa), a w końcu od
najdzie się po stronie Antychrysta.
6. We wstępie do Trzech dialogów Sołowjow opowiada, że w ówczesnych
czasach, w jednej z rosyjskich guberni, zaczęła przyjmować się pewna
nowa religia, skrajnie upraszczająca sprawowanie liturgii. Jej wyznawcy
„po wydrążeniu sobie w jakimś mrocznym kącie izby średniej wielkości
dziury w ścianie... przykładali do niej wargi, powtarzając po wielokroć
z uporem: izbo moja, dziuro moja, zbawcie mnie!". W tym niewiarygod
nym wariactwie - zauważa Sołowjow - zaletą było poprawne używa254
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nie pojęć: „izbę nazywano izbą, a dziurę... nazywano dziurą" W naszym
świecie dzieje się coś gorszego - dowodzi niezmordowany filozof. „Czło
wiek utracił dawną klarowność. Jego izba urosła do rangi «Królestwa Bo
żego na ziemi», dziurę zaś zaczęto nazywać «nową Ewangelią»". (Odkry
wamy tutaj dość srogą polemikę z Tołstojem).
Lecz chrześcijaństwo bez Chrystusa i bez Dobrej Nowiny o prawdzi
wym i osobistym zmartwychwstaniu „jest w gruncie rzeczy tym samym,
co pusta przestrzeń, niczym zwykła dziura wydrążona w chłopskiej izbie".
Jednym słowem, w moim przekonaniu dziś, bardziej niż kiedykolwiek,
mamy do czynienia z kulturą czystego i zwyczajnego „otwarcia" wolności
bez treści, egzystencjalnej pustki. I jest to największą tragedią naszych
czasów. Tym większą tragedią, im więcej temu „nic" tej „otwartości" tym
„dziurom" z zamiłowania do dialogu, przykleja się jakieś złudne chrześ
cijańskie etykietki. Poza Chrystusem jako konkretną Osobą, żywą rze
czywistością i wydarzeniem istnieje jedynie ludzka „pustka" i rozpacz.
W Chrystusie, który jest pełnią Ojca, człowiek odnajduje swoje spełnie
nie i swą jedyną nadzieję.
KARDYNAŁ GIACOMO BIFFI

Tłumaczenie: ks. Robert Skrzypczak
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Jeśli Chrystus jest Bogiem i człowiekiem, jak głosi dog
mat chalcedoński, to Antychryst jest nie kim innym, jak
zaprzeczeniem tego związku. Jeśli na soborze w Chalce
donie ogłoszono, że dwie natury są w Chrystusie w mi
styczny sposób złączone, bez rozdzielenia i bez pomie
szania, to Antychryst będzie radykalnym rozdzieleniem
tych natur, będzie człowiekiem w jego stanie natural
nym, oddzielonym od Boga.

Antychryst
zdemaskowany

TOMASZ

KWAĝNICKI

Me rozumiem. Dlaczego wasz Antychryst tak mocno nienawidzi Boga,
a sam w rzeczywistości jest dobry a nie zły?
2
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Niewygodne pytanie
Pytanie o Antychrysta jest dzisiaj prawdopodobnie najczęściej ignoro
wanym problemem teologicznym. Zagadnienie to wydaje się odstraszać
współczesnych teologów. Bo i rzeczywiście, w atmosferze beztroskiego
optymizmu, który dominuje na teologicznych katedrach Zachodu, trud
no byłoby pochylać się nad tak posępną problematyką bez narażenia się
na drwiny. Chrześcijanie włożyli ogromnie wiele wysiłku, by, ile tylko
można, przypodobać się światu, a, sądząc po dominujących tendencjach,
są zdeterminowani zrobić o wiele więcej. W jaki sposób zatem współczes
ny chrześcijanin miałby zgłębiać zagadnienie Antychrysta, ową tajemni
cę bezprawia, skoro wszystko, co o niej powiedziano w Piśmie i Tradycji,
sugeruje, że wnioski wyciągnięte z tych źródeł postawiłyby pod znakiem
zapytania sens wielu przedsięwzięć ostatnich kilkudziesięciu lat. Powie
dzieć światu prawdę o Antychryście to narazić się na jeszcze gorsze cięgi
niż te, które spadły na Kościół po opublikowaniu listu Dominus Iesus.
Jeśli, jak głosi dogmat chalcedoński, Chrystus jest Bogiem i człowie
kiem, to Antychryst jest nie kim innym, jak zaprzeczeniem tego związku.
Jeśli na soborze w Chalcedonie ogłoszono, że dwie natury są w Chry
stusie w mistyczny sposób złączone, bez rozdzielenia i bez pomieszania,
to Antychryst będzie radykalnym rozdzieleniem tych natur, będzie czło
wiekiem w jego stanie naturalnym, oddzielonym od Boga. Antychryst to
homo naturalis, a więc taki, jakim czci go nasza przepojona humanitary
zmem epoka, to człowiek, który zastępuje nadprzyrodzoną moc czynie
nia dobra własną naturalną niemocą.
Problemu Antychrysta, jak wskazuje sama nazwa, nie moż
na rozpatrywać inaczej niż tylko w relacji do Chrystusa. Jego
pojawienie nie było możliwe, dopóki czas się nie wypełnił,
a Słowo nie stało się ciałem. Jednak, gdy tylko to nastąpiło,
umiłowany uczeń Pana od razu demaskuje nie jednego, lecz
wielu Antychrystów (1J 2,18-22; 2J 1,7). Antychrystami nie
są poganie, nieznający chrześcijańskiego orędzia, ale ci,
którzy, mieniąc się być chrześcijanami, jednocześnie
odrzucają misterium Chrystusa, to misterium, które
terminologia wschodniego chrześcijaństwa oddaje,
mówiąc o teandrii - bogoczłowieczeństwie.
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Nowożytny humanitaryzm
Wymownym paradoksem pozostaje wciąż fakt, że epoka, która w imię
wywyższenia człowieka skazała religię na wewnętrzną emigrację, wszel
kimi sposobami redukując jej wpływ na kulturę, w rzeczywistości spro
wadziła człowieka do poziomu ssaków, gadów i płazów. Homo naturalis,
a więc homo sine Gratia to człowiek zredukowany do tego, co w nim czy
sto zwierzęce. Nie sposób utrzymać tezy o wyjątkowości rodzaju ludz
kiego, stojąc na gruncie współczesnego humanitaryzmu, zajmującego,
w najlepszym przypadku, indyferentną postawę wobec zagadnień reli
gijnych. Możliwe jest tylko jedno z dwóch: albo schylić swój kark przed
Absolutem, uznając potrzebę dopełnienia swej zwierzęcości przez jakiś
element pozaświatowy, albo pozostać zwierzęciem, niczym się od nich
jakościowo nie różniąc.
Przeciwko temu stwierdzeniu można by oponować, odwołując się do
tych cech, które tradycyjnie uznaje się za wyróżnik człowieka. I tak, kla
sycznym przykładem jest odwoływanie się do ludzkiej rozumności, która
rzekomo stawia człowieka wysoko ponad królestwem zwierząt. Jednak
tego rodzaju apologia musi się rozbić o ten prosty fakt, że inteligencja,
czyli zdolność do uczenia się, wcale nie jest cechą charakterystyczną czło
wieka, gdyż dzieli on ją z innymi naczelnymi, natomiast z tego, że potra
fimy przechytrzyć szympansa nie wynika jeszcze, że nasza intelektualna
przewaga nad nim jest natury jakościowej, a nie jedynie ilościowej - po
dobnie jak nie wynika to z faktu, że potrafimy tworzyć bardziej skompli
kowane struktury społeczne niż mrówki, pszczoły czy inne
podobne im owady. Nasz rozum różni się od rozumu
szympansa dokładnie w taki sam sposób, w jaki nasza
szyja różni się od szyi żyrafy. Jeszcze bardziej wątpli
we podstawy ma powoływanie się na sferę uczuciową
człowieka, bowiem ta sprowadza się do tych samych
procesów chemicznych w organizmie człowieka,
psa i większości pozostałych ssaków. Człowiek to
zwierzę i, jeśli nie rozstrzygnie on podstawowych
zagadnień metafizycznych, pozostanie zwierzę
ciem (łac. bestia) na zawsze.
258
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Różowe chrześcijaństwo
Tej prawdy nie przełknąłby nikt ze współczesnych braci poszukujących,
a sądzę, że nie przełknęłaby jej również spora część chrześcijan, dla któ
rych bycie uczniem Chrystusa sprowadza się przede wszystkim do akcep
towania nakazów zgodnej z rozumem, mieszczańskiej moralności. Sądzą
oni, że właśnie ta rozumność chrześcijaństwa świadczy o jego uniwersali
zmie. Tego rodzaju chrześcijanie wolą raczej fałszować obraz Boga, upo
dabniając go ile można do siebie samych, a więc do przepojonych ckliwym
sentymentalizmem filantropów, niż pochylić się nad kłopotliwymi frag
mentami Pisma. Bo przecież Ten, który nazwany został Królem Pokoju
(Hbr 7,2), nie tylko przyniósł na ziemię pokój, ale też i miecz (Mt 10,34).
Jak więc pogodzić ze sobą Jego sprzeczne, wydawałoby się, wypowiedzi?
Otóż jak pisze w swej Krótkiej opowieści o Antychryście Włodzimierz So
łowjow: „pogodzić można je tylko w ten sposób, że przyjmuje się roz
dzielenie pomiędzy dobrym albo prawdziwym pokojem, i pokojem złym
lub fałszywym. I to rozdzielenie zostało w prosty sposób ukazane tak
że przez Tego, kto przyniósł prawdziwy pokój i dobrą wojnę: «...nie tak
jak świat daje, Ja wam daję». Oznacza to, że istnieje dobry, Chrystusowy
pokój, który Chrystus przyniósł na ziemię, ufundowany na rozdzieleniu
pomiędzy dobrem a złem, między prawdą i kłamstwem; i jest także zły,
światowy pokój [mirskij mir], ufundowany na zmieszaniu, albo też ze
wnętrznym zjednoczeniu tego, co wewnętrznie sprzeciwia się sobie" 1 .
Tymczasem jakakolwiek przemoc, przeciwstawianie się złu siłą, ru
gowanie go przemocą z przestrzeni publicznej, byłoby dzisiaj nie do
przyjęcia. Taki postulat byłby nie do pogodzenia z niemal powszechnie
przyjętym paradygmatem różowego chrześcijaństwa, by posłużyć się tutaj
celnym określeniem XIX-wiecznego myśliciela prawosławnego Konstan
tyna Leontjewa2. Nie do pomyślenia jest dzisiaj wypełnianie obowiązków
władzy biskupiej, w tym co bardziej niż wszystko inne należy do jej kom
petencji - a więc nie do pomyślenia jest np. ekskomunika nałożona na
parlamentarzystów przegłosowujących prawo do aborcji lub na uczest
ników homoparady. Oczywiście owo nie do pomyślenia oznacza jedynie
1
W.S. Sołowjow, Tri razgovora i kratkaja povest ob antichristie, w: tenże, Sobranije
socinenij, t. VIII, Sankt Peterburg 1907, s. 530.
2

K.N. Leontjew, Sobranije socinenij, t. 8, Sankt Peterburg 1912, s. 200.
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blokadę istniejącą w naszych głowach, a nie jakąś nieprzezwyciężalną
aporię.

Dobry człowiek
Złem, które należy najwytrwalej demaskować i najzajadlej zwalczać, nie
jest Zły Człowiek, dopuszczający się zbrodni w imię np. wyższości rasy
lub dobra wybranej grupy społecznej, ktoś otwarcie odrzucający wszelkie
zasady moralne. Bez porównania Kościół bardziej powinien obawiać się
Dobrego Człowieka, gdyż Antychryst, który przyjdzie na końcu czasów,
będzie raczej filantropem niż ludobójcą. „Prawdziwym zadaniem pole
miki jest tutaj - jak pisał Włodzimierz Sołowjow - nie obalenie fałszywej
3
religii, a zdemaskowanie prawdziwego kłamstwa" . Hitler, Stalin, Iwan
Groźny czy Neron nie fałszowali dobra, lecz w sposób otwarty mu się
przeciwstawiali, dlatego mogli jedynie zabijać ciała, lecz ten, który przyj
dzie na końcu, nie będzie do nich podobny i nie na ciałach będzie mu
zależeć. Zarówno Antychryst, jak i przeszli, współcześni i przyszli prze
śladowcy narodów ostatecznie podporządkowani są Księciu tego Świata,
jednak w przeciwieństwie do tych ostatnich, którzy stali się widzialnym
obrazem diabła, krążącego jak lew szukający kogo po
żreć (1P 5,8), Antychryst nie będzie zdradzał doń
podobieństwa, gdyż jego misją jest bycie karykatu
rą Syna Człowieczego. Tak należy rozumieć imię
bestii - słynne 666 z 13. rozdziału Apokalipsy Ja
nowej, nad którym łamią sobie głowy teozofowie
i miłośnicy nauk hermetycznych. Jak się wy
daje, nie ma tu żadnej zagadki, gdyż zna
czenie słynnej liczby wyjaśnione zostaje
przez samego Jana Teologa: „Kto ma
rozum, niech liczbę Bestii przeliczy:
liczba to bowiem człowieka" czytamy
w tym samym wersie (Ap 13,18).
Od samego początku swojej apo
stolskiej działalności Kościół trafnie
3
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rozpoznał i zdefiniował swego największego przeciwnika. Nie jest to,
oczywiście, żadna nowość. Począwszy od św. Jana Teologa, poprzez św.
Cyryla Jerozolimskiego czy św. Jana Chryzostoma, aż po myślicieli nam
współczesnych, takich jak Włodzimierz Sołowjow czy Alan Besancon,
Kościół tak właśnie rozumiał i demaskował grożące mu niebezpieczeń
stwo.
Nie chodzi oczywiście o to, że antychrystem 4 jest każdy nieochrzczony człowiek, ale jedynie o to, że jest nim ten, kto, oddzielając człowieka
od Boga i przeciwstawiając ich sobie, widzi w człowieku coś więcej niż
zwierzę rozumne - animal rationale i, co gorsza, upatruje w nim źródła
norm etycznych. Tak rozumiany człowiek jest dobry sam w sobie, albo
przynajmniej, jak głosili pelagianie, może takim się stać wyłącznie dzięki
własnemu wysiłkowi. Nie potrzebuje zatem żadnego zbawienia ani żad
nego Zbawiciela. Człowiek z natury jest dobry. Oto przesłanie naszej cy
wilizacji.

Lex naturalls
Krytyce ludzkiego dobra można przeciwstawić naukę o prawie natural
nym, będącą przynajmniej od czasów św. Pawła częścią katolickiej dok
tryny. Prawo to, bez względu na zasadnicze rozbieżności w poglądach na
jego genezę, uznawane jest zarówno przez chrześcijan, jak i tych ateistów,
agnostyków i deistów, którzy pomimo swych metafizycznych poglądów,
nie zrezygnowali z roszczeń do wydawania etycznych sądów. Prawo natu
ralne ma być wiedzą o tym, co dobre i złe, którą człowiek posiada z same
go faktu swego istnienia, innymi słowy jest to wiedza wlana. Wynika stąd,
że człowiek nie musi czerpać wiedzy o normach moralnych z zewnątrz,
np. z jakiegoś objawienia sił nadprzyrodzonych, gdyż prawo moralne, jak
zachwycał się Immanuel Kant, znajduje się w jego wnętrzu.
Tak pisze o tym sołowjowowski Książę, figura w całości wzorowa
na na postaci Lwa Tołstoja: „...ale jakież to wszystko może mieć zna
czenie dla prawdziwej chrześcijańskiej doktryny, która przemawia do
nas poprzez nasze sumienie tylko o jednym: co powinniśmy i czego nie
4

Pisane małą literą - a więc w znaczeniu, jakim posługiwał się tym terminem św.
Jan w swoich Listach, a nie w Apokalipsie.
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powinniśmy czynić teraz i tutaj"5. Gdyby Książę i filozof
z Królewca mieli rację, zarzut zafałszowania dobra, jaki
postawiliśmy ludzkim roszczeniom do stanowienia
o tym, co dobre i złe, byłby bezzasadny.
A jednak kwestia ta przedstawia się nieco inaczej niż
mogliby sobie tego życzyć naiwni humanitaryści, a to
ze względu na to, czym w rzeczywistości jest owo lex
naturalis. Nie jest ono, jakby się mogło wydawać, ta
jemniczym głosem, mówiącym człowiekowi jak ma
postępować. Można powiedzieć, że wręcz przeciwnie - mówi ono wy
łącznie, jak postępować się nie powinno: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie
kradnij... Nawet wówczas, gdy głos ten wydaje się dawać jakieś pozytyw
ne wskazania, jak np. czcij ojca swego i matkę swoją, w rzeczywistości
mówi jedynie o tym, że nie wolno nie okazywać czci rodzicom, bogom
i gościom (jak głosi pierwotny kodeks niemal wszystkich ludów). Nigdy
natomiast prawo to nie daje żadnych pozytywnych wskazań w rodzaju
miłuj bliźniego swego i miłujcie się wzajemnie, lub jedni drugich brzemio
na noście, prawo to nigdy nie mówi: żąda ktoś od ciebie szaty, daj mu
i płaszcz, lub uderzył cię kto w lewy policzek, nadstaw mu i prawy. A już
z pewnością prawo to nie rozstrzyga takich kwestii, jak np. czy, a jeśli tak,
to ile pieniędzy powinienem przeznaczyć na jałmużnę. Prawo naturalne
w połączeniu z pierwiastkiem Łaski oraz naszymi zdolnościami intelek
tualnymi pozwala nam zachowywać się przyzwoicie, ale czy to wystarczy,
by nazywać się dobrym? Czy z faktu, że się nie zabija, nie kradnie, nie
cudzołoży, nie obraża starców, wynika już, że można nazywać się dobrym
człowiekiem?
Cały moralny fałsz i wewnętrzna pokrętność postawy humanitarnej
objawia się w stosunku do sentymentu - uczucia, a zwłaszcza do zjawi
ska sympatii - współczucia, które dla humanitarystów w rodzaju Tołstoja
lub Schopenhauera jest najwyższym principium etycznym. Ta buddyjsko-stoicka (ściślej późnostoicka) etyka, do złudzenia przypominająca
chrześcijańską doktrynę o miłosierdziu, w sposób doskonały zafałszowu
je istotę Miłości, sprowadzając ją do psychologicznych mechanizmów, by
nie powiedzieć - do chemicznych procesów.
5
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Zafałszowane Dobro
Filantrop/dobry człowiek jest więc uzurpatorem bezprawnie strojącym
się w ukradzione regalia. Z czysto formalnego punktu widzenia sytuacja
ta wydaje się być tylko błędem, z punktu widzenia katolickiej teologii jest
dużo gorzej. Akt intelektualnego zdetronizowania Boga nie jest w tym
wypadku prostą apostazją, jest najgorszym z możliwych kłamstw: zakła
maniem dobra - kpiną z prawdziwego Boga, kiedy to w szaty Tego, któ
ry jest osobowym Dobrem, przystrojona zostaje małpa, niechby nawet
tak rozumna, jak sam Einstein. „W każdym razie nie ulega wątpliwości
- pisze Sołowjow - że to antychrześcijaństwo, które w rozumieniu bi
blijnym (zarówno staro-, jak i nowotestamentalnym), oznacza ostatni akt
historycznej tragedii - że mianowicie nie będzie ono prostą apostazją,
albo odrzuceniem chrześcijaństwa, lub też materializmem, albo czymś
podobnym, a że będzie to religijne «samozwaństwo», kiedy imię Chry
stusa przyswoją sobie takie siły ludzkości, które w rzeczywistości są obce
i wręcz wrogie Chrystusowi i Jego Duchowi"6. Człowiek współczesny
musi sobie uświadomić ten prosty fakt, że dobro i miłość znajdują się
poza nim. I że każde zaprzeczenie tej prawdzie, każda tego typu uzurpacja ze strony człowieka, jest najpoważniejszym niebezpieczeństwem dla
całej ludzkiej cywilizacji.
Z tego punktu widzenia, z dwóch systemów totalitarnych, których
doświadczyła Europa w minionym stuleciu, komunizm miał w sobie
zdecydowanie więcej z ducha Antychrysta niż faszyzm, głoszący prymi
tywny kult siły. Faszyści przedstawiali się światu jako jego Herrenvolk,
komuniści natomiast jako zbawcy całego świata - bojownicy o sprawied
liwość społeczną7. Obydwa totalitaryzmy czerpały swą ludobójczą moc
z takiej antropologii, która negowała nienaruszalność człowieka, innymi
słowy z antropologii, która negowała w człowieku osobę, depersonifikowała go. Człowiek przestał być res sacra zarówno dla Niemców, jak
i dla Sowietów. O ile jednak narodowi socjaliści odrzucali etykę, o tyle
6

W.S. Sołowjow, dz. cyt, s. 527.

7

Z tego powodu niezmiennie irytować będzie kogoś, kto pochodzi z kraju niedo
świadczonego rewolucją, ta irracjonalna pycha Rosjan czy Francuzów, w miejscu poko
ry, jakiej spodziewalibyśmy się po narodach, mających na sobie krew milionów istnień
ludzkich.
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komuniści ją fałszowali. Naziści postępowali wbrew Dobru, bolszewicy
unicestwiali samo Dobro. Marksiści przedstawiali się światu właśnie jako
dobroczyńcy ludzkości, podobnie jak wcześniej miano to przyjęli francu
scy rewolucjoniści. Tymczasem „Ostateczne, najbardziej zwodnicze zło,
powinno posiadać oblicze dobra (...) Istnieje stary Miecz Cezara, okrutny
do zezwierzęcenia, ale idzie nowy Miecz Cezara, ubóstwienie przyszłego
państwa, szczęśliwego mrowiska, w którym ludzie ostatecznie zostaną
pozbawieni wolności" - pisze Mikołaj Bierdiajew8. Taki jest sens wielkich
rewolucji, jakie światu, a Europie w szczególności, zafundowały Francja
i Rosja - nieszczęsna awangarda światowego postępu.

Idea Dobra
Koniecznym jest teraz doprecyzowanie terminów, którymi się posługu
jemy. Dotyczy to przede wszystkim pojęcia dobra. Wydaje się, że termin
ten, podobnie jak np. słowo miłość, ulegając zeświecczeniu, stracił zwią
zek z oczywistością, którą niegdyś oznaczał. Obydwa te słowa, mimo że
powinny stanowić twardy fundament ludzkiej cywilizacji, są dziś jedny
mi z bardziej mętnych i niedookreślonych terminów, jakimi posługuje się
współczesny człowiek, by nie powiedzieć, że są to dziś już tylko słowa
balony - nadęte do nadludzkich rozmiarów, przez co sprawiające pozór
wielkiej wagi, a mimo to puste. Jest to charakterystyczne dla epoki schył
kowej, w której z pierwotnej treści pozostała już wyłącznie zewnętrzna
powłoka.
Inaczej było w czasach, gdy kultura była jeszcze młoda. W starożytnej
Helladzie spotykamy się z wieloma ujęciami dobra, ale żadne z nich nie jest
tak magmowate i bezkształtne jak jego współczesna, humanitarystyczna
definicja. Sokrates i Platon pierwsi dostrzegli konieczność agathotycei,
i wiele wysiłku włożyli w obronę dobra przed niebezpieczeństwem zagra
żającym mu ze strony szerzącego się wówczas relatywizmu. To właśnie
Platon jako pierwszy zrozumiał, że dobro, jeśli ma pozostać dla człowieka
normą, musi być również hipostazą - Ideą Dobra, a więc Bogiem. Z fak
tu tego nie wynika bynajmniej, że Platon przekroczył o własnych siłach
8

N.A. Bjerdjajew, Velikij Inkvizitor, tenże, Antichrist. Antologija, Moskva 1995,
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naturalne ograniczenia, którym podporządkowany jest człowiek. Rozum
jest w stanie dojść do prawdy o istnieniu Boga, nie zaś do prawdy na
temat Jego istoty. Istotą Boga jest dobro, a ateński myśliciel bynajmniej
nie pojął, czym ono jest. Platon, podobnie jak jego mistrz Sokrates czy
uczeń Arystoteles, pozostają w pełni w zamkniętym kręgu ludzkiej physis
- natury, która stanowiła dla nich zawsze wszechwładną ananke. Dobro
Platona nie jest dobrem chrześcijan i cywilizacji zachodnioeuropejskiej,
choć dzieli z nim pewne wspólne rysy.
O fundamentalnej różnicy pomiędzy tymi dwoma fenomenami moż
na się najdobitniej przekonać, czytając najważniejsze dzieło założyciela
Akademii. Politeja (Państwo), bez względu na to jak bardzo jest podzi
wiane ze względu na doniosłość tematyki w nim poruszonej, pozostanie
na zawsze pierwszym w historii naszej literatury przykładem myśli tota
litarnej. To państwo ma być szczęśliwe, nie człowiek9, pisze Platon i z żela
zną konsekwencją konstruuje swoją societasperfecta. Zabrania komukol
wiek zajmowania się innymi sprawami niż jego własny zawód, likwiduje
własność prywatną, instytucję rodziny, odbiera dzieci matkom, kobiety
czyni własnością państwa, każe im zajmować się rzemiosłem wojskowym
wespół z mężczyznami. Platon na równi z Marksem i Nietzschem obja
wił światu człowieka - ecce homo.
Można w tym miejscu się spierać, wskazując na Arystotelesa, któ
ry żyjąc w tych samych warunkach, co jego nauczyciel, doszedł jednak
w swojej Etyce Nikomachejskiej do dużo bardziej umiarkowanych wnio
sków, a jego ustalenia nie straciły na aktualności nawet i dziś. Jednak Stagiryta nie wyprowadza wskazań moralnych z przesłanek logicznych, jak
czyni to Platon, przez co jego wywody nie mają tego prawodawczego zna
czenia, jakie znajdujemy u Platona. On raczej opiera się na doświadcze
niu, obserwuje rozmaite dziedziny praksis człowieka, próbuje dopatrzyć
się w nich jakiś konsekwencji i zasad, a następnie je opisuje. W przeci
wieństwie do Platona, postępuje jak badacz, a nie jak prawodawca. Nie
odbiera człowiekowi prawa do szczęścia, wręcz przeciwnie - z jego ob
serwacji wynika, że jest ono powszechnie pożądane, jest czymś, czego
wszyscy pragną ze względu na nie samo, a skoro tak, staje się również
principium jego systemu etycznego. Szczęście jest u Arystotelesa dobrem
9

Platon, Państwo, ks. V, 4 6 6 a-c, tłum. W. Witwicki, Kęty 2006.
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najwyższym. Jednak również dla Arystotelesa człowiek nie jest rzeczą
świętą - osobą10, co sprawia, że jego eudajmonizm nie stanowi wystar
czającego zabezpieczenia na przyszłość. W ogóle wywody Arystotelesa
nie mają w sobie nic zobowiązującego. Dobro nie jest u niego, jak u Pla
tona, Absolutem11, w związku z czym zostaje sprowadzone do pozio
mu morału, któremu można się tak samo dobrze podporządkować, jak
i obśmiać. Zalecenia Arystotelesa przypominają zalecenia lekarza, jego
wskazania mają na celu przywrócenie stanu zgodnego z naturą - kata
physin i w tym znaczeniu są doskonałe.
Jest to jednak skończona doskonałość Partenonu i rzeźb Fidiasza,
która przywodzi na myśl doskonałość figury geometrycznej lub równań
matematycznych, jest toperfectio naturalis, która cechuje dziewiczy kraj
obraz, zdrowe drzewo czy dzikie zwierzę, a nie ta, do której zmierzały
fantastyczne kształty gotyckich katedr lub zachwiane proporcje bizan
tyjskich ikon. Nie jest to ta doskonałość, do której wzywa Pismo słowa
mi: doskonałymi bądźcie, jak Ja jestem doskonały. Oczywiście tych dwu
doskonałości nie należy sobie nigdy przeciwstawiać, gdyż jedna wznosi
się na drugiej i są sobie nawzajem nieodzowne. Łaska nie znosi natury,
lecz się na niej buduje - jak mówi scholastyczne adagium. Tymczasem
fenomen Antychrysta, ilekroć został w historii dostrzeżony, tylekroć
przyjmował właśnie formę konfliktu tych dwu doskonałości, tych dwu
kształtotwórczych zasad, by posłużyć się sformułowaniem Sołowjowa,
konfliktu doskonałości stworzenia z doskonałością Stworzyciela.
„Sam tylko Bóg jest dobry z istoty - pisze św. Tomasz - stworzenia
12
natomiast - przez uczestnictwo" . Tajemnica bezprawia, istota całego
10

Nowość chrześcijańskiej miłości pomimo wszystko, ze względu na inność da
nej osoby, a nie ze względu na zasługi, czy jakieś inne jej walory widać jaskrowo, np.
w zestawieniu z następującym zdaniem Arystotelesa: „Dlatego to kochający wydają się
czasem śmieszni, kiedy pragną być kochani tak jak sami kochają: pragnienie to należy
uważać za słuszne, gdyby byli w tej samej mierze godni miłości, lecz jeśli nic miłości
godnego w sobie nie mają, to pretensja ich jest śmieszna" cyt. za: Arystoteles, Etyka
nikomachejska 1159 b., tłum. D. Dromska, L. Regner, W. Wróblewski, Warszawa 1996,
s. 248.
11
„Jeśli bowiem nawet istnieje jakieś jedno dobro, które może być orzekane
o wszystkim co dobre, lub może posiadać byt odrębny samo w sobie, to jasne, że czło
wiek nie mógłby go osiągnąć przez swoje działanie..." cyt. za: Arystoteles, Etyka nikomachejska,W96 b., s. 86.
12
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antychrystusowego buntu zawie
ra się w prostym zaprzeczeniu tej
prawdy. „Nikt nie jest dobry, tylko
sam Bóg" - odpowiada Chrystus
rozentuzjazmowanemu młodzień
cowi (Łk 18,19). W potocznym
sposobie myślenia wiara nie jest ko
nieczna do bycia człowiekiem mo
ralnie zintegrowanym. Nie ważne,
czy wierzy się w Boga, ważne, by
być dobrym człowiekiem - słyszy
my ogólnie znany slogan. Ktoś, kto
nie wierzy w Boga, a jednocześnie
wierzy w Dobro, z konieczności za
źródło tego Dobra musi uznać sie
bie. A skoro tak, to „czyż Chrystus
może być przez kogoś tak znie
nawidzony, jak jest nienawidzony
przez ateistę?" 13 Czy Syn Człowie
czy może być znienawidzony przez kogoś bardziej niż przez tych, dla
których jest ciągłym znakiem sprzeciwu? I nie chodzi tu wcale o ludzi
pokroju Fryderyka Nietzschego czy Iwana Karamazowa, którzy w swym
ateizmie byli akurat konsekwentni aż do obłędu, a raczej o takich, któ
rzy, jak książę Myszkin lub Albert Camus, szukając świętości bez Boga,
nie wytrzymywali całego absurdu, do jakiego prowadzi konsekwentny
ateizm. Chodzi tu jeszcze bardziej o takich, którzy, jak Tołstoj, wierzą
wprawdzie w „Boga", jednak nie upatrują w nim źródła dobra, sensu czy
miłości, a jedynie bliżej niezidentyfikowaną moc. I to jest właśnie praw
dziwy faryzeizm naszych czasów. Co do zasady nie różni się on niczym
od faryzeizmu starszych i uczonych w piśmie. Podobnie jak dawni, tak
i współcześni faryzeusze nie mogą wybaczyć Chrystusowi tego samego,
że odbiera im powód do chluby z samych siebie.
TOMASZ KWAŚNICKI
13

W.P. Swjencickij, Antichrist. Zapiski strannogo celoveka, w: tenże, Antichrist. Antologija, Moskva 1995, s. 168.
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Buddahaghosa przedstawia kilka sposobów wyobraże
nia martwego ciała, które to wizualizacje mają uwalniać
od innych pożądań cielesnych; np. widok ciała porąba
nego na kawałki powinien uwolnić od pożądania ciała
pięknie zbudowanego; a wyobrażanie sobie (myśląc: „to
jest moje") ciała konsumowanego przez robactwo ma
pomóc tym, którzy zachwycają się własnym ciałem.

Budda

na resorach

LESZEK
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Buddyzm. Jest wiele jego odmian. Buddyzm cejloński, buddyzm chiński,
buddyzm japoński, buddyzm koreański, buddyzm tybetański. Są w koń
cu i lokalne, azjatyckie, jego warianty. Wielość szkół, pojęć, zależności
między nimi przyprawia o zawrót głowy; konia z rzędem temu laikowi,
który cierpliwie zagłębi się w szczegółowe opracowanie tematu.
Jest jednak jeszcze jeden, wyżej niewymieniony, puszczający do nas
oczko z zaproszeń na medytacje, przemykający bezszelestnie między
nami w postaci swych mnichów, adeptów i sympatyków, niosący - jak
głosi - ostateczny pokój i ukojenie postchrześcijańskiemu człowiekowi.
Na początku były plakaty. Informowały, że koło sympatyków orientalizmu wespół z miejscowym Buddyjskim Ośrodkiem Medytacyjnym orga
nizuje wykład o buddyzmie. Wykład miał się odbyć w audytorium jedne
go z uniwersyteckich budynków.
Wyznaczonego dnia o wyznaczonej godzinie rzeczona sala napełniła
się kilkudziesięcioma ludźmi, sądząc z ich wyglądu nie przekraczającymi
czwartej dekady życia. Wielu z nich prawdopodobnie znało się całkiem
dobrze; wchodząc do audytorium, ściskali się lub muskali ustami nawza
jem policzki. Pojawił się też około czterdziestoletni mężczyzna, opalony,
zdrowo wyglądający, usiadł na biurku (przeznaczonym dla wykładowcy),
przedstawił się jako buddyjski mnich i nauczyciel w jednej osobie, po
łożył obok siebie coś w rodzaju różańca, pożartował, rozluźnił i tak już
spontaniczną atmosferę. Ktoś na tablicy zapisał adres Ośrodka Medyta
cyjnego, ktoś puścił w obieg jakieś ulotki.
Zaczął się wykład.
Wyobraźcie sobie, że dawno, dawno temu, kiedy człowiek już zszedł
z drzewa, i zaczął się zamieniać w człowieka myślącego (...), na począt
ku ludzkości, kiedy człowiek zaczął już myśleć, to okazało się, że chociaż
bardzo intensywnie myśli, to odpowiedzi na niektóre pytania nie potrafił
wymyśleć. (...) Ciągle ludzie mieli i nadal mają problemy z odpowiedzią
na pytanie: co się stanie z nami po śmierci. Są różne teorie, ale pewno
ści na razie brak. Poza tym było wiele różnych zjawisk natury, których
człowiek nie rozumiał, na przykład nie rozumieli ludzie, jaki jest sens tej
złotej kulki, która się pojawia po lewej stronie horyzontu codziennie rano
i znika po prawej. Nie rozumieli księżyca, słońca, pioruna. Przyznanie się
do błędu czy też przyznanie się do niewiedzy i stwierdzenie po prostu „nie
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wiem, o co chodzi" byłoby zbyt bolesne, i prawdopodobnie dlatego ludzie
nazwali te zjawiska bogami i poczuli się lepiej. (...) No i w ten sposób po
wstały religie.
Dobrze jest, gdy wykład zaczyna się jakąś kontekstualizacją, umoco
waniem w czasoprzestrzeni, wyjaśnieniem pojęć, nakreśleniem obszaru
zainteresowań i celów. Tak oto przedstawione zostały wstydliwe począt
ki człowieczej działalności intelektualnej, oraz odważna geneza religii.
Szczęście ludzkości, że zdołała dojrzeć do buddyzmu.
Ostateczną i absolutną prawdą jesteśmy my sami (...) wszystkie na
sze życiowe radości są z buddyjskiego punktu widzenia doskonałe, jeżeli
czynią nas i innych szczęśliwymi. Tutaj dla pewności wymienię ponow
nie pewne konkretne życiowe przyjemności, żebyśmy wiedzieli na pewno
o czym jest mowa, które buddyzm uznaje za czyste i doskonałe. Otóż bud
dyzm uznaje za czyste i doskonałe następujące rozkosze naszego życia,
dwukropek, zaryzykuję przede wszystkim słowo seks. Seks jak wiemy, albo
jak będziemy wiedzieli (śmiech w audytorium), jest zjawiskiem niezwy
kle przyjemnym, rozkosznym i bardzo budującym (...) seks z buddyjskiego
punktu widzenia jest zjawiskiem bardzo doskonałym i pozytywnym, my
ślę, że dowodów w tej sprawie jest cała masa, każdy z nas jest produktem
seksualnej rozkoszy, i na całe szczęście.
Następnymi, pospiesznie wymienionymi przyjemnościami życiowy
mi buddysty były picie wina i podróżowanie. I jak mnich wyraźnie za
znaczył na początku, buddyzm uznaje je za czyste i doskonałe. Popijanie
winka i wycieczki. Niesamowite! Na dowód tego, że odnosi się to raczej
do permisywizmu, wymienionego w zakamuflowanej formie na pierw
szym miejscu, można przytoczyć dalsze zdania, będące kontynuacją po
wyższego wątku.
Buddyzm bardzo szanuje te życiowe rozkosze (...) w każdym razie, wy
obraźcie sobie, z tymi rzeczami buddyzm nie walczy (...) buddyzm walczy
z neurozą, ponieważ neuroza blokuje naturę umysłu, którą jest trwała
radość, albo która jest trwałą radością, więc buddyzm nie walczy z rze
czami tylko walczy z przeszkadzającymi uczuciami, które są źródłem cier
pienia.
I dotarliśmy do sedna sprawy. Nazywający siebie buddyjskim mni
chem, nauczający z profesorskiego biurka (siadając na nim zaznaczył,
że zawsze czuł niechęć do pouczania) ogłasza, że gwarancją szczęścia
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jest wyzbycie się moralności. Niewątpliwie
coś w tym jest, szczęśliwy jest pies sikają
cy na pobliski plotek, w którym to sikaniu
nie przeszkadzają mu żadne ambiwalentne
uczucia. Cóż jeszcze może łączyć świat zwie
rzęcy z takim buddyzmem?
Wyobraźcie sobie (swoją drogą, intrygują
ce są te liczne nawoływania do wyobrażeń),
że cały mechanizm buddyjskiego podejścia
do świata nie jest zbyt skomplikowany (...)
i wyobraźcie sobie, czasami zdarza mi się na
spotkaniach, nie tak często na uniwersyte
tach, ale czasami w innych miejscach, gdzie
ktoś po tego typu wyjaśnieniach na temat
oświecenia, że oświecenie to po prostu jest pełen rozwój umysłu, który jest
nagromadzeniem wszystkich doskonałych właściwości i absolutną wolnoś
cią od jakichkolwiek nawet najbardziej subtelnych neuroz, obaw i oczeki
wań, jeżeli się tak definiuje oświecenie jako cel jakżeśmy to widzieli, to dla
niektórych ludzi jest zbyt mało (...) na jednym spotkaniu podszedł pewien
pan i zapytał: „No dobrze, ale co jest dalej?" A ja mówię: „No słuchaj,
dla mnie to już takie «dalej» jest niepotrzebne, no wszystko jest, prawda,
jest trwała radość, jest najwyższe współczucie dla innych, jest całkowita
moc, która nie zna żadnych słabości, jest całkowita wolność, jest całko
wita nieustraszoność (...) to, czego jeszcze mógłbym chcieć? Więc zaczął
myśleć jeszcze, czego mógłbym chcieć, i w końcu powiedział coś takiego,
powiedział: „No a Bóg?" (śmiech w audytorium). Okazało się, że ja próbo
wałem mu wytłumaczyć jeszcze raz to, co tłumaczyłem przez cały czas na
wykładzie, że buddyzm nie naucza o Bogu, tylko naucza o ludzkiej trwałej
radości i wolności od cierpienia, ale przyznam się że nie osiągnąłem suk
cesu w tej tyradzie, ponieważ on nawet się nie uśmiechnął, nadal uważał
że oprócz trwałego szczęścia wszystkich istot to jeszcze może istnieć coś, co
jest bardziej wartościowe.
Jak widać, wspomniany pies, zapewne i chomik, albo też pająk mogą
być buddystami. Destrukcyjne uczucia nie blokują ich natury, mogą żyć
jak Budda przykazał, bez szukania jakiegoś „dalej" w świecie. A już, broń
Boże, Pana Boga.
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W pewnym momencie ktoś przerywa i pyta się o relacje między bud
dyzmem a chrześcijaństwem. Orędownicy dialogu chrześcijan z buddy
stami mogą słusznie poczuć się rozczarowani odpowiedzią.
Jeżeli ja przyjmuję za swój pogląd chrześcijański, który mówi mi, że ist
nieje Bóg który jest prawdą, i istnieję ja, który jestem grzeszny, wówczas,
przynajmniej dla buddysty, przy tego typu podejściu wszystko pachnie du
alizmem: jest coś, co jest lepsze, co jest zewnętrzne w stosunku do mnie,
i jest coś gorszego, to jestem ja. Zawsze kiedy pojawia się dualizm, czło
wiek tak naprawdę od całkowitego oświecenia, które jest doświadczeniem
jedności wszystkich zjawisk, człowiek się od tego oddala, a nie przybliża
się do tego. Więc jeżeli na przykład mamy chrześcijański pogląd, który
mówi mi, że ja jestem jedną duszą, a ktoś inny jest inną duszą, mało tego,
moja dusza jest splamiona grzechem pierworodnym, to tego typu pogląd
również nie będzie zbliżał mnie do oświecenia, które to oświecenie bazuje
na całkowicie odmiennym buddyjskim poglądzie, który mówi, że każda
istota i każde zjawisko są w swej esencji czyste i doskonałe. (...) Ja bym ra
czej radził chrześcijanom, żeby osiągali swoje spełnienie w sposób chrześ
cijański, odpowiednio do nauki Kościoła, ponieważ można dzięki tym
metodom osiągnąć bardzo przyjemne duchowo stany, i można na pewno
stać się szczęśliwszym niż dawniej (...) nie ma absolutnie żadnego powodu
żeby wszystko ze sobą łączyć, to po prostu jest nielogiczne. (...) Strata cza
su przede wszystkim, na skutek pomieszania poglądów, metod, po drugie
strata czasu znowu, i po trzecie rosnące pomieszanie. Tak bym to opisał.
Stanowisko twarde i jasne zarazem. Sytuacja chrześcijan może i nie
jest najlepsza, ale fakt, iż ich religijne „metody" mogą dostarczyć ducho
wego orgazmu, czyni ich poniekąd bliższymi braciom buddystom. Nale
ży jednak być realistą.
Okazywało się bardzo często w historii
chrześcijaństwa, niestety powiedziałbym, i to
niestety do kwadratu, okazywało się, że ludzie,
którzy byli wielkimi mistykami, którzy nagle za
częli doświadczać właśnie tego, że prawda jest
wszechogarniająca, że nie jest osobą, że kiedy
zaczynali mówić innym ludziom o tym, że praw
da nie jest osobą, tylko że jest obecna w takim
samym stopniu w każdej istocie, i tylko dlatego
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jest absolutna, to nagle kończyli na sto
sie. Na pewno tego osiągnięcia nie moż
na nazwać dobrym osiągnięciem. (...)
Krótko mówiąc, ktoś, kto jest oświecony
w buddyjski sposób, już nie może być
chrześcijaninem.
Ostatecznie głównym problemem
są wspomniane już wcześniej neurozy.
Jeżeli ciągle będę miał wątpliwości,
jeżeli ciągle będę tylko stał tymi przy
słowiowymi nogami, dwiema różnymi,
w dwóch różnych łódkach, albo w trzech,
to wtedy po prostu stracę czas. (...) Dostałem ostatnio e-mail z Rosji od
pary bardzo interesujących przyjaciół, którzy zapytali mnie, najpierw za
pytał mnie ten mąż, którego jestem przyjacielem, i tydzień później jego
żona, oboje nie wiedzieli o sobie nawzajem, że zadawali mi to samo py
tanie. On mnie zapytał, co zrobić, jeżeli się zakochał w innej dziewczynie,
a jest już z żoną od bardzo dawna, i żona jest niesamowitą osobą, i jest
rzeczywiści niesamowicie piękna, i ona mnie zapytała tydzień później
o dokładnie to samo (...) akurat w tym przypadku poradziłem sobie dość
zręcznie, już pierwsze owoce są, dość pozytywne. (...) Jeżeli na przykład
przeżyłbym życie po prostu w wątpliwości, czy nie wiadomo, czy to, czy to
(...), to być może to życie, krótko mówiąc, stracę.
Wróćmy na chwilę do naszego pieska sikającego na pobliski płotek.
Wyobraźmy sobie, że spacerujemy z nim dalej po ulicy, aż tu nagle mija
nas ktoś inny, z radośnie podskakującą suczką u lewej nogi. Azor aż za
skomlał cichutko i tak żałośnie patrzy nam w oczy... W jego ślepkach
widzimy wielką, niewymowną prośbę i ufność. Zdaje się, że i jego nowa
muza zwolniła kroku. I co powinniśmy zrobić? Zezwolić na „pozytywne
owoce", czy też wybić Azorowi miłostki z łebka i roztoczyć przed nim
wizję pobliskich trawników? Odpowiedź zależy od tego, jak postrzegamy
Azora. Rada mnicha dla przyjaciół też zależała od jego wizji człowieka.
Ja mam zupełnie inny pogląd na człowieka, który jest poglądem bud
dyjskim, i ten pogląd mówi, że każdy jest doskonały, że człowiek, który jest
nieograniczony, który może się świadomie rozwijać, który jest po prostu
zainspirowany, który dociera coraz bardziej do swojej najgłębszej i doZIMA 2008
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skonałej buddyjskiej natury, taki człowiek w naturalny sposób robi rzeczy
dobre. Jasne jest, że powinny być niektóre rzeczy zabronione na poziomie
prawa, na poziomie prawa trzeba tego pilnować, ponieważ nie wszyscy są
oświeceni, ale jeżeli chodzi o nasz duchowy rozwój w naszym życiu jako
wolnych ludzi, to tak naprawdę być może zakazy tutaj niczemu nie służą.
No bo czemu może służyć zakaz, zakaz na przykład niekłamania, albo
niekradzenia, jak i tak wszyscy kłamią i kradną (śmiech w audytorium).
No właśnie. Meritum. Zwierzę w naturalny sobie sposób nie robi
złych rzeczy, i bez sensu jest ograniczanie jego bytowania skierowanymi
do niego zakazami czy też nakazami. To absolutnie niczemu nie służy.
Mało tego. To w ogóle nie działa. No bo czemu może służyć zakaz odlotu
do ciepłych krajów? Albo zakaz wchodzenia w kartoflisko? I tak ptaki
odlatują, a dziki szkody robią. Pan mnich, wyśmiewając jednak zakazy
w świecie ludzkim i uzasadniając ich bezsens rzekomą nieużytecznością
- „i tak wszyscy to robią", świadomie, lub nie, pokierował się pewnym
założeniem; mianowicie, iż człowiek nie jest wolny. Jak zwierzęta. I to
wbrew temu, co było powtarzane o nieograniczonej wolności wiele razy
wcześniej. To szydercze stwierdzenie jest niczym innym, jak tylko zgodą
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na to, iż istnieje pewien determinizm, którego nie jesteśmy
w stanie przekroczyć. I jedno
cześnie jest postawieniem zna
ku równości między człowie
kiem a Azorem.
To wszystko bazuje na nie
wiedzy, na niewiedzy, z któ
rą Budda walczył w sposób,
uwaga, przyjacielski,
otwarty
i demokratyczny, a nie religijny,
dogmatyczny
i zakazowo-nakazujący (...) wiedział bardzo
dobrze, że zakazy sprawiają, iż
ludzie stają się neurotyczni. Zaczynają mieć poczucie niższej własnej war
tości, po prostu zwyczajnie, po ludzku, naukowo i psychologicznie ludzie
stają się coraz mniej szczęśliwi...
Biorąc pod uwagę fakt, jak często padało odmieniane przez wszystkie
przypadki słowo „szczęście" oraz towarzysząca mu pochwała „życiowych
rozkoszy" będzie stosownym przywołanie klasyki buddyjskiej literatury.
Jednym z kanonicznych tekstów buddyjskich jest Sutra o zastosowaniach
uważności.
„Dalej więc uczeń kontempluje owo ciało, od stóp do głów
i samego czubka głowy w dół, wraz ze skórą na nim, przepełnione
różnorodną
nieczystością.
Do ciała zalicza się:
owłosienie głowy, owłosienie ciała, paznokcie, zęby i skórę;
mięśnie, ścięgna, kości, szpik i nerki;
serce, wątrobę, żyły, śledzionę oraz płuca;
wnętrzności, krezki, żołądek, ekstramenty i mózg;
żółć, soki trawienne, ropę, krew, łój i tłuszcz;
łzy, pot, ślinę, smarki, płyn ze stawów oraz mocz"1.

1
Cyt. za: D.M. Wulff, Psychologia religii: klasyczna i współczesna, tłum. P. Jabłoń
ski, M. Sacha-Piekło, P. Socha, Warszawa 1999, s. 306.
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Żyjący ok. 400 roku n. e. Buddhaghosa2, autor Ścieżki oczyszczenia, tak
skomentował powyższy fragment: „Od stóp do głów (...) wszystko, co moż
na dostrzec, to jedynie rozmaite nieczystości, na które składają się owło
sienie głowy i całego ciała itd., które po prostu cuchną, są okropne i od
pychające wyglądem. Gdy pożywienie dociera do żołądka, tak długo, jak
pozostaje niestrawione, przebywa w tej części ciała podobnej do zapcha
nego szamba, ciemnej dziury, gdzie wieją wiatry przepełnione odrażającą
zgnilizną, straszliwie śmierdzące i ohydne. (...) Kiedy pozostaje strawione
przez gorąco ciała, pożywienie nie pozostaje przemienione w złoto lub
srebro. (...) Lecz pokryte pianą i bąblami wypełnia odbyt, stając się ka
łem (...), a stając się moczem, wypełnia pęcherz. I oto uczeń ujrzy (...) ciało
wystawione do kostnicy, martwe przez jeden, dwa, lub trzy dni, spuchnię
te, niebieskawe, ropiejące, i niech je porówna ze swoim ciałem i pomyśli:
«Zaprawdę również moje ciało podlega tym samym prawom, stanie się
jako to martwe ciało i nie pozostanie po nim nic lepszego»"3.
Buddhaghosa rozwija dalej ten wątek, przedstawiając kilka sposobów
wyobrażenia martwego ciała, które to wizualizacje mają uwalniać od
innych pożądań cielesnych; np. widok ciała porąbanego na kawałki po
winien uwolnić od pożądania ciała pięknie zbudowanego; wyobrażanie
sobie (myśląc: „to jest moje") ciała konsumowanego przez robactwo ma
pomóc tym, którzy zachwycają się własnym ciałem.
Podsumowując więc, trwała radość i życiowe rozkosze w buddyzmie
to podstawa.
O ile, idąc śladem Chestertona, można jeszcze nawet czuć jakąś formę
sympatii dla azjatyckich pogan, z ich nieodmitologizowanymi buddyzmami, uczciwością wobec własnej tradycji i samych siebie, to, w zależności
od strony pascalowskiego zakładu, którą się przyjmuje, zwulgaryzowa
na wersja tej wielogłowej azjatyckiej religii - europejski light-buddyzm
budzić może grozę i obrzydzenie, albo być ostatecznym krokiem w celu
uznania bezsensu życia i świata.
2
Buddhaghosa - buddyjski mnich, w poszukiwaniu oryginalnych tekstów buddyj
skich wyjechał z Indii na Cejlon, osiadł w najstarszym klasztorze wyspy, wiele lat stu
diował buddyjską literaturę kanoniczną, prowadził własną pracę komentatorską, w swej
Ścieżce oczyszczenia skupił się na ideale buddyjskiego świętego i drodze do nirwany.
3
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Cyt. za. D.M. Wulff, dz. cyt, s. 306-307.
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Jest on idealnym zaprzeczeniem chrześcijańskiej wizji świata; to świat
bez Boga, bez sensu, bez początku i końca; bez nagrody i kary, bez dobra
i zła. Świat „nic", trzy szóstki, wielka niedoskonałość, w której zatraca się
to, co jest wyznacznikiem człowieczeństwa. To demoniczny krzyk bieg
nący przez dzieje, skierowany do Nazarejczyka, by się wreszcie odczepił
i pozwolił ludziom runąć w objęcia nicości.

LESZEK HEIMANN

ZIMA 2008

Orangutanica staje się wzorcem osobowym dla ruchów
feministycznych, co ochoczo wspiera wielu yuppies, któ
rym z kolei podoba się model orangutana - poligamisty
bez zobowiązań.

ORANGUTANIZACJA

S P O Ł E C Z E Ń S T W A

OTWARTEGO
MICHAŁ

JEŻEWSKI

Jeśli przyjmiemy dogmaty współczesnego „papieża ateizmu" Richarda
Dawkinsa, musimy dojść do przekonania, że jesteśmy tylko zwierzętami.
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W takim wypadku antropologia zamienia się w zoologię. Dawkins, sam
z wykształcenia zoolog, powinien być zadowolony z tego, jak szalone
perspektywy interpretacyjne otwierają się wówczas przed nami. Można
wtedy spokojnie powiedzieć: im lepiej poznaję zwierzęta, tym bardziej
poznaję człowieka.
Ssakami najbliższymi gatunkowo człowiekowi pozostają bez wątpie
nia małpy z grupy Catarrhina, czyli tak zwane wyższe prymaty, zwłasz
cza zaś antropoidy, tzn. małpy człekokształtne. Swego czasu profesor Ta
deusz Bielicki w „The Peculiarity of Man" wyszczególnił różne struktury
rodzinne wśród podludzkich prymatów. Spróbujmy przez pryzmat tej
typologii spojrzeć na współczesne społeczeństwa.
Wśród orangutanów nie istnieje nic takiego, jak monogamiczna ro
dzina. Związki między samcami i samicami mają charakter przelotny.
Ograniczają się do sporadycznych spotkań i kopulacji bez zobowiązań.
Potem osobniki rozchodzą się każdy w swoją stronę. Żyją jak „single".
Nie ma żadnych trwalszych więzi międzyosobniczych. Jedyna spotyka
na wśród nich grupa społeczna to „rodzina elementarna bez ojca" czyli
samotna matka z dzieckiem, które, gdy dorasta, również zaczyna prowa
dzić samotniczy tryb życia. Obserwując te prymaty, możemy stwierdzić,
że dzisiejsze społeczeństwa w państwach najwyżej rozwiniętych techno
logicznie ulegają swoistej orangutanizacji. Orangutanica staje się wzor
cem osobowym dla ruchów feministycznych, co ochoczo wspiera wielu
yuppies, którym z kolei podoba się model orangutana - poligamisty bez
zobowiązań.
Ostoją monogamicznej rodziny pozostają natomiast gibbony. Antro
poidy te tworzą trwałe związki i są sobie dożywotnio wierne. Poza tym
wychowują własne potomstwo, które najczęściej składa się z trojga dzieci
w różnym wieku. Można więc powiedzieć, że gibbony są odpowiednika
mi tradycyjnych rodzin w cywilizacji judeochrześcijańskiej.
Inaczej sytuacja ma się wśród goryli, gdzie dominuje organizacja ha
remowa. Modelowy harem składa się z dojrzałego samca - przywódcy
oraz kilku samic z ich potomstwem. Samiec ma monopol na spółkowanie
ze swoimi samicami, ale sam też pozostaje im wierny i nie ma żadnych
partnerek „na boku" Ponieważ goryli rodzi się mniej więcej tyle samo
co gorylic, oznacza to, że część dorosłych samców nie posiada swoich
samic. Osobnicy ci tworzą tzw. Mdnnerbundy, czyli „bandy kawalerów".
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Pozbawieni władzy i seksu, żyją w ciągłym napięciu i chuliganią, wszczy
nając awantury z otoczeniem. Społeczność goryli przywodzi na myśl
oczywiście muzułmańską wspólnotę, a ekscesy kawalerskich gangów
przypominają wybryki islamskich młodzieńców na przedmieściach fran
cuskich miast.
Ostatni z gatunków człekokształtnych, czyli szympans, organizuje się
z kolei w stada hierarchiczne. W takich stadach żyją osobnicy płci mę
skiej i żeńskiej w różnym wieku. Nie tworzą oni stałych par, lecz krzyżu
ją się w sposób promiskuityczny, tzn. „każdy i każda z wieloma". Nie jest
to jednak system chaotyczny, lecz ma on swój ukryty porządek, który
wynika z hierarchicznej struktury stada. Pierwszeństwo w spółkowaniu
z najbardziej atrakcyjnymi samicami, tzn. tymi, które znajdują się w fa
zie owulacyjnej, posiada więc samiec alfa, drugi w kolejce jest samiec
beta, trzeci samiec gamma itd. W takim systemie samiec nie jest ani sta
łym partnerem dla samicy, ani obrońcą czy opiekunem dla potomstwa.
U szympansów, podobnie jak wśród orangutanów, dominuje „rodzina
matkocentryczna" - z tą tylko różnicą, że funkcjonuje ona nie samotnie,
lecz w większym stadzie. W tym kierunku zdają się podążać także współ
czesne społeczeństwa ery postindustrialnej. Panujący w nich model ro
dziny jest jakby rozdarty pomiędzy organizacją orangutanów a systemem
szympansów.
Są oczywiście jeszcze homoseksualiści. Otóż zachowania pederastyczne najczęściej spotykane są wśród innych małp, mianowicie pawia
nów. Jeżeli przyjmiemy darwinistyczną teorię Dawkinsa, to okaże się,
że ssaki te stoją na niższym stopniu ewolucji niż małpy człekokształtne,
a więc ich zachowania seksualne są bardziej prymitywne.
A może nie powinniśmy na tym poprzestawać? Może powinniśmy
poszukiwać prawdy o sobie u samych naszych początków? Zgodnie z po
glądami Dawkinsa, że jesteśmy zwierzętami, które przybrały nasz obecny
kształt podczas procesu ewolucji, powinniśmy więc studiować zachowa
nia termitów, jamochłonów czy pierwotniaków, by odpowiedzieć sobie
na najważniejsze pytania: „Kim jesteśmy? Skąd przychodzimy? Dokąd
zmierzamy?". Dawkins już wie.

MICHAŁ J E Ż E W S K I
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Rys. Janusz Kapusta

ZIMA 2008

Dawkins odmawia teologii wypowiadania się na temat
przyczyn I celu przyrody. To jeszcze można zrozumieć,
ale autor pragnie także unieważnić jedno z najważniej
szych pytań - pytanie: dlaczego?. „A cóż to jest niby py
tanie dlaczego?, nie każde pytanie zaczynające się od
dlaczego Jest sensowne i zasadne". To prawda, ale takie
bezsensowne pytania łatwo zdemaskować, dobrze zaś
postawione pytanie dlaczego? jest niezwykle trudnym
i naukowo fascynującym pytaniem. Autor wydaje się za
pominać, że nauka zaczęła się od genialnego greckiego
pytania dla-tl - dla-czego? i było to pytanie w Istocie filo
zoficzne I przyrodnicze zarazem. Nie można unieważnić
tego pytania, ono narzuca się mocą swej istoty.

Demaskująca
nieistnienie Boga
niemoc neodarwinizmu.
Czytając Boga urojonego
Richarda Dawkinsa
KS. J A C E K G R Z Y B O W S K I

Bóg I Jego religia - niebezpieczne urojenie
Wydawało się, że przynajmniej dla osób krytycznych wobec wszelkich
publicystycznych tez, dla ludzi wykształconych i zaprawionych w myśle
niu samodzielnym, konflikt pomiędzy wiedzą a wiarą nie da się sprowa282
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dzić do poziomu demagogicznej awantury. Złożoność tej problematyki
skłania bowiem do refleksji nad metodologią nauki, wymaga poszuki
wania odpowiedzi w przestrzeniach interdyscyplinarnych i znajomości
zarówno nauk przyrodniczych, jak i humanistycznych. To zaś narzuca
raczej konieczność rzetelnych badań i skupionej lektury niż szukania ła
twych rozwiązań czy wręcz ideologicznych tez.

Niestety popularność i szybkie wyczerpanie nakładu polskiego wy
dania najnowszej książki brytyjskiego biologa Richarda Dawkinsa Bóg
urojony, a także jej pełna zachwytów promocja w prasie i mediach,
wydają się potwierdzać tezę, iż łatwiej dziś o spektakularne „medialne
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sprzedanie" bzdurnych i pełnych myślowych skrótów
twierdzeń, niż o uczciwą debatę nawet na najbardziej trud
ne i kontrowersyjne tematy. Bo istnienie, bądź nie istnienie
Boga jest niewątpliwie takim tematem. Problematyka do
tycząca Boga wciąż, mimo sekularnych tendencji współ
czesnej kultury, budzi żywe zainteresowanie. Czy obecność
Boga można udowodnić? Czy „Bóg" jest pojęciem tylko
z języka religijnego, czy też może mieć swoje miejsce we
współczesnym dyskursie naukowym? Odpowiedzi na takie
pytania są wciąż interesujące, dają szansę na spotkanie na
uki i wiary, otwierają jednocześnie przestrzeń fascynującej
debaty. Niestety tej debaty nie ma, gdy zainteresowani roz
ważaniami Dawkinsa, sięgamy po jego najnowszą książkę.
Napotykamy raczej na inwektywy, żarty, anegdoty, ale prze
de wszystkim logiczno-definicyjny mętlik charakteryzujący
wywody autora.
Z tego powodu bardzo trudno jest analitycznie zrecenzować i ocenić tę książkę. Mimo bowiem zgrabnie wyglą
dającego spisu treści, panuje w niej logiczny bałagan i prze
mieszane są przeróżne wątki - osobiste, publicystyczne,
historyczne, merytoryczne, a nawet ideologiczne. Mimo
jednak tych trudności (które dla osoby o krytycznym umy
śle są naprawdę ogromną przeszkodą i deprecjonują to, co
jest najbardziej piękne w książkach - spotkanie z tekstem)
należy prześledzić sposób myślenia brytyjskiego biologa,
zapewniającego już we wstępie: każdy człowiek, który uwa
ża się za osobę religijną, przeczytawszy pilnie tę książkę „od
deski do deski" stanie się ateistą. Mocno indoktrynowany
teista ma „absolutny zakaz sięgania po tę książkę, jako bę
dącą nieodwołalnie dziełem Szatana". Mimo tego autor ufa,
iż i wśród wierzących nie brak jednostek o otwartych umy
słach, nie dość zindoktrynowanych, i na tyle inteligentnych,
że porzucą religijny nałóg, sięgną po to dzieło, przeczytają
i wykrzykną - nie wiedziałem, że można!1

Por. R. Dawkins, Bóg urojony, tłum. PJ. Szwajcer, Warszawa 2007, s. 17.
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Tandetność transcendentnego zachwytu
Zachęcony takim wstępem podjąłem się więc tej fascynującej lektury już
na początku przekonywany, że „jeśli jedna osoba ma urojenia, mówimy
0 chorobie psychicznej. Gdy wielu ludzi ma urojenia, nazywa się to Re2
ligią" .
Dlaczego? Ponieważ religia często przeżywana jest przez ludzi pozaracjonalnie, jako rodzaj ukojenia, mocy dającej spokój, wyciszenie,
uświadomienie sobie nadprzyrodzonej siły, która spaja wszechświat i go
porządkuje. Religia i związane z nią emocje dają nam zatem urojone po
czucie bezpieczeństwa, sprawiając, że możemy czuć się jak dziecko, które
śpiąc w ciemnym pokoju w nocy, wie, iż mama i tata są tuż obok. Na taką
rolę religii Dawkins się zgadza, co więcej widzi nawet w społecznościach
ludzkich potrzebę parasakramentów, paraceremonii, które zaspokoiłyby
takie ludzkie wewnętrzne pragnienia i tęsknoty3.
Jednak źródła takich „urojonych idei" są już znacznie bardziej nie
bezpieczne. Wynikają one bowiem z bardzo rozpowszechnionej (na
wet, o zgrozo, wśród ludzi wykształconych) ąuasi-mistycznej postawy
1 stosunku do przyrody i wszechświata. To rodzaj „transcendentnego
zachwytu", który wprowadza w zagadnienia religijne, daje wrażenia boskości, mistycyzmu i nadprzyrodzoności4. Ten „sposób" odkrycia Boga
dla autora jest jednoznacznie fałszywy. Nie należy dać się nabrać na ta
kie mistyczne odruchy, mistyczne tęsknoty wywołane rozgwieżdżonym
niebem, wspaniałością przyrody, nieopisanym pięknem świata. To wy
wołać może intuicję Boga, którego definicja w tym wypadku staje się
niezwykle szeroka i elastyczna - Bóg to absolut, Bóg to wszechświat,
Bóg to nasza lepsza natura. Siła niepojęta i nieogarnięta, która czuwa
nad nami. Dawkins określa taką transcendentalną skłonność jako rodzaj
panteistycznego zachwytu nad wszechświatem, który oczywiście niczego
nie dowodzi5. Uznawać bowiem na tej podstawie, że istnieje Bóg, jest
2

Tamże, s. 16.

3

Por. tamże, s. 30.

4
Taką argumentację w dyskusji z ateizmem daje między innymi francuski filozof
Etienne Gilson. Zob. £. Gilson, Bóg i ateizm, tłum. M. Kochanowska, P. Murzański,
Kraków 1996, s. 94.
5

Por. R. Dawkins, dz. cyt., s. 39.
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daleko posuniętą naiwnością. Wszech
świat swoim ogromem i tajemniczością
wywołuje u człowieka odczucie znikomości. Nie należy jednak tego utożsamiać
z religią czy mistycyzmem - „jestem głę
boko wierzącym ateistą, jest to poniekąd
zupełnie nowy rodzaj religii"6 - tak wyznał
Albert Einstein, argumentując swój pod
niosły stosunek do przyrody i jej praw.
Cytując wypowiedzi genialnego fizyka,
Dawkins pragnie uzasadnić postawioną
tezę - jeśli ktoś jest człowiekiem wykształ
conym i inteligentnym, to mimo transcen
dentnych zachwytów i uniesień, hipoteza
Boga i religii jawi mu się w sposób oczywi
sty jako niesprawdzalne i zupełnie niepo
trzebne urojenie. Żeby ośmieszyć tak uzasadniane stanowisko teistyczne,
Dawkins cytuje list przewodniczącego towarzystwa historycznego z New
Jersey do Alberta Einsteina, w którym pisze on:
„Szanujemy pańską wiedzę, doktorze Einstein, lecz jest jedna rzecz,
której najwyraźniej Pan nie pojął - Bóg jest duchem i nie sposób
wykryć go za pomocą mikroskopu czy teleskopu, podobnie jak nie
odnajdziemy ludzkich myśli bądź emocji badając ludzki mózg"7.
Dawkins komentuje: „cóż za przerażająca szczerość! Zdanie w zdanie
ocieka wręcz moralnym i intelektualnym tchórzostwem". Autor nie odpo
wiada jednak na argument, który w cytowanej odpowiedzi jest kluczowy,
a w dalszej części książki pojawia się kilkakrotnie: czy nauki szczegółowe
mogą za pomocą metodologii i narzędzi przyrodniczych (doświadczenia
empiryczne, język fizyki i język matematyczny) odpowiedzieć na pytania
i zagadnienia przynależące do czystej spekulacji filozoficznej? Czy zdanie
„Bóg jest/Boga nie ma" ma charakter przyrodniczo-fizykalny? Stosując
jaką metodę empiryczną, należy na takie pytanie znaleźć odpowiedź?

6

Tamże, s. 40.

7

Tamże, s. 42.
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Nie rozróżniając porządków dyskursu naukowego Dawkins popeł
nia jeden z podstawowych błędów. Myli bowiem i miesza płaszczyzny
8
wiedzy i wiary . Zapomina o starej zasadzie metodologicznej - albo
się wie, albo się wierzy. Nie można, i odkrył to już św. Tomasz w XIII
wieku, mieć o tej samej rzeczy pod tym samym względem i wiedzy,
9
i wiary jednocześnie .

Definicje czy dysymulacje?
W każdej książce snującej jakieś, nawet popularnonaukowe, rozważania
konieczny jest pewien definicyjny porządek. W dociekaniach angielskie
go biologa, również oczekujemy precyzyjnego określenia pewnych klu
czowych terminów. Jakie są najważniejsze pojęcia tej książki? Oczywiście
- Bóg, dowód, religia. I tu spotyka nas srogi zawód. Z precyzyjnymi defi
nicjami autor albo ma problem, albo świadomie ich unika, by rozciągnąć
szersze pole dla publicystyki niż nauki. Samego Boga Dawkins definiuje
dość specyficznie:
„istota nadludzka, nadnaturalna inteligencja, która w zamierzony
sposób zaprojektowała i stworzyła wszechświat i wszystko, co w nim
istnieje, w tym również nas. [...] Dla zwięzłości wszelkiego typu
bóstwa, obojętne czy poli- czy monoteistyczne, określać będę mianem
Boga" 10 .
Widać tu szczególną dbałość pojęciową, to definicyjny wzór ustala
nia i uszczegółowiania. Wydaje się jednak, iż jest to działanie zamierzo
ne, bo wszelkie próby przekonania czytelnika, że Boga nie ma, lub kpiny
z pojęcia Boga, przy bliższej analizie wykładają się właśnie na błędnym
8

Por. tamże, s. 84, 95.

9

Tomasz z Akwinu wyjaśnia to w swoim traktacie De veritate, odpowiadając na
pytanie Czy wiara może dotyczyć rzeczy, które są przedmiotem wiedzy? „Cokolwiek za
tem jest znane w ramach ściśle pojętej wiedzy, poznawane jest poprzez rozstrzygnię
cie w ramach pierwszych zasad, które obecne są przez się dla intelektu i w ten sposób
wszelka wiedza powstaje przez wiedzenie rzeczy obecnych. Dlatego jest niemożliwe,
by wiara i wiedza dotyczyły tego samego" Św. Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane
o prawdzie, q. 14, a. 9, resp., 1.1, tłum. A. Anuszkiewicz, L. Kuczyński, J. Ruszczyński,
Kęty 1998.
10

R. Dawkins, dz. cyt, s. 58, 64.
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zdefiniowaniu tej kategorii. Mętlik i brak precyzji pojęciowej sprawia, że
można pod pojęcie Boga podłożyć różnego rodzaju antropomorficzne
wyobrażenia i żonglować tym w trakcie argumentacji. Należy jednak za
znaczyć, że w swoich analizach Dawkins specyficznie, ale precyzyjnie
definiuje deizm:
„Bóg deistów to fizyk, który kończy wszelką fizykę, to alfa i omega
matematyków, apoteoza konstruktorów. To nadinżynier, który
ustanowił prawa i stałe fizyczne, nastroił je z niebywałą precyzją
i niewyobrażalną świadomością przyszłych zdarzeń, zainicjował
eksplozję, którą dziś nazywamy Wielkim Wybuchem, po czym
przeszedł na emeryturę i od tego czasu nie dał o sobie znaku życia" 11 .
Kolejne próby czy sposoby określania Boga pojawiają się, kiedy au
tor krytykuje metafizyczne i scholastyczne sposoby dociekania istnienia
Boga. Wedle autora, musi On podlegać regresom i zmianom. Jaśniej bę
dzie to widać przy poniższym omawianiu tych kwestii.
W całej książce nie ma także wyjaśnienia pojęciowej różnicy pomię
dzy dowodem, argumentem, drogą, przekonaniem, intuicją, co w rozwa
żaniach nad zasadnością przekonywania o istnieniu, bądź nie, czegokol
wiek, wydaje się absolutnie niezbędne.
Nie znajdziemy też w książce definicji religii, już nawet nie jako zja
wiska o charakterze nadprzyrodzonym, ale chociażby kulturowym. Daw
kins przyznaje bowiem, że nie rozumie socjologicznego zjawiska religii.
Nie widzi w nim sensu i dlatego jego powszechność budzi w nim żywe
zdziwienie. Próbuje wyjaśnić empiryczny fakt ludzkiej religijności ewo
lucyjnie (widać inaczej nie potrafi) jako „nieszczęśliwy produkt uboczny
jakiejś psychologicznej skłonności" (s. 240). Przyczyną bliższą zjawiska
jest niewątpliwie tradycyjne wychowanie, klimat religijny, wszechobec
ny w języku i kulturze, indoktrynacja religijna czyniona wobec dzieci
przez rodziców (s. 245,254). Tylko tak potrafi opisać rolę religijności i jej
funkcję w kierującej się „logiką ewolucyjną" przyrodzie, nie widzi jed
nak właściwego przyrodniczego wyjaśnienia samego faktu wiary w Boga.
Ale co gorsza, nie wyjaśnia również swojego stanowiska. Jeśli „gen jest
samolubny" - jak przekonuje brytyjski biolog - to dąży do przetrwania

11

288

Tamże, s. 6.
FRONDA 44/45

i przekazania materiału genetycznego w sposób jak najbardziej oszczęd
ny. Jeśli zaś w ewolucjonizmie wygrywają silniejsi, szybsi, sprytniejsi, le
piej przystosowani, to czemu w świecie ludzi (również za sprawą religii)
pojawia się tyle altruizmu, miłosierdzia, bezinteresownego, wręcz hero
icznego dobra, niewytłumaczalnego jedynie kulturowymi czy tradycyj
nymi odruchami?
Zamiast więc chociażby socjologicznej próby zdefiniowania, co rozu
mie się pod pojęciem religii, mamy kpiny autora z tezy o wysłuchiwaniu
modlitw i różnorakich cudach, których nie można wytłumaczyć racjo
nalnie, a które różnym ludziom się zdarzają. Ironizuje, przywołując ludz
kie intencje modlitewne - miejsce na parkingu, wyniki w nauce i sporcie,
a także przypominając „wielki eksperyment modlitewny" (s. 98-104),
który dla każdego rozumnego człowieka, od początku, już w swojej isto
cie, pozostaje absurdalny.
Autor zatem charakteryzuje samo zjawisko wiary, wychwytując takie
właśnie przykłady emocjonalnej i religijnej niedojrzałości. Wyklucza za
tem pozytywne przejawy religijności i wiary w Boga, decydując się na po
danie przykładów i postaci skrajnie fanatycznych i ideologicznych - Ted
Haggard, Jerry Falwell, Pat Robertson, Osama bin Laden (sic!), ajatollah
Chomeini. Czy ci ludzie są jednak przykładami osób religijnych, czy re
ligia, a nie polityka lub choroba psychiczna bądź egoizm dominują w ich
postawach i sposobie życia? Tego autor nawet nie próbuje pobieżnie
rozsądzić, przekonując, że za ich dramatycznymi, a często zbrodniczymi
działaniami, stoi czysta inspiracja religijna.

Niewygodne pytania I badania
Książka ma przekonać czytelnika o nieistnieniu Boga i służy obaleniu
wszystkich prób argumentowania bądź dowodzenia istnienia istoty nad
przyrodzonej, stwórcy i rządcy świata. A jednak w kilku jej miejscach
pojawia się wyrażone (kantowskie z idei) przekonanie, że nie tylko nie
można dowieść istnienia Boga, ale także nie można dowieść Jego nieist
nienia. Uzasadnienie i dowodliwość tych tez jest niemożliwa, wymykają
się one bowiem przyrodniczym interpretacjom. Nauka nie może za po
mocą akceptowalnych przez siebie metod rozsądzić kwestii istnienia bądź
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nieistnienia „czegoś", co nazywamy Bogiem. Naukowcy pod rygorem me
todologicznej poprawności nie mogą się na ten temat wypowiadać.
„Największą tajemnicą jest to, dlaczego cokolwiek istnieje. Jaka siła
tchnęła życie w równania fizyki i zrealizowała je w rzeczywistym
kosmosie? Jednak te pytania leżą poza kompetencjami nauk
przyrodniczych: to domena filozofów i teologów"12.
Zgadza się, wiedza empiryczna obejmuje fakty doświadczalne em
pirycznie i teorie wyjaśniające zjawiska przyrodnicze. Ale istnieje także
refleksja naukowa, która wykracza poza empiryczne fakty - poddaje je
analizie tak, aby uchwycić ich przyczynę, sens i cel - to właśnie stanowi
istotę metafizyki i filozofii przyrody.
Czemu jednak nauki przyrodnicze są bezradne wobec tak postawio
nych pytań? Ponieważ nie posiadają narzędzi i metod, aby racjonalnie,
na bazie swej naukowej wrażliwości, podjąć taką problematykę. „Bóg nie
istnieje" to nie jest zdanie naukowo (przyrodniczo) sprawdzalne. Daw
kins jednak pokpiwa z tego, mówiąc, iż jeśli nawet te pytania nie przy
należą do domeny nauk przyrodniczych, to tym bardziej nie przynależą
do teologii. (Ciekawe zatem, czym zajmuje się, według autora, teologia?)
A już na pewno filozofowie nie są szczęśliwi, że wrzucono ich do jednego
13
worka z teologami . Ale mniejsza o drobne złośliwości, których pełno
w tej „naukowej" książce. Dawkins odmawia teologii wypowiadania się
na temat przyczyn i celu przyrody. To jeszcze można zrozumieć, ale au
tor pragnie także unieważnić jedno z najważniejszych pytań - pytanie:
dlaczego?. Z oburzeniem stwierdza, że utarł się mit, iż nauka odpowia
da na pytanie „jak", zaś teologia (raczej filozofia!) dysponuje narzędziami
umożliwiającymi odpowiedź na pytanie dlaczego?. „A cóż to jest niby py12
M. Ress, Nasz kosmiczny dom, tłum. P. Rączka, Warszawa 2006, s. 17, za: R. Daw
kins, dz. cyt, s. 89, 90, 93.
13
Przy okazji Dawkins ujawnia wolność badawczą i wrażliwość badawczą Oksfor
du - na wniosek studenta o stypendium naukowe, aby pisać pracę z teologii chrześcijań
skiej, przejrzawszy dysertację doktorską owego studenta, dziekan wydziału stwierdził:
mam wątpliwość, czy to w ogóle jest na jakiś temat. Gratulacje dla pełnej merytorycz
nej oceny badań naukowych - myślę jednak, że decyzja dziekana byłaby zupełnie inna,
gdyby student zaproponował napisanie pracy na temat prześladowania przez teologię
chrześcijańską homoseksualistów, ponieważ byłoby to na jakiś temat.
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tanie dlaczego?", nie każde pytanie zaczynające
14
się od dlaczego? jest sensowne i zasadne" . To
prawda, ale takie bezsensowne pytania łatwo
zdemaskować, dobrze zaś postawione pytanie
dlaczego? jest niezwykle trudnym i naukowo
fascynującym pytaniem. Autor wydaje się za
pominać, że nauka zaczęła się od genialnego
greckiego pytania dia-ti - dla-czego? i było to
pytanie w istocie filozoficzne i przyrodnicze za
razem, o czym świadczą odkrycia i rozważania
filozofów przyrody w Grecji w VII wieku przed
15
Chrystusem . Nie można zatem unieważnić
tego pytania, ono narzuca się mocą swej isto
ty. Nauka wciąż odpowiada na pytania dlacze
go? (dlaczego słońce świeci? dlaczego jest noc? dlaczego gwiazdy do nas
mrugają? dlaczego trawa jest zielona?), a precyzuje swoje odpowiedzi
przez szczegółowy opis, jak to się dzieje. To nie wyczerpuje jednak dal
szych pytań, skoro bowiem wiemy już dlaczego i jak słońce świeci, dla
czego i jak ziemia się obraca, zadajemy dalej jednak pytania: dlaczego
jest słońce? dlaczego są gwiazdy? dlaczego jest wszechświat? dlaczego my
14

R. Dawkins, dz. cyt., s. 91.
Pytaniem naukowym, na które poszukuje się w badaniach metafizycznych od
powiedzi, jest pytanie o przyczynę istnienia tego, co jest, a nie musi być, a więc pytanie:
dlaczego (dia ti?) coś istnieje? Pytanie metafizyczne ukierunkowuje badania na poszu
kiwanie koniecznych, a zarazem przedmiotowych racji (przyczyn) istnienia rzeczy, zda
rzenia, procesu czy właściwości. Poszukujemy więc w odpowiedzi takich czynników,
które pozwalają nam wyjaśnić i zrozumieć rzeczywistość. Pierwszorzędnym celem
poznania metafizycznego nie jest budowanie teorii czy stawianie hipotez, w ramach
których dokonywałoby się wyjaśnianie badanego faktu, procesu czy zdarzenia, lecz
poszukiwanie takich realnych czynników, które są ostatecznymi przyczynami istnie
nia dla badanych faktów. Dopiero ich odkrycie może stanowić podstawę zbudowania
określonej teorii. Naczelnym celem poznania metafizycznego jest dążenie wpierw do
zrozumienia faktu bytowania rzeczy (procesu czy zdarzenia), co osiągamy poprzez do
tarcie do ostatecznych i koniecznych przyczyn, a następnie ujęcie tego poznania w ramy
odpowiedniej teorii. Dlatego w poznaniu metafizycznym głównym pytaniem nauko
wym jest pytanie dlaczego - dia ti? dany byt istnieje. W odpowiedzi, co ważne, należy
wskazać realny czynnik (a nie teorię), który ostatecznie wyjaśnia fakt istnienia badanej
rzeczy. Zob. W. Stróżowski, Istnienie i sens, Kraków 1994, s. 7-8; M.A. Krąpiec, Filozofia
co wyjaśnia, Warszawa 1997, s. 45-47; A. Maryniarczyk, O rozumieniu metafizyki. Monistyczna i dualistyczna interpretacja rzeczywistości, Lublin 2 0 0 1 .
15
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jesteśmy? - nie jak?, ale dlaczego? - to wciąż aktualne pytanie. I z tym
dziecięcym pytaniem Dawkins ma w książce największy problem, prag
nie je zminimalizować albo zneutralizować. A przecież na takie pytanie
nie można odpowiedzieć jedynie siłami nauk empirycznych. I zgadzam
się z autorem, że jeśli nawet na te pytania nie może odpowiedzieć nauka
przyrodnicza, to dlaczego nie teologia? Ponieważ teologia nie jest dla au
16
tora nauką, nie spełnia naukowych wymagań . W porządku. Jeśli jednak
nie teologia, jako toporny pseudonaukowy oręż religii, to dlaczego nie
filozofia, szczególnie filozofia przyrody? Ale tego z książki Bóg urojony
już się nie dowiemy.
Pytania jednak, czy w przyrodzie - szerzej: w kosmosie - istnieje
cel, nie można unieważnić. Nie jest to pytanie bezsensowne ani bez
podstawne czy nieuprawnione. Więcej, naukowiec, człowiek rozumny,
winien pytać, nawet jeśli zakres pytania wykracza poza zasięg formalny
i metodologiczny nauk przyrodniczych. Nie jest tak, jak chce przekonać
Dawkins, że należy przyjąć pozytywistyczną wizję, iż istnieje tylko jedno
magisterium nauki - rzeczywistość empirycznie sprawdzalna. Istnieje
rzeczywistość, która stawia przed nami cały szereg pytań wykraczających
poza dane fizykalne.

Miażdżąca krytyka a spokój św. Tomasza z Akwinu
Mimo jednak wyraźnych pozanaukowych uprzedzeń do teizmu i zjawi
ska religii autor, co ciekawe, deklaruje:
„Istnienie Boga jest hipotezą naukową taką samą jak każda inna.
Nawet, jeśli trudno ją zweryfikować. Istnienie lub nieistnienie
Boga to naukowy fakt wiążący się z faktem wszechświata, to fakt
o statusie empirycznym rozstrzyganym w praktyce, albo przynajmniej
w kategoriach pryncypialnych"17.
16
To oczywiście teza nieuzasadniona. Drogę naukowych poszukiwań teologii
wyznacza łacińska formuła credo ut intelligam, i chociaż nauki teologiczne zakładają
auctoritas depozytu wiary, jednak spełniają wymagania formalne dziedzin naukowych.
Zob. J. Ratzinger, Wiara - między rozumem a uczuciem, tłum. J. Merecki, „Ethos" nr 44
(1998), s. 59-72; J. Ratzinger, Czym jest teologia?, tłum. J. Merecki, „Ethos" nr 4 5 - 4 6
(1999), s. 19-23.
17
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Jednakże - dość zaskakująco dla czytelnika oczekujące
go merytorycznej debaty - już na wstępie Dawkins mówi
o metodologii swej naukowej książki. Na pytanie - czy kry
tyce religii (w tym również dowodów na istnienie Boga) nie
powinna towarzyszyć szczegółowa analiza uczonych ksiąg
teologicznych - z rozbrajającą szczerością mówi, że pomny
18
na doświadczenia Stephena Hawkinga , iż każdy obecny
w książce wzór matematyczny obniża jej sprzedaż o połowę,
nigdy nie ujrzałby swego nazwiska na liście bestsellerów, gdy
by zagłębił się w analizy teologiczne Tomasza z Akwinu czy
Dunsa Szkota. Ponadto autor od razu wydaje sąd - wszelkie
dociekania teologiczne już zakładają istnienie Boga w punk
cie startu, więc nie są godne poważnej debaty (s. 23). Pomi
mo jednak takich deklaracji, niedopuszczalnych przy rzetel
nej analizie jakiegokolwiek tematu, w rozdziale III następuje
krytyka dowodów na istnienie Boga, i jest ona nie tylko „dość
wyczerpująca, to jeszcze z dozą humoru" - tak przekonuje
autor (s. 23).
Krytyka dowodliwości istnienia Boga obejmuje całe spek
trum przykładów wraz z argumentacją, która wykazuje ich
całkowitą bezzasadność raz na zawsze. Rozpoczyna się od
analizy pięciu dowodów zawartych w pismach św. Tomasza
z Akwinu. Już na początku jednak autor popełnia naukowe
fauxpas - nie zauważa, że ani Tomasz, ani jego liczni komen
tatorzy nigdy nie mówili o dowodach. Dominikański uczony
posługuje się pojęciem drogi (łac. via - Dicendum quo Deum
esse quinque viis probari potest - „odpowiadam, że to, że jest
Bóg, można uzasadnić pięcioma drogami"19), a nie dowodu
(łac. demonstrabile). Tego jednak autor zdaje się nie zauwa
żać.
Przeprowadzona przez Dawkinsa analiza rozumowania
Tomasza dotyczy dwóch problemów - „nieskończonego

18
Stephen Hawking - jeden z najwybitniejszych fizyków teoretycznych i kosmolo
gów doby współczesnej. Autor licznych prac z dziedziny fizyki i teorii wszechświata.
19

Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, I, q. 2, a. 3 resp.
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ciągu" jaki występuje w rozważaniach Akwinaty i problemu regresu.
Dawkins uważa, że trzy pierwsze „dowody" to w zasadzie jeden i ten sam
argument - z istnienia ruchu, pojęcia przyczyny sprawczej i z konieczno
ści. Nie zauważa jednak, że wymowa trzeciej drogi (bo tak cała tradycja
nazywa rozważania Tomasza: nie dowód, ale droga) jest inna i znacznie
głębsza. Autor w moim przekonaniu nie zrozumiał, o co chodziło Toma
szowi, jego bowiem rozumowanie jest genialnie proste, „bez istnienia nie
ma istnienia" - to klasyczna ontologiczna i zdroworozsądkowa zasada
- „z niczego nic nie powstaje, z niebytu nie ma bytu"20.
Dawkins demaskuje zasadność tych wywodów, ukazując, że zazna
czony przez Tomasza ciąg, który przecież nie może być nieskończony,
może przerwać tylko Bóg. Regres „wywołuje więc Boga" co z kolei jednak
wymaga przyjęcia nieuzasadnionego założenia, że sam Bóg jest odporny
na analogiczną procedurę. Ten zarzut pojawia się zresztą w kilku miej
scach książki. Dawkins pragnie udowodnić tezę, że każdy złożony pro
dukt jest ostatnim ogniwem całego łańcucha zmian. Jakakolwiek twórcza
inteligencja, wystarczająco złożona, by cokolwiek zaprojektować, może
powstać wyłącznie jako produkt końcowy rozbudowanego procesu stop
niowej ewolucji. Twórcze inteligencje to efekt ewolucji, a więc w spo
sób oczywisty i konieczny - przekonuje Dawkins - muszą pojawić się
we wszechświecie dość późno, a zatem nie one są odpowiedzialne za za
projektowanie wszechświata. Bóg jako projektant jest więc urojeniem mógłby być tylko ostatnim etapem ewolucji. Dlatego należy postawić py
tanie - kto stworzył Boga? Bóg-projektant może posłużyć do wyjaśnienia
fenomenu uporządkowanej złożoności, jednak jakikolwiek Bóg zdolny
do zaprojektowania czegokolwiek musiałby być wystarczająco złożonym
bytem, by jego wyjaśnienie wymagało analogicznego wyjaśnienia. A to
powoduje znowu nieskończony regres. Nie ma żadnego „projektanta",
żadnego „stworzyciela" - dlaczego? Sam bowiem „projektant" zmusza

20
„Jeśli bowiem jakiś skutek jest dla nas bardziej oczywisty niż jego przyczyna, to
przez skutek dochodzimy do poznania przyczyny. Z dowolnego zaś skutku można do
wieść istnienia jego właściwej przyczyny tylko wtedy, gdy jej skutki są nam lepiej znane,
ponieważ gdy skutek zależy od przyczyny, to skoro zaszedł skutek, konieczne jest, by
wcześniej była przyczyna", w: Suma teologiczna, I, q. 2, a. 2 resp., tłum. G. Kurylewicz,
Z. Nerczuk, M. Olszewski, w: Tomasz z Akwinu, Traktat o Bogu, Kraków 2 0 0 1 .
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do poszukiwania jego „projektanta" zmusza do pytania o pochodzenie, to
zaś powoduje nieskończony regres - projektant projektanta itd.21
Przekonanie jednak o doskonałej złożoności, która pojawia się jako
ostatnia w łańcuchu zmian, to stanowisko zasadne na gruncie ewolucjonizmu. W obszarach metafizyki i ontologii (której autor albo nie zna,
albo ją świadomie ignoruje) to dogmat. Stanowisko Dawkinsa wynika
z jednej strony z braku refleksji nad tym, co w metafizyce oznacza słowo
„Bóg", z drugiej zaś z ignorowania zasad logiki arystotelesowskiej, w myśl
której skutek zawsze musi być większy bądź równy przyczynie, od której
wziął swój początek. Autor nie zauważa, że problem „złożoności bytu
Boga" podejmuje Tomasz w tej samej książce, w której zawarte są jego
„absurdalne" dowody. W kwestii 3 argumencie 7 odpowiada na pytanie
Czy Bóg jest całkowicie prosty? i przytacza argumenty Dawkinsa (!) - to,
co pochodzi od Boga, naśladuje Go, a ponieważ nie jest proste w swoim
bycie, sam Bóg nie może być prosty. Jednak Tomasz rzeczowo i szeroko
odpowiada na ten problem, wskazując na zasadność właściwej definicji
pojęcia Boga, który jest czystym istnieniem i nie ma w nim żadnej zło
żoności i z tego powodu (!) może być Pierwszym Poruszycielem, Absolu
tem, Aktem czystym22.
Dla Dawkinsa kres regresu, jaki stanowi „sztucznie wywołane" poję
cie Boga, jest niepotrzebny - już lepiej przywołać „osobliwość Wielkiego
Wybuchu, albo inny nieznany na razie fizyce czynnik (?)". Wzywanie Boga
23
jest w najlepszym razie mało pomocne, a w najgorszym razie mylące .
Widzę tu jednak pewną niekonsekwencję - a wzywanie i przywoływanie,
jako przerywnika regresu przyczynowego czy istnieniowego, „osobliwo
ści" czy „innego nieznanego czynnika" jest lepsze, metodologicznie na
ukowo przekonujące? Dlaczego nie może być nim Bóg, Arystotelesowski
Pierwszy Poruszyciel, Tomaszowa Pierwsza Przyczyna?
Z argumentem Tomasza ze stopni doskonałości Dawkins „rozpra
wia się" w sposób jeszcze bardziej przekonujący. „Celnie" zbija wywody
Akwinaty, wyśmiewając stopniowanie w górę doskonałości bytu, które
w tradycji metafizycznej jest obecne od wieków, poprzez przywołanie
21
Por. R. Dawkins, dz. cyt., s. 58, 59, 1 6 0 , 1 7 3 - 1 7 4 . Autor zdradza tym samym, iż
nie rozumie terminu teodycea (s. 158-159).
21
Zob. Suma teologiczna, q. 2, a. 3; i q 3 - osiem artykułów.
23
Por. R. Dawkins, dz. cyt, s. 91.
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„natężenia wydzielanego przez ludzi smrodu" - stopniując go, dochodzi
my do „niewyobrażalnie najgorszego smrodu, smrodu idealnego, musi
zatem istnieć jakiś szczególny nadzwyczajny śmierdziel i to coś nazywa
my Bogiem" 24 .
Na taką argumentację trudno odpowiadać. Zaznaczę jednak, by nie
być posądzonym o uprzedzenia estetyczne, źe Tomasz w swojej argu
mentacji o doskonałościach odwołuje się do znanego już od czasów
Platona i Arystotelesa pojęcia dobra, które zawsze (w odróżnieniu od
smrodu) jest celem działania wszystkich stworzeń - dobro jest tym, czego
wszystko pożąda. Dobro jednak ma różne stopnie i przejawy, różnorakie
natężenie i różny cel, dlatego można stopniować dobro, poszukując jego
najpełniejszego wyrazu (to nazywamy szczęściem). Akwinata powołuje
się na stopniowanie pojęcia doskonałości, ponieważ w jego metafizyce
racją dobra jest istnienie. Coś jest dobre, ponieważ posiada akt istnienia.
Stąd im większe doświadczenie dobra, tym większe istnienie. Maksymal
na doskonałość suponuje zatem w tej teorii samoistność istnienia, czyli
jego najwyższą doskonałość 25 .
Drogę z celowości wydaje się, że Dawkins traktuje najpoważniej, nie
stety obnaża to tylko ignorancję autora, bo to właśnie dowód najsłabszy26.
Jednak omawiając i ten argument Tomasza, autor ukazuje coś przedziw
nego. Według niego, nie można bowiem dopatrywać się celowości w ce
lowym zachowaniu stworzeń nierozumnych - tak argumentuje Tomasz
- ponieważ, jeśli coś wygląda jak zaprojektowane celowo (świadomie),
24

Por. tamże, s. 120.
Zob. Arystoteles, Metafizyka, 1 , 1 , 1 0 9 4 a. 1-2; św. Tomasz z Akwinu, Suma teo
logiczna I, q. 1, a. 5, ad. 1; Summa contra gentiles, I, cap. 28.
26
Tomasz, wskazując na to, że stworzenia bezrozumne zachowują się tak, jakby
wiedziały same z siebie, jaki jest cel ich egzystencji, przekonuje, iż świat zaplanowany
jest przez Kogoś, kto wszystko skierował do celu. Dla zobrazowania tego używa przy
kładu z łucznikiem, który wypuszcza strzałę. Strzała, choć sama z siebie nierozumna,
skierowana ręką łucznika zmierza wprost do wyznaczonego celu. Problem jednak
w tym, że aby tak powiedzieć trzeba zająć stanowisko poza łucznikiem, strzałą i celem.
Popatrzeć na całą sytuację z boku, niejako z poza-rzeczywistości. A przecież w naszym
przypadku, bez odwoływania się do przekazów nadprzyrodzonych (czyli do wiary) taka
ocena jest niemożliwa. Sama strzała nie wie, czy łucznik strzela celnie i czy w ogóle wie
gdzie jest cel. Stąd argumentacja zawarta w piątej drodze jest najsłabsza, jej udowodnie
nie wymaga bowiem albo odwołania się do przekazów wiary, w których Bóg wskazuje
cel świata, albo wyjścia poza świat, tak, aby ocenić jego celowy ruch ku przyszłości, a to
wymagałoby wyjścia poza świat, co jest realnie niemożliwe.
25
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to trzeba wiedzieć (będąc oświeconym
biologiem), że to ewolucja poprzez dobór
naturalny wytwarza niezliczone projekty
o niebywałej wprost złożoności i elegancji.
Pośród nich jest i układ nerwowy, który jest
tak doskonały i złożony, że wygląda na to, iż
ktoś go celowo stworzył, doprowadzając do
jego wytworzenia - ale nie, to ewolucja w
niezliczonych bezcelowych próbach doszła
do takiego celu (!) 2 7 .
Argumenty dowodów ontologicznych
autor zbija, ale także słabo, nie cytując całej bogatej i lepiej uargumentowanej literatury na temat tego, że jak coś jest pomyślane, to nie znaczy, że
istnieje. Realizm filozoficzny już dawno wykazał różnicę pomiędzy ide
ami i pojęciami a aktem istnienia. Zresztą Dawkins (i słusznie) się z tym
zgadza.
„Mam głęboką podejrzliwość wobec jakiegokolwiek rozumowania
prowadzącego do tak istotnych wniosków, które obywa się bez
najmniejszego chociażby odniesienia do danych zaczerpniętych
z zewnętrznego świata"28.
Dawkins nie ma jednak chyba świadomości, iż jest to stanowisko
realizmu poznawczego (sięgające starożytności i scholastyki), bo zaraz
powołuje się na dwóch przedstawicieli idealizmu - Davida Hume'a i Im29
manuela Kanta . Potem wykazuje brak definicyjnego i elementarnego
dla nauki sprecyzowania pojęcia „istnieć" i „nicość", fundując czytelni
kowi dowód „z nicości Boga". Bóg „nieistniejący stwarzający" byłby lep
szy niż „istniejący stwarzający" Lepszy jako kto? Dawkins nie widzi, że
27

Por. R. Dawkins, dz. cyt., s. 121.

28

Tamże, s.125.

29
Powoływanie się zresztą na Humea przez przyrodnika, który w swej pracy ba
dawczej nie jest w stanie obejść się bez zasady przyczynowości w ujawnieniu praw, a nie
przypadków czy instynktów rządzących przyrodą, jest dość kuriozalne. To Hume bo
wiem zanegował w filozofii zasadę substancjalności i przyczynowości. Zarówno dla bio
loga, jak i dla fizyka, czy chemika, zanegowanie zasady przyczynowości nawet w stopniu
podstawowym, a zastąpienie jej przyzwyczajeniem i instynktem, jak chce Hume, niwe
czy naukowy trud.
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przymiotnik „lepszy" (w sensie doskonalszy) tutaj nie pasuje - ponieważ
właśnie „istnieć, być" jest lepsze (doskonalsze) niż „nie być" Istnienie za
tem jako akt bycia ma nieopisaną przewagę nad „nie być" tak jak przy
jaciel istniejący ma przewagę niewyobrażalną nad najlepszym nawet, ale
nieistniejącym towarzyszem. Dawkins funduje nam jednak solistyczne
sztuczki na wzór anzelmowego dowodu ontologicznego, ale filozoficznie
już dawno obalone 30 .

Ślepy przypadek czy nieredukowalna złożoność celowości?
W czwartym rozdziale książki autor chce ostatecznie rozprawić się
z twierdzeniami o istnieniu Boga bazującymi na teorii o wysokim zorga
nizowaniu wszechświata i życia biologicznego na ziemi. Dawkins przy
wołuje tu metaforę Boeinga 747. Zwolennicy inteligentnego projektu
(w języku angielskim - intelligent design - ID) przekonują, że złożoność
życia na Ziemi jest tak olbrzymia, a przez to tak mało prawdopodobna, że
nie może być dziełem przypadku. Gdyby tak było, to analogicznie moż
na by przekonywać, iż wiejący nad złomowiskiem huragan jest w stanie
„stworzyć" Boeinga 747 3 1 .
Dawkins stara się udowodnić, że takie przykłady świadczą jednak
o ignorancji i nieznajomości teorii ewolucji i pojęcia „doboru naturalne
go", ponieważ właściwie rozumiana koncepcja doboru naturalnego wy
jaśnia złożoność życia na ziemi i demaskuje zakusy kreacjonizmu, który
przecież (chcąc nie chcąc) „promuje" Boga. Właściwe ujęcie i zrozumie
nie doboru naturalnego jest „filarem" świadomości darwinowskiej teorii
ewolucji. Nie przypadek ani też nie projekt - a co? - „stopniowo i powoli
narastająca złożoność" 32 .
Złożoność, która narasta, powoli od mniejszego do większego, od pro
stego do bardzo skomplikowanego w ciągu milionów lat. Tylko tak moż-

30

Por. R. Dawkins, Bóg urojony, s. 121.
Dawkins przywołuje tu amerykański przykład, jednak już znacznie wcześniej
lepszą metaforę zaproponował Jean Guitton, mówiąc, że prawdopodobieństwo powsta
nia rozumnego życia na ziemi jest takie, jak trafienie, grając w golfa, piłeczką uderzoną
na ziemi w dołek na Merkurym. Zob. J. Guitton, J. Lanzmann, Czy wierzyć w niebo czy
nie wierzyć?, tłum. M. Rostworowski-Książek, Kraków 1996.
31

32
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na wyjaśnić i uświadomić sobie, jak to się stało, że od amino
kwasu, białka w wodzie, poprzez wszystkie gatunki, doszliśmy
do istoty rozumnej - oczywiście na drodze ewolucji. Autor
nie zaznacza faktu, iż ta teoria odwraca jednak, wspomniany
już przeze mnie, arystotelesowski logiczny pewnik, wyrażony
zarówno w logice Arystotelesa, jak i w metafizyce, a potwier
dzony przez codzienne zdroworozsądkowe doświadczenie,
że przyczyna musi być większa niż skutek lub przynajmniej
jemu równa, a skutek jest taki sam bądź mniejszy (w sensie
ontologicznym, a nie wymiarowym, fizycznym) niż przyczy
na. Dawkins przekonuje, iż nauki przyrodnicze dawno już
zerwały z tego typu przesądami, iż koniecznie trzeba jakiejś
dużej skomplikowanej i mądrej rzeczy, by stworzyć coś mniej
szego. Sam stosuje jednak inną (ukrytą w jego rozumowaniu)
filozoficzną, a nie biologiczną tezę, będącą fundamentem ma
terializmu, a przy tym i neodarwinizmu - wszystko, co zło
żone, pochodzi od tego, co proste. Jest to jednak teoretyczne
założenie, a nie logiczna konieczność! 33 .
Jednakże hierarchiczna teoria kreacjonizmu jest ułudą.
Darwinowska teoria ewolucji obala w biologii ostatecznie ilu
zję projektu, a zarazem, i tu jest Dawkins na razie ostrożny,
„nakazuje wielką podejrzliwość wobec analogicznych pomy
słów w innych obszarach"34.
Dlatego, mimo iż pewne biologiczne i zoologiczne twory
(o samej świadomości nie mówiąc) zadziwiają swą niepraw
dopodobną złożonością, tak wielką, że ślepy traf czy przypa
dek, jako źródło zaistnienia, jest tak mało prawdopodobny, że
wręcz niemożliwy (np. szkielet Euplectelii), należy wykluczyć
projekt jakieś świadomości? Przypadku być nie może - co
jest więc przyczyną złożoności? - projekt i dobór naturalny,
oznajmia Dawkins. Autor jak mantrę powtarza - za złożonoś
cią i bogactwem biologicznego życia nie stoi przypadek, ale

33
Por. P.J. Johnson, Gawędziarz i naukowiec, tłum. J.J. Franczak, „First Thing. Edy
cja polska" nr 2 (2007), s. 65.
34

R. Dawkins, dz. cyt, s. 169.
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też nie można od razu mówić o projek
towaniu - za wszystko odpowiedzialny
jest dobór naturalny jako rozwiązanie
oszczędne, prawdopodobne, eleganckie.
Dobór to proces stopniowy, eskalacyjny
i kumulatywny.
Jednak na stronie 219 książki, recen
zując dyskusję w środowisku naukowym
w Cambridge, i przywołując argument z przyczyny sprawczej, iż nic nie
powstaje z nicości, zawsze jest jakaś pierwsza przyczyna. Dawkins przy
znaje:
„Zgadzam się, taka przyczyna musi istnieć, ale to musiało być coś
bardzo prostego (!) i stąd Bóg zdecydowanie nie jest właściwym
35
określeniem" .
„Pierwszy poruszyciel" według autora, musi być, albo bytem najprost
szym z prostych, albo nic nie tłumaczy. I dalej:
„Wreszcie nie można przecież wykluczyć nadludzkiego projektanta,
ale, jeśli już tak, to na pewno nie jest to projektant, który, ot tak,
raptem się pojawił, albo istniał zawsze. Jeśli (choć ani przez
moment nie potrafię w coś takiego uwierzyć) nasz wszechświat
został zaprojektowany, i tym bardziej, jeśli ów projektant potrafi
czytać w naszych myślach, spełniać nasze prośby, sam musi (!) być
produktem końcowym cyklu stopniowych przemian. [...] Jakkolwiek
mało byśmy wiedzieli o Bogu, jednej rzeczy możemy być pewni. Bóg
musiał by być bytem o nieprawdopodobnej wręcz złożoności. Zaiste
nieredukowalnej"36.
Jak już wspominałem, autor nie zadał sobie nawet trudu przekartkowania pierwszych rozdziałów Sumy teologicznej św. Tomasza, tam bo
wiem znalazłby odpowiedź na pytanie, dlaczego Bóg nie jest bytem złożo
nym i dlaczego - jeśli ma być Bogiem i racjonalną przyczyną wszystkiego
- musi być bytem całkowicie prostym, i co to oznacza w metafizyce.
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Tamże, s. 219.
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Tamże, s. 179, 220.
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Brytyjski biolog nie może się więc zgodzić na hipotezę Poruszyciela.
Wybiera hipotezę ewolucji. Czy jednak gruntownie udokumentowaną
i naukowo uzasadnioną?
Natura nie posuwa się skokami, ale powolnym ruchem zmierza na
„Szczyt Nieprawdopodobieństwa" mocą ewolucji ożywionej doborem
naturalnym37. Ewolucja - jak obrazowo mówi Dawkins - okrąża górę,
wytycza własny szlak wiodący na wierzchołek. Skąd jednak ewolucja
i dobór znają drogę? Skąd wiedzą, gdzie trzeba ominąć te miejsca, któ
re prowadzą w przepaść i zakończą ewolucję życia? A miejsc tych, jak
sam zresztą przyznaje Dawkins, w historii wszechświata i życia na ziemi
jest bardzo wiele. Zakrętów mylących i ślepych zaułków nie brakuje. Ale
ewolucja, zachowując się tak jakby miała świadomość, ominęła wszystkie
niebezpieczne przypadki!
Jak to możliwe? Przecież zmiana przez mutację genetyczną jest ślepa
(nie widzi i nie zna celu zmiany), dobór naturalny także jest ślepy, właś
ciwości nieustannie zmieniającego się środowiska, które napędzają ewo
lucję przez dobór naturalny nie są niczym skorelowane. A przecież z tego
całego nieograniczonego, niezrozumiałego bogactwa wyłania się deus ex
machina - logiczny i precyzyjny świat żywych organizmów38.
Dawkins przekonuje jednak, że powolne zmiany prowadzą do zmian
gatunkowych. Ale to mimo wszystko jedynie hipoteza - iż zmiana cech,
a nawet akumulacja niektórych przypadłości substancji (organizmów),
spowoduje automatycznie w pewnym momencie zmianę gatunkową.
A taką jest przecież przejście od niższej do wyższej formy bytu, a szcze
gólnie osiągnięcie przez małpy człekokształtne świadomości i możli
wości wyobrażeniowego i abstrakcyjnego sposobu postrzegania świata,
czyli po prostu myślenia. Ewolucjoniści przekonują, że mają dobre po
wody do tego, by „wierzyć" iż żywe organizmy ewoluowały w naturalny
sposób z nieożywionych substancji chemicznych, bądź złożone orga
ny wyewoluowały w wyniku akumulacji mikromutacji poprzez dobór
37
Zob. R. Dawkins, Wspinaczka na szczyt nieprawdopodobieństwa, tłum. M. Pawlicka-Yamazaki, Warszawa 1998.
38
Por. G.V. Coyne, Początki i stworzenie, w: Czy przed Wielkim Wybuchem byt
Bóg? Argumenty naukowców i teologów, red. T.D. Wabbel, tłum. B. Baran, Warszawa
2007, s. 16; Ch. Schónborn, Zamysł odnajdywany przez naukę, tłum. K. Warchoł, „First
Things. Edycja polska", nr 2 (2007), s. 17.
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naturalny. Jednak posiadanie dobrych powodów to nie to samo co posia
danie dowodów. By podać tylko jeden przykład warto zwrócić uwagę na
problem „nieredukowalnych złożoności". Złożone systemy molekularne
(takie jak wicie bakteryjne, jednokomórkowe systemy odpornościowe,
transport komórkowy) zawierają składniki, które oddziałują na siebie na
wzajem w tak złożony sposób, że jest niemożliwością wskazać i opisać
szczegółowe, możliwe do przetestowania, darwinowskie mechanizmy
dla ich ewolucji. Już na poziomie cząsteczki życie biologiczne pełne jest
takich nieredukowalnych złożoności. Jak podaje Michel Behe nigdzie
w piśmiennictwie naukowym nie znajdziemy szczegółowych scenariuszy
powstania drogą ewolucji choćby jednego złożonego systemu molekular
nego. Każdy system biochemiczny wymaga bowiem oszałamiająco złożo
nego układu składników, które w niezwykle subtelny sposób wpływają na
siebie nawzajem39.
Być może świadomy tych aporii Dawkins, sam przyznaje, że teoria
ewolucji napotyka jeszcze na wiele niewyjaśnionych kwestii i problemów.
Mimo bowiem pięknych założeń sporo znajduje się w niej jeszcze „bia
łych plam" (s. 180). Ale, zaznacza dobitnie, nie należy tych niewyjaśnio
nych obszarów zawłaszczać i wychwytywać podstępnie, by wskazywać
koncepcję ID. To, że w jakiś punktach teoria ewolucji sobie nie radzi,
nie znaczy, że należy od razu wyskakiwać z ID! Nikt nie ma tu do tego
prawa! Nauka odnajdzie kiedyś odpowiedzi na wciąż nurtujące nas pyta
nia, stawia bowiem hipotezy i wciąż szuka dowodów. Dawkins jako pub
licysta nie chce jednak uczciwie przyznać tego, co mógłby powiedzieć
jako biolog - nie znamy szczegółowo sekwencji i prawdopodobieństwa
zdarzeń, ewoluowania od prostych form molekularnych do skompliko
wanych organizmów złożonych - które zainicjowały nie tylko powstanie,
ale i kształtowanie się życia.
Może ta bezradność i naukowa niemoc sprawiają, że w rozważaniach
Dawkinsa wyczuć można tęsknotę za wielką teorią unifikacji, czyli tzw.
„teorią wszystkiego" bądź „formułą świata" - ona bowiem wyjaśniłaby
39
M. Behe, Darwin's Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution, New York
1996; D. Berliński, Sporny Darwin, w: Uncommmon dissent: intellectuals who flnd Darwinism unconvincing, red. W.A. Dembski, ISI Books 2004; P.J. Johnson, Rozwikłanie
zagadki naukowego materializmu, tłum. J.J. Franczak, „First Things. Edycja polska", nr
2 (2007), s. 5-9.
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wszystko, sama nie wymagając wyjaśnienia. Jednak wtedy, jak słusznie
zauważa McGrath, co wyjaśniłoby wyjaśniającego? „Teoria Unifikacji" to
Święty Graal nauk przyrodniczych i tak jest traktowany przez Dawkinsa
40
- jako magiczne panaceum na naukowe pytania bez wyjaśnienia .
Dlatego przyznaję, że w rozważaniach Dawkinsa wyczuwa się z jednej
strony pewien niedosyt, a nawet brak, z drugiej próbę wykluczenia na
siłę innych rozwiązań. W niektórych bowiem punktach teoria ewolucji
i doboru naturalnego, powolnej złożoności, dysponuje jedynie hipote
zami (brak bowiem empirycznych, tak przecież kluczowych dla nauk
szczegółowych dowodów), ale nie można postawić hipotez o kreacyjnej
ingerencji, o prawie, które kierowane jest przez świadomy i rozumny byt.
A przecież tej hipotezy nie sposób unieważnić, patrząc na złożoność
świadomości ludzkiej. Dawkins, o zgrozo, okazuje się zatem kryptofundamantalistą, który nie dopuszcza w dyskusji innych pytań i hipotez!

Prawdopodobne warunki nieprawdopodobieństwa
Dawkins podejmuje też problem zasady antropicznej zarówno w wymia
rze planetarnym, jak i kosmicznym. Przekonuje, że nagromadzenie „wa
runków sprzyjających powstaniu życia" wprawdzie zadziwia, ale nie na
leży od razu interpretować tego jako argumentu na rzecz kreacjonizmu.
Prześledźmy jednak te „wyjątkowo szczęśliwe" etapy wskazane przez
autora książki po kolei i od początku.
Przede wszystkim, absolutnym (znanym nam) warunkiem, by powsta
ło, jest konieczność pojawienia się wody w stanie płynnym. Od wody bo
wiem, a raczej tego, co się w niej stało, zaczyna się proces ewolucji, który,
krok po kroku, doprowadził nas do dzisiejszych form życia biologicznego
i ludzkiego. Jak jednak doszło do tego, że na planecie Ziemia w Układzie
Słonecznym mogła powstać woda? I tu Dawkins dość skrupulatnie wyli
cza konieczne warunki:
1. Wokół typowej gwiazdy wszechświata, takiej jak nasze Słońce, istnieje
obszar zwany „sferą Złotowłosej", czyli takie miejsce w przestrzeni, gdzie
nie jest za gorąco i nie jest za zimno - tak w sam raz, aby warunki były

40
Por. A. McGrath, J. Collicutt McGrath, Bóg nie jest urojeniem. Złudzenie Daw
kinsa, tłum. J. Wolak, Kraków 2007, s. 29.

ZIMA 2008

303

takie, by mogła pojawić się woda w stanie płynnym. Taki mar
gines w przestrzeni planetarnej nie jest zbyt szeroki!
2. Planeta przyjazna dla życia musi mieć „z grubsza" kulistą
orbitę. Najlepiej eliptyczną jak nasza Ziemia.
3. Prawa fizyki muszą być takie, by mogło powstać biologicz
ne życie, gdyby bowiem prawa fizyki różniły się minimalnie, to
powstanie życia byłoby absolutnie niemożliwe.
4. Konieczne jest istnienie tzw. sześciu liczb Reesa41 - gdyby
te stałe były choć odrobinę inne nie byłoby wodoru, reakcji
wodorowych, helu itp. - nie byłoby chemii, nie byłoby pier
wiastków cięższych, a w konsekwencji życia.
5. Obecność w układzie planetarnym tak dużej planety jak
Jowisz powoduje, iż „przechwytuje" on zdecydowaną więk
szość asteroid krążących w kosmosie, które mogłyby zagrozić
naszej planecie.
6. Nasz Księżyc jako jedyny satelita Ziemi stabilizuje oś obro
tu planety.
7. Nasze Słońce nie jest gwiazdą podwójną (co w kosmosie
zdarza się dość często), to bowiem wprowadzałoby chaos w oś
planety i ewolucja byłaby niemożliwa.
8. Dla powstania DNA potrzeba wody w stanie płynnym.
9. DNA jest czymś absolutnie genialnym, jego powstanie
najpierw w formie prostszej RNA i możliwość dziedziczenia
molekuły genetycznej, z możliwością jednoczesnych zmian,
„uruchamia" proces ewolucyjny. DNA jest jednak molekułą
tak złożoną, że jego powstanie jest bardzo skomplikowane, tak
trudne, że nie udało się jeszcze go stworzyć laboratoryjnie42.
10. Powstanie komórki eukariotycznej.
11. Narodziny świadomości - zdarzenie o znikomym prawdo
podobieństwie.

41

Zob. M. Rees, Tylko sześć liczb, tłum. R Amsterdamski, warszawa 2000.
Ale, jak zaznacza Dawkins, już niedługo naukowcy w laboratorium dokonają
„stworzenia" DNA i zapoczątkują nowe życie. Ale proces ten, jeśli się jednak powiedzie,
mimo iż jest niezwykle trudny i kosztować będzie mnóstwo nakładów sił i finansów,
będzie przecież inteligentnym projektem rozumu ludzkiego!
42
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Mimo jednak, iż dobór naturalny kierowany ewolucyjnie jest takim
wspaniałym panaceum na wszystko, Dawkins delikatnie przyznaje, że
każdy z kawałków doboru ,,nadal"(!) odwołuje się do zdarzeń mało praw
dopodobnych, ale już nie niemożliwych. „Kiedy seria mało prawdopo
dobnych zdarzeń następuje po sobie, łączny efekt oczywiście pozostaje
43
nieprawdopodobny i pozostaje poza zasięgiem naukowego wyjaśnienia"
- co za genialne zdanie!
A zatem szansa na powstanie życia jest jednak - przyznaje sam au
tor - znikoma. To od „przypadku" - jednego na miliard przy dobrych
44
rachunkach, zależało to, że powstało życie na ziemi . Ale autor z rozbra
jającą szczerością przyznaje - potrzeba „nieco szczęścia", by zadziałała
antropiczna reguła! - „mamy więcej szczęścia niż intuicyjnie zgodziliby
45
śmy się zaakceptować" .
Dlaczego jednak mogło, po zaistnieniu dogodnych warunków, po
wstać DNA, mimo iż to proces tak trudny, że aż wręcz nieprawdopo
dobny - bo tu, jak mówi Dawkins - działa „magia" wielkich liczb. Au
tor podaje szacunki (odnośnie do szczegółów odsyła do swojej wcześ
niejszej książki Ślepy zegarmistrz?6): w naszej galaktyce jest od miliarda
do trzydziestu miliardów planet (spory rozrzut), we wszechświecie jest
około stu miliardów galaktyk. Odejmijmy jednak kilka zer, mówi biolog
(a co!), a i tak zostanie ponad miliard miliardów planet. Teraz przyjmij
my, że możliwość powstania czegoś na kształt DNA to rzeczywiście zda
rzenie na pograniczu nieprawdopodobieństwa - może się zdarzyć raz
na miliard, czyli na miliardzie planet. Szansa jest jak jedna miliardowa
(0,000 000 001 czyli 10~9). Nie szkodzi, że tak mało! Dawkins mówi „na
wet jeśli szansa na spontaniczne powstanie życia jest tak mała to i tak
mogło się zdarzyć na miliardzie planet" 47 (no bo jest ich w wyliczeniach
Dawkinsa miliard miliardów). Aby jednak jeszcze naukowo uzasadnić
swoje rozważania, autor funduje nam kilka hipotez na temat samego
wszechświata - mówi o multiuniwersum, megawersum, o teorii (zupełnie
43
44
45

R. Dawkins, Bóg urojony, s. 174.
Por. tamże, s. 199.
Tamże, s. 224.

46
R. Dawkins, Ślepy zegarmistrz. Czyli jak ewolucja dowodzi, że świat nie został
zaplanowany, tłum. A. Hoffman, Warszawa 1997.
47

R. Dawkins, Bóg urojony, s.197.
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hipotetycznej) rozszerzania się i kurczenia wszech
świata - wybuch-ekspansja-kurczenie się-kolaps
- jako rodzaju kosmicznego wahadła. Powołuje się
na „jakąś teorię" wielu wszechświatów, według któ
rej przypuszczalnie wszechświaty mogą przetrwać,
rozmnażać się (!), ewoluować (s. 206-209). Angielski
biolog przy okazji zaznacza, że bardzo żałuje, iż w fizyce nie ma zastoso
wania darwinowska teoria ewolucji. W fizyce wszechświata pojawia się
bowiem wiele niezbędnych stałych, których pochodzenia nie da się wy
jaśnić, są one zaś tak precyzyjne i niezbędne, że bez nich, podstawowe dla
48
funkcjonowania naszego świata zjawiska byłyby absolutnie niemożliwe .

Biblijny Bóg to homofob
W książce sporo miejsca autor poświęca także religijnym dogmatom
i wierzeniom, głównie z kręgu wiary chrześcijańskiej. Obecna jest spe
cyficzna egzegeza tekstów Starego i Nowego Testamentu, i zawartym
w nich obrazów Boga. Widać jednak absolutną ignorancję autora wo
bec zasad biblistyki, czytania tekstów sprzed trzech i dwóch tysięcy lat,
problematyki języków oryginalnych. Autor nawet nie wspomina o aporiach, jakie pojawiają się przy czytaniu tak starych tekstów - nie bierze
pod uwagęformgeschichte (historii form literackich), redaktiongeschichte
(metody krytyki literackiej i form redakcji tekstu), a także sitz im Leben,

48
Por. Tamże, s. 223. Dawkins nie zaznacza, że kosmologiczny rozwój wszech
świata zależał od ściśle określonych warunków początkowych. W pierwszej sekundzie
pierwotnego wybuchu energia eksplozji i ilość masy musiały być bardzo ściśle skorelo
wane - z dokładnością większą niż jedna trylionowa. Gdyby bowiem masy było odro
binę więcej, wszechświat niemal natychmiast skurczyłby się ponownie; gdyby było jej
odrobinę za mało, rozszerzałby się tak prędko, że nie nastąpiłaby kondensacja materii,
nie postałyby gwiazdy, a potem życie. Również siły elektromagnetyczne i jądrowe mu
siały być ściśle zrównoważone. Gdyby siły jądrowe były odrobinę za małe, nie powsta
łyby cięższe jądra atomowe i wszechświat składałby się tylko z wodoru. Oznacza to, że
kosmologia „spięta" jest ściśle określonymi i bardzo precyzyjnymi prawami, w których
nie ma miejsca na przypadek, pomyłkę czy spontaniczność. Zob. Ch. Townes, Skąd się
wzięliśmy? Dokąd zmierzamy?, w: Czy przed Wielkim Wybuchem byt Bóg..., s. 32; J. Gaarder, Czy świadomość to kosmiczny przypadek? w: Życie we wszechświecie. Stanowisko
przyrodoznawstwa, filozofii i teologii, red. T.D. Wabbl, tłum. B. Baran, Warszawa 2007,

s.40.
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czyli określenia środowiska życiowego, mentalności, kultury i całej spe
cyfiki przestrzeni, w której powstawały teksty bliblijne.
Dlatego w naukowej analizie, której dokonuje Dawkins, pojawiają się
takie określenia, a raczej epitety odnoszone do Boga Biblii, jak - „homofob, rasista, dzieciobójca, złośliwy tyran" - urozmaicone dykteryjkami
i anegdotami, jak to ktoś czytając Biblię, zaskoczony odkrywał: „O Boże,
ale z tego Boga kawał sukinsyna"49.
Dawkins podsumowuje te wszystkie wątpliwości stwierdzeniem:
„Już w X I X wieku dawno dowiedli wykształceni teologowie
(żadnej informacji, kto należy do tej elitarnej grupy, że Ewangelie
nie są wiarygodnym zapisem historycznych zdarzeń zachodzących
w realnym świecie, a przepisywane były przez omylnych skrybów,
z których większość miała swoje religijne interesy. (...) Prawie żaden
z ewangelistów nie spotkał Jezusa, a poważni bibliści (autor znowu
nie podaje, kto należy do tego szacownego grona, ani nie cytuje
żadnej literatury) raczej nie traktują Nowego Testamentu (o Starym
Testamencie już nie wspominając) jako wiarygodnego źródła
informacji o wydarzeniach historycznych"50.
Z podobną rzetelnością odnosi się do kluczowych dla chrześcijaństwa
dogmatów, zupełnie pomijając i bagatelizując obecną w chrześcijaństwie
tradycję - fides ąuerens intellectum. Jako przykład absurdalności prawd
wiary przytacza spór o naturę bytu bosko-ludzkiego Jezusa Chrystusa.
Przypomina, że herezja ariańska zaprzeczyła konsubstacjalności (iden
tyczności substancji, esencji) Chrystusa i Boga. Ten zawiły problem
Dawkins wyjaśnia z iście naukową pasją:
„Jakiej substancji, jakiej esencji? Trudno powiedzieć - to chyba
jedna rozsądna odpowiedź. (...) dzielenie włosa na czworo jako
geneza podziałów w chrześcijaństwie - to dla teologii rzecz całkiem
otwarta"51.
Tego rodzaju naukowe wypociny kończą się retorycznym i ironicznie
zadanym pytaniem - no bo w końcu, czy mamy jednego Boga w trzech
49
50
51

R. Dawkins, Bóg urojony, s. 58.
Tamże, s. 1 3 7 , 1 4 3 .
Tamże, s. 61.
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częściach, czy trzech Bogów w jednym? Wybitnym dziełem, na które
powołuje się w swoich badaniach Dawkins, jest Catholic Encyklopedia
- której cytowanie (jeśli jest rzetelne) ukazuje niestety jedynie ignoran
cję i żałosny poziom autora hasła. Ale Dawkins idzie z pomocą - cytuje
Grzegorza Cudotwórcę z III wieku (s. 61) ze strony internetowej - ku
riozum - do tego jeszcze we fragmencie, który nie odnosi się do tematu
natury Trójcy Świętej.
W dalszej analizie autor do Trójcy Świętej, czyli „politeistycznej gru
py", dołącza jeszcze „powiększając inflację boskości" Maryję, która jest
- „boginią w każdym aspekcie poza samym mianem" i która niewiele
ustępuje samemu Bogu. Dawkins posuwa się w swych rozstrzygających
na rzecz ateizmu badaniach jeszcze dalej - traci już zupełnie nie tylko
„obiektywizm badacza" któremu nie przystają wycieczki osobiste (za
wsze przecież uważane za prostackie), ale także poczucie dobrego sma
ku i uszanowanie zdania innych, nawet jeśli się go nie rozumie. Dawkins
bowiem otwarcie kpi ze słów Jana Pawła II, że „jedna ręka trzymała pi
stolet, inna ręka prowadziła kulę". Papież powiedział to po zapoznaniu
się z treścią trzeciej tajemnicy fatimskiej, w której (jak recenzowała ją
s. Łucja - uczestniczka objawień) jest mowa o biskupie w bieli, który zo
staje zabity. Papież powiedział wtedy, że ta ręka, która prowadziła kulę,
była ręką Matki Bożej Fatimskiej. Dawkins jednak drwi z tego, pytając, „a
co w tym czasie robiły Matka Boska z Lourdes, Nasza Pani z Gwadelupy,
Matka Boża z Akity - miały akurat inne sprawy na głowie?"52.
52

Tamże, s. 64. W roku jubileuszowym 2 0 0 0 Jan Paweł II polecił ujawnić treść
trzeciej tajemnicy fatimskiej: „I zobaczyliśmy w nieograniczonym świetle, którym jest
BÓG: coś podobnego do tego, jak widzi się osoby w zwierciadle, kiedy przechodzą
przed nimi, Biskupa odzianego w Biel - mieliśmy poczucie, że jest to Ojciec Świę
ty. Widzieliśmy wielu Biskupów, Kapłanów, zakonników i zakonnic wchodzących na
stromą górę, na której szczycie znajdował się wielki Krzyż zbity z nieociosanych be
lek, jak gdyby z drzewa korkowego pokrytego korą. Ojciec Święty, zanim tam dotarł,
przeszedł przez wielkie miasto w połowie zrujnowane i na poły drżący, chwiejnym
krokiem, udręczony bólem i cierpieniem, szedł, modląc się za dusze martwych ludzi,
których ciała spotykał na swojej drodze; doszedłszy do szczytu góry, klęcząc u stóp
wielkiego Krzyża, został zabity przez grupę żołnierzy, którzy kilka razy ugodzili go
pociskami z broni palnej i strzałami z łuku i w ten sam sposób zginęli jeden po drugim
inni Biskupi, Kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele osób świeckich, mężczyzn
i kobiet różnych klas i pozycji. Pod dwoma ramionami Krzyża były dwa Anioły, każdy
trzymający w ręce kropidło z kryształu, do których zbierali krew Męczenników i nią
skraplali dusze zbliżające się do Boga". Dlatego po swoim ocaleniu Jan Paweł II zazna308
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Ideologia - szkoda, że nie nauka
Czytając pokaźną, ponadpięćsetstronicową książkę, można odnieść wra
żenie, iż Dawkins wskrzesza dawne, ale wciąż żywe we współczesnej sekularnej kulturze pragnienie Augusta Comte'a. Chce obalić, mocą oświe
conej nauki pozytywnej, religijne urojenia, boskość zakorzenioną przez
tradycję i wychowanie w ludzkich umysłach, a ustanowić swoistą wiarę w
ludzi, naukę i postęp. Jeśli tylko zachęci się ludzi do myślenia i umożliwi
dostęp do wiedzy - można wyczuć takie obecne w tej książce pragnienie
- to zdecydują się oni nie wierzyć w Boga, aby wieść spełnione, satysfak
53
cjonujące i naprawdę wyzwolone życie .
Czemu należy rozprawić się z religijnymi mitami, sprowokować
ruch uwolnienia „ateistycznej dumy"? Ponieważ współcześnie, w prze
konaniu autora, „bycie chrześcijaninem" urasta do prawa „we wtykanie
nosa w prywatne życie ludzi" na mocy magicznej roli, jaką w społe
czeństwach pełni religia. Stąd wyznawanie wiary ma moc prześladow
czą i tylko ateizm ma moc ustanowić królestwo wolności, tolerancji
i pokoju. Aby to jednakże mogło nastąpić, musi dokonać się społeczny
coming out ateistów54.
Stąd też wziął się pomysł napisania tej książki - by raz na zawsze roz
prawić się ze zniewalającymi ludzkie umysły argumentami za istnieniem
Boga i koniecznością religii. Praca ma więc za zadanie udowodnić kilka
tez:
1. Można być szczęśliwym, zrównoważonym oraz moralnie i intelektualnie
spełnionym, będąc ateistą.

jomiony z tą mistyczną wizją, powiedział: „to była ręka Matki, która zmieniła tor kuli,
i papież w agonii zatrzymał się w cieniu śmierci" ( 1 3 maja 1994).
53

Por. R. Dawkins, Bóg urojony, s. 32, 357, 368.
W kilku miejscach książki pojawiają się odniesienia do sytuacji osób homosek
sualnych - ich prześladowania i dyskryminacji. Autor przekonuje, że obecna sytuacja
ateistów w Ameryce przypomina położenie homoseksualistów przed pięćdziesięciu
laty. Dopiero współcześnie, dzięki aktywności ruchów i lobby homoseksualnego oraz
działalności ruchu Gay Pride, homoseksualiści nabierają praw obywatelskich. Dlatego
Dawkins za niedopuszczalne i karygodne uważa powoływanie się na zagwarantowaną
wolność wyznania, która wyraża się w głoszeniu, iż homoseksualizm jest grzechem,
a aborcja jest morderstwem. Zob. tamże, s. 14, 51.
54

ZIMA 2008

309

2. Jeśli jest się człowiekiem wykształconym i inteligentnym to koniecznie
należy być ateistą. Jeśli masz wystarczająco duże IQ to musisz być czło
wiekiem niereligijnym.
3. Przekonania ateistyczne są powodem do dumy, a nie zażenowania czy
wstydu. „Ateizm bowiem niemal we wszystkich przypadkach ozna
cza właściwą niezależność myślenia - a w istocie właściwe myślenie
w ogóle"55.
Celem tej pracy jest zatem ideologiczna indoktrynacja ateistyczna.
Mimo wysiłków i prób stworzenia argumentacji poprawnej metodolo
gicznie i naukowo, tak by zapoznać czytelnika z tym jak się rzeczy mają,
jaka jest prawda dotyczącą istnienia bądź nie istnienia Boga, otrzymu
jemy więcej retoryki niż logiki i brak troski o racjonalne uzasadnienie
swoich poglądów, wniosków i tez. W książce widoczna jest tendencja,
na co zwraca uwagę między innymi praca Alistera i Joanny McGrath,
że walczący z religią ateizm może być równie dogmatyczny, cenzorski
i nietolerancyjny jak najgorsze oblicze fanatyzmu i fundamentalizmu re
ligijnego. Zadziwiająco mało rzetelnej naukowej analizy, suchych faktów,
natomiast zdumiewająco dużo pseudonaukowej spekulacji, propagandy,
anegdotek, dykteryjek, żarcików, bardziej na zasadzie „faktoidów", niż
rzetelnej analizy metodologicznej 56 .
Po przeczytaniu pracy brytyjskiego biologa i poszukiwaniu w niej
przyczółków naukowości, można precyzyjnie określić jego stanowisko
jako takie, które nie uznaje przyznawania „prawu", którego genialność
i niesamowitą precyzyjność widzimy w całym kosmosie, charakteru
istotowego - czyli stworzonej przez Inteligencję konstrukcji myślowej.
A takie przecież pytanie nasuwa się po uświadomieniu sobie złożono
ści i niezwykłości praw fizyki i chemii spiętych prawami matematyki,
które zresztą autor przytacza i recenzuje. Skąd wzięło się to prawo?
Na to najbardziej istotne zarówno z punktu widzenia ewolucjonizmu,
biologii, fizyki, kosmologii, jak i filozofii przyrody pytanie, w książce
Dawkinsa nie znajdziemy niestety satysfakcjonującej odpowiedzi. Abp
Józef Życiński w posłowiu do książki McGrath'a zaznacza, że właśnie
rozumienie słowa „prawo" podzieliło dwóch dyskutantów - ks. prof.
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Tamże, s. 13.

56

Por. A. McGrath, J. Collicutt McGrath, dz. cyt, s. 123.
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Michała Hellera i Richarda Dawkinsa - w trakcie dyskusji, jaka na
zaproszenie BBC odbyła się w Brnie przed kilkoma laty. Rzeczowy ton
tamtej debaty niestety bardzo daleko odbiega od stylu zademonstrowa
57
nego w książce Bóg urojony .
KS. JACEK GRZYBOWSKI
Richard Dawkins, Bóg urojony, tłum. RJ. Szwajcer, Warszawa 2 0 0 7 .

57

s. 116.

Zob J. Życiński, Bóg niepojęty, w: A. McGrath, T. Collicutt McGrath, dz. cyt,
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Bernard-Henri Levy nieustannie podkreśla, że tym, co
najbardziej go w Stanach Zjednoczonych drażni, jest
przywiązanie do moralności, które deklarują zarówno
politycy prawicy, jak i lewicy, tak republikanie, jak de
mokraci. Z kolei Guy Sormanowi nie mieści się w głowie,
że Amerykanie są w stanie toczyć wojnę o odkrytą pierś
Janet Jackson, kłócić się o teorię ewolucji (ta przecież
jest absolutnie niepodważalnym dogmatem, którego
nikt przy zdrowych zmysłach nie powinien poddawać
w wątpliwość) czy o aborcję.

F r a n c u s c y W e n u s ja n i e
w marsjańskiej A m e r y c e

T O M A S Z P. T E R L I K O W S K I
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W ostatnim czasie ukazały się dwie niezwykle ciekawe książki (Made in
USA oraz American vertigo) na temat Stanów Zjednoczonych, napisane
przez znakomitych francuskich myślicieli i publicystów: Guya Sormana
i Bernarda-Henri Levy ego, a zainspirowane wcześniejszą o ponad wiek
podróżą do USA innego Francuza - Alexisa de Tocqueville'a. Autorzy
obu świetnie i z pasją napisanych filozoficznych reportaży stawiają so
bie cel podobny do swego rodaka sprzed stulecia. Oni również chcieli
„zrozumieć" Amerykę, poczuć jej smak i opowiedzieć o nim Europej
czykom. Ale, w odróżnieniu od XIX-wiecznego podróżnika, który chciał
1
w niej „znaleźć nauki, z których moglibyśmy skorzystać" , ich celem było
2
raczej „ocenienie stanu" , w jakim znajduje się demokracja amerykańska
(oczywiście z perspektywy zachodniej Europy, która najlepiej i najpeł
niej zrozumiała, czym jest i czym być powinna prawdziwa demokracja),
a w najlepszym razie opisaniem „odmienności" (by nie powiedzieć „dzi3
waczności") Stanów Zjednoczonych . Skutkiem tej fundamentalnej róż
nicy perspektyw (a nie tylko różnicy talentów) jest fakt, że Demokracja
w Ameryce, mimo upływu lat, kolosalnych zmian w systemie amerykań
skiej demokracji czy nawet „niedocenienia historyczności" 4 , co zarzucał
Tocquevillowi Golo Mann - więcej mówi nam o dzisiejszych Stanach
Zjednoczonych niż prace obu współczesnych francuskich podróżników.

Perspektywa Jesus Camp
Najpełniej widać to w próbie opisania amerykańskiej religijności. Obaj
dzisiejsi filozofowie skupiają się oczywiście na tych jej przejawach, któ
re wydają im się całkowicie nie do zaakceptowania. Zielonoświątkowcy,
baptystyczni fundamentaliści, katolicy, którzy odmawiają uczestnictwa
w publicznej edukacji, sprowadzającej ich zdaniem dzieci na manowce
- wszyscy wrzuceni są do jednego worka i oskarżeni o ucieczkę przed
1
A. de Toscqueville, O demokracji w Ameryce, tłum. B. Janicka, M. Król, Warszawa
2005, s. 15.
2

B.H.Levy,^4»jencflnvert;go,tłum.A.Garycka-Balmitgere,Warszawa2007,s.
14-15.
G. Sorman, Made in USA. Spojrzenie na cywilizację amerykańską, tłum. W. No
wicki, Warszawa 2005, s. 9.
4
G. Mann, Tocqueville i dzisiejsza Ameryka, tłum. A. Kopacki, „Przegląd Politycz
ny" 71(2005), s. 79-88.
3
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światem, o odrzucanie tego, co w nim najlepsze, a przede wszystkim
0 nieustanne wikłanie polityki w spory religijne. A nawet więcej - są
oskarżeni, że tak naprawdę nie są ludźmi religijnymi, którzy pragną zmie
niać Stany Zjednoczone i świat, ale stanowią forpocztę amerykańskiego
imperializmu, który - w odróżnieniu od islamskiego - rzeczywiście pod
bija świat. „Religia, która rozwija się najszybciej na świecie, nie ma kon
kretnej nazwy, ale jest amerykańska. Uważa się za religię chrześcijańską;
głosi ją około sześćdziesięciu tysięcy pastorów - ewangelików, zielono
świątkowców, charyzmatyków, mormonów; zdobywa całe kontynenty
(...) Czy misjonarze nowej religii amerykańskiej - którzy nie zawsze są
Amerykanami, lecz zostali zwerbowani na miejscu - są częścią amery
kańskiego imperium? Choć się przed tym bronią, ich religijna gorliwość
jest często natury patriotycznej. W krajach mających reputację trudnych
dla Stanów Zjednoczonych są przednią strażą dla swojej ojczyzny, a czę
sto... po prostu służbami wywiadowczymi. Tyle się mówi o ekspansji is
lamu, a tak niewiele o amerykańskich Kościołach - a to właśnie ich entu
zjastyczna ewangelizacja wygrywa ze wszystkimi pozostałymi religiami"5
- przestrzega swych czytelników Guy Sorman. A żeby wyrobić w nich
przekonanie o tym, czym są te wyznania, raczy ich (na równi z Levy'm)
wstrząsającymi opisami pełnych transów modlitw, rodzących się w ich
trakcie „wstrząsających pomysłów" (niezmiennie związanych z walką
z tym, co szczególnie dla Levy'ego stanowi istotę demokracji, czyli z mał
żeństwami gejowskimi i aborcją) czy wreszcie wykrzykujących miłość
1 nienawiść jednocześnie pastorów.
Czytając te opisy, trudno się było oprzeć wrażeniu, że obaj panowie
nawet nie chcieli zrozumieć tamtej (specyficznej, także według mnie) reli
gijności. A przyczyną tego braku zrozumienia wcale nie była jej forma (tą
byliby w stanie się nawet fascynować - jak pokazuje przykład Levy'ego,
z podziwem opisującego spotkanie w jednym z czarnych Kościołów pentekostalnych, na które kobiety przybyły w sukniach z X I X wieku, kierując
się zasadą „piękne dla Pana"6), ów sprzeciw wynikał raczej z moralnego
przesłania, którego obaj Francuzi nie chcieli zrozumieć i zaakceptować.
W efekcie zamiast próby obiektywnego opisu amerykańskiej religijności
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5

G. Sorman, dz. cyt, s. 107.

6

H.B. Levy, dz. cyt, s. 170-171.
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otrzymaliśmy obrazki niemal rodem z antychrześcijańskiego filmu Jesus
Camp. Sztuczki, jakie wykorzystano przy jego kręceniu, są tak widoczne,
że chyba tylko ślepy mógł się nie złapać na nie. Gdy chciano ośmieszyć
styl modlitwy charyzmatycznej, łączono dwa kadry: na jednym widocz
ni byli modlący się w religijnej ekstazie charyzmatyczni chrześcijanie
(ich twarze były pełne emocji, lały się łzy, zaciśnięte dłonie wznosiły się
do Boga), a po ostrym cięciu kamera pokazywała mordę psa, który pa
trzył na swoich właścicieli nic nie rozumiejącymi oczami. Zestawienie
tych dwóch elementów rozbawiało salę do łez i sugerowało, że poziom
modlących się niewiele odbiega od poziomu ich psa. Ale to nie wszyst
ko. Autorki filmu wyraźnie sugerowały, że tym, co je najbardziej gorszy,
wcale nie jest styl modlitwy czy nawet zaangażowanie w nią dzieci, ale
to, że przedstawieni w filmie chrześcijanie domagają się zakazu zabijania
nienarodzonych dzieci. Najlepszym dowodem na to był fakt, że w filmie
wciąż wracała postać sędziego Samuela Alito, którego przedstawiano
jako sympatyka i wyznawcę ewangelikalnej wersji chrześcijaństwa. Au
torki nic sobie nie robiły z tego, że Alito, choć sprzeciwia się prawu do
zabijania, z ewangelikałami nie ma nic wspólnego. Dla nich zbrodnią był
już sam fakt bycia obrońcą życia.
Oczywiście Sorman i Levy są zbyt poważnymi publicystami, by
pozwolić sobie na tego typu propagandowe podejście. Ale u obu, zza
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pozornego obiektywizmu, co jakiś czas wyglądało przerażenie chrześ
cijańską gorliwością, a dokładniej moralnym integryzmem (choć w za
sadzie powinienem powiedzieć: moralną ortodoksją) amerykańskich
ewangelikalnych (ale również katolickich) chrześcijan.

Listy z frontu
Najpełniej ten element przerażenia moralną postawą Amerykanów obec
ny był u Levy'ego. Ten francuski liberał nieustannie podkreślał, że tym,
co najbardziej go w Stanach Zjednoczonych drażniło, było przywiązanie
do moralności, które deklarowali zarówno politycy prawicy, jak i lewicy,
tak republikanie, jak i demokraci. I to dopiero jest prawdziwy skandal,
że nawet najbardziej postępowi Amerykanie nie chcą uznać, że „plama
prezydenckiej spermy" na sukience Moniki Levinsky była prywatną spra
wą prezydenta: „te oświecone umysły mogły przecież uznać całą sprawę
«plamy» za niebyłą; mogli ogłosić, że seksualność prezydenta dotyczy
wyłącznie jego życia prywatnego, i w każdym wypadku jest nienormal
ne, żeby mieszali się do tego senatorowie, kongresmani i prasa. Ale nie,
woleli nawoływać zarazem do «pójścia naprzód» (aby wyjść z kryzysu)
i do «krytyki» (libertyńskiego prezydenta); ustawili na tym samym pozio
mie promotorów nowego polowania na czarownice i grzech lekki, który
był pretekstem do tego polowania"7 - denerwuje się francuski intelek
tualista. A nieco dalej uzupełnia „czarny" obraz amerykańskich demo
kratów, sugerując, że nie chcą dać się oni wyprzedzić republikanom
8
w „patriotyzmie", „moralności" czy „religijności" .
Sorman jest nieco ostrożniejszy. Po pierwsze dlatego, że
w widoczny sposób bliżsi niż demokraci są mu neokonserwatyści amerykańscy. Ale i on nie pozostawia na
głównych bohaterach amerykańskiej wojny kultur
suchej nitki. Także jemu nie mieści się w głowie
(choć przyznaje - i tu trzeba oddać mu ho
nor - że nie musi) fakt, że Amerykanie
są w stanie toczyć wojnę o odkrytą
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Tamże, s. 90.

8

Tamże, s. 209.
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pierś Janet Jackson, nie jest w stanie zrozumieć, że można się kłócić
0 ewolucję (ta przecież jest absolutnie niepodważalnym dogmatem, któ
rego nikt przy zdrowych zmysłach nie powinien poddawać w wątpliwość)
czy o aborcję. Wszystko to sprawia, że - mimo całej (o wiele widoczniejszej niż u Levy'ego) sympatii do Stanów Zjednoczonych oraz ich obywa
teli - nie waha się on przed postawieniem tezy, że „Amerykanie pozostali
przedoświeceniowymi Europejczykami, są tak bardzo zajęci kłótniami
teologicznymi, jak my w tamtych czasach. Wielu Amerykanów uważa się
za prawdziwych kontynuatorów prawdziwej cywilizacji zarzuconej przez
zbyt starą już Europę" 9 .1 choć w uszach wielu konserwatystów słowa te
brzmieć mogą nie tyle jak oskarżenie, ile jak delikatna pochwała - to dla
Sormana nią bez wątpienia nie są. On jest całym sercem zwolennikiem
Oświecenia. A każdy, kto się go wyrzeka, jest dla niego godny współczu
cia.
Obaj Francuzi, choć spędzili w Stanach Zjednoczonych ponad rok,
nie są w stanie dostrzec tego, co jest oczywiste dla wielu badaczy religij
ności amerykańskiej, czyli ścisłego powiązania moralności i religijności
z sukcesem amerykańskiej polityki, także zagranicznej. „Religia odgrywa
1 będzie odgrywać ważne miejsce w polityce zagranicznej Stanów Zjed
noczonych tak długo, jak długo społeczeństwo amerykańskie pozostanie
10
najbardziej religijnym spośród społeczeństw zachodnich" - podkreślają
Witold Dzielski i Wojciech Michnik. Siła, dynamizm, chęć zmieniania
świata bierze się przecież nie tyle z „imperialnych" ciągotek, ile z prze
konania o misji, jaką ma się do spełnienia w świecie. A ta zakorzenio
na jest w religii Ojców Założycieli, w ich mesjanizmie, przekona
niu, że w Nowym Świecie założą Nowe Jeruzalem. Podobnie
zresztą, jak zaczerpnięta z teologii chrześcijańskiej jest
amerykańska koncepcja obywatelstwa, które można
otrzymać, w które można zostać inicjowanym, jak
za pośrednictwem chrztu człowiek włączony zo
staje do Kościoła. Bez religijnych wspólnot,
także tych, które irytują i męczą swoim

9

G. Sorman, dz. cyt, s. 41.
W. Dzielski, W. Michnik, Religia w polityce zagranicznej USA - na przykładzie
prezydentury Georgea W. Busha, „Teologia Polityczna" 4 ( 2 0 0 6 - 2 0 0 7 ) , s. 175.
10
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agresywnym stylem czy przerażającymi nieraz pomysłami, nie
byłoby Stanów Zjednoczonych w ich obecnym kształcie. I wcale
nie chodzi tu tylko o tę część Stanów Zjednoczonych, którą zwy
kło się utożsamiać z republikanami, ale w nie mniejszym stopniu
także tę, która głosuje na demokratów. Nieprzypadkowo przecież
zarówno amerykańska lewica, jak i prawica ma własnych kazno
dziejów, teologów i religijnych publicystów. A różnice między
nimi (oczywiście nie wszystkimi) dotyczą nie tyle kwestii mo
ralnych, ile stosunku do wojny w Iraku czy programów społecz
nych. Zarówno bowiem Jim Wallis - „etatowy" ewangelikalny
kaznodzieja demokratów, jak i Pat Robertson są w jednakowym
stopniu przeciwnikami aborcji czy eutanazji.
Kto nie dostrzega tego wpływu religii i moralności, kto chce
go ośmieszyć - ten zwyczajnie nie jest w stanie zrozumieć Sta
nów Zjednoczonych. I tak jest niestety z obu - ateistycznymi,
jak sami przyznają - Francuzami żydowskiego pochodze
nia na wycieczkach śladami Tocqueville'a.

Perspektywa Tocquevllle'a
Ale tego, czego nie chcą i nie potrafią zobaczyć i zrozumieć Sorman i Levy,
świetnie opisał i przekazał katolik Tbcqueville. „Wszelka religia, która po
zostaje w kręgu podstawowych pytań, (...) nakłada na człowieka jarzmo
zbawienne. I trzeba przyznać, że nawet jeśli nie zbawia człowieka w życiu
wiecznym, to przynajmniej jest bardzo użyteczna dla szczęścia i godności
człowieka w życiu doczesnym"11 - przekonuje francuski arystokrata i uzu
pełnia: „wątpię, by człowiek zdołał żyć jednocześnie w stanie całkowitej
niezależności religijnej i całkowitej wolności politycznej. Myślę, że jeżeli
brak mu wiary - musi być zniewolony, jeżeli zaś jest wolny - musi wie
rzyć"12. I właśnie takie rozumienie wolności i wiary leży u podstaw amery
kańskiej państwowości. Demokracja i specyficzne przywiązanie do dóbr
materialnych (o czym także wspomina Tocqueville) może je wypaczać
(czego najlepszym dowodem jest teologia prosperity), ale nie jest w stanie,
tak długo jak Ameryka pozostanie sobą, odrzucić fundamentu etycznego.
Ten jednak pozostaje niezrozumiały, jeśli ktoś nie wie, czym jest wiara.
I dlatego - choć książki Sormana i Levy'ego są interesujące - to lepiej, jeśli
chcemy rzeczywiście zrozumieć współczesne „Imperium Americanum"
przeczytać O demokracji w Ameryce. Jest ono wprawdzie dłuższe, ale bar
dziej otwarte na rzeczywistość, a mniej na stereotypy.

TOMASZ P. T E R L I K O W S K I
Guy Sorman, Made in USA, tłum. W. Nowicki, Warszawa 2 0 0 5 .
Bernard-Henri Levy, American vertigo, tłum. A. Garycka-Balmitgere, Warszawa
2007.

11

A. de Tocqueville, dz. cyt., s. 4 1 2 .

12

Tamże.
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Ojciec Góra postanowił pomagać zagubionej młodzieży.
W tym celu zbudował ośrodek. Żeby go utrzymać, musi
ciągle kombinować, pozyskiwać sponsorów, użerać się
z wykonawcami, spalać się nerwowo i fizycznie. Czy jed
nak w tym zabieganiu nie gubi się gdzieś to, co leżało
u podstaw wszystkiego - młody człowiek, który pragnie
być wysłuchany i zrozumiany?

W POSZUKIWANIU
UCIEKAJĄCEGO

OJCOSTWA
ELŻBIETA

STARZYŃSKA

Jeśli na temat osoby żyjącej powstaje książka lub sztuka teatralna, moż
na z dużą dozą prawdopodobieństwa domniemywać, iż będzie to hagio
grafia. Kiedy więc dowiedziałam się, że został napisany utwór literacki
oraz spektakl teatralny poświęcone dominikaninowi o. Janowi Górze,
przestraszyłam się, iż będzie to kapliczka postawiona za życia temu za
konnikowi. Z polskich duchownych, za ich życia, pisano powieści, wy
stawiano sztuki i kręcono filmy fabularne chyba tylko o Janie Pawle II.
Nawet prymas Wyszyński musiał umrzeć, by doczekać się fabuły o sobie.
Informacje o literaturze poświęconej charyzmatycznemu duszpasterzo
wi zalatywały więc z daleka katolickim socrealizmem.
Toteż wielkie było moje zdziwienie, gdy okazało się, że Góra Góry
Marka Millera, coś w rodzaju fabularyzowanego reportażu, nie jest po
chwałą ani polskiego katolicyzmu, ani tytułowego bohatera. Nie ma
w niej chrześcijańskiego triumfalizmu, jest natomiast sporo gorzkich
uwag na temat duchowej kondycji Polaków.
320
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Akcja utworu dzieje się na Jamnej, osławionej „górze
Góry", położonej w Beskidzie Wyspowym, między Tar
nowem a Nowym Sączem - jednym słowem: w Małopol
sce. Kraina ta na mapie polskiego katolicyzmu odgrywa
podobną rolę, jak Pas Stanów Biblijnych w USA - jest ba
stionem prawdziwego chrześcijaństwa i ostoją żarliwego
patriotyzmu. Mieszkańcy Małopolski, według badań socjologicznych, są
bardziej przywiązani do religii i tradycji narodowej niż mieszkańcy in
nych regionów kraju.
Tymczasem z literackiego reportażu Marka Millera wyłania się zupeł
nie inny obraz tamtejszych ludzi. Kiedy mieszkańcy Jamnej wspominają
II wojnę światową, to przeklinają partyzantów z AK. Mają im za złe, że
pasożytowali na wiosce, urządzali zabawy i pijatyki i jeszcze ściągali na
chłopów niemieckie represje. Zawiść i zazdrość są na porządku dzien
nym. Konflikty o miedzę i o drzewo kradzione z lasu. Na ojca Górę są
siedzi piszą donosy, nasyłają na niego komisje budowlane. On sam mówi
tak: „Gdyby na pieniądze zamieniono nienawiść tej pani zza drogi, to by
tu nie stał kościółek świętego Jacka, a katedra, albo pałac kultury i nauki"
Wcale lepsi nie są też okoliczni księża. Zazdroszczą, że do Góry w nie
dzielę na msze przychodzą ich parafianie - i u niego zostawiają pieniądze
na tacy.
Spodziewać by się można, że po takim odmalowaniu duchowego pej
zażu, na tle którego przechadza się nasz bohater, to właśnie on będzie się
pozytywnie wyróżniał z otoczenia. I rzeczywiście, daje się poznać jako
sprawny organizator i charyzmatyczny przywódca, ale jest w jego pod
gorączkowej nadaktywności jakaś rysa, jakaś ułomność, która nie doty
czy bynajmniej trzeciorzędnej cechy działalności, lecz dotyka istoty jego
misji.
Jan Góra powiedział kiedyś, że nie lubi się zbytnio spoufalać z mło
dzieżą i nie pozwala im być ze sobą na „ty". Każe się tytułować ojcem,
gdyż chce być dla nich ojcem duchowym. Na Jamna ściągają z Polski
dziewczęta i chłopcy, którym brakuje ojców, bo ich rodzice są wiecznie
zajęci i przepracowani. Przyjeżdżają, bo szukają ojcostwa.
Sądząc z reportażu Marka Millera, czeka ich rozczarowanie. Ojciec
Góra robi dokładnie to samo, co robią ich ojcowie. Najczęstszą czynnoś
cią, jaką wykonuje opisywany na kartach książki dominikanin, są ciągłe
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rozmowy przez telefon komórkowy. Telefony dosłownie urywają się
- a to dzwoni Klub Biznesu, a to Fabryka Kabli, a to jacyś sponsorzy...
Nie ma szansy na poważną osobistą rozmowę, bo zaraz przerwie ją cha
rakterystyczny sygnał. Jedna z dziewczyn, Ola, krzyczy w takiej sytuacji
do zakonnika: „Normalni ludzie nie mają u ojca żadnych szans! Przy ojcu
to trzeba być albo geniuszem, albo krańcową biedą lub nieszczęściem.
Albo sponsorem. Inaczej ojciec nie zauważa, nie ma czasu, aby się nad
człowiekiem pochylić. Dla normalnych nie ma ojciec czasu!"
Inna nastolatka, Zosia, której rozmowa z dominikaninem została
przerwana - a jakże by inaczej - przez telefon komórkowy, też nie wy
trzymuje i wybucha: „Ojciec najzwyczajniej ucieka i nie potrafi trwać ra
zem z takimi ludźmi, jak ja. Ojciec chce się za wszelką cenę wygrzebać,
wypłynąć na wierzch. Ojciec ucieka, bez przerwy ucieka..."
A przecież one same pochodzą z domów, gdzie ojcowie też bez prze
rwy uciekają - w obowiązki, nadgodziny, pracoholizm. W pewnym mo
mencie ojciec Góra mówi w książce, jak traktuje swoje ojcostwo wobec
nich: „Jeżeli kocham te dziewczyny jak moje dzieci, to myślę globalnie,
strategicznie, pragnę ich dobra do końca" Ale być może ich biologiczni
ojcowie też myślą o swoich córkach globalnie i strategicznie. A dzieci po
trzebują osobistego kontaktu.
Nie chcę się wymądrzać i podpowiadać zakonnikowi, co ma czynić.
Po prostu opisuję to, co czytam, i jakie to we mnie wrażenia wywołu
je. Ojciec Góra postanowił pomagać zagubionej młodzieży. W tym celu
zbudował ośrodek. Żeby go utrzymać, musi ciągle kombinować, pozy
skiwać sponsorów, użerać się z wykonawcami, spalać się nerwowo i fi
zycznie. Czy jednak w tym zabieganiu nie gubi się gdzieś to, co leżało
u podstaw wszystkiego - młody człowiek, który pragnie być wysłuchany
i zrozumiany?
Zdaję sobie oczywiście sprawę, że jest fizycznie niemożliwe, aby do
minikanin mógł jednakowo dużo uwagi poświęcić każdej z osób w jego
duszpasterstwie. W takich jednak wypadkach indywidualne prowadzenie
duchowe powinno być zastąpione przez stałą, regularną, wspólnotową
formację duchową. Tej ostatniej wydaje się jednak brakować w akcyjnym
modelu duszpasterstwa, które rozwija się zrywami: od jednej akcji do
drugiej.
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Jest dla mnie zastanawiające, że w książce Marka Millera, w której
wykorzystano wiele relacji osób goszczących na Jamnej, nie pojawiło się
ani jedno świadectwo nawrócenia, ani jedna opowieść o osobistym spot
kaniu człowieka z Jezusem Chrystusem. Nie wiem, może autor celowo
nie zamieścił takich relacji, gdyż nie pasowały do jego wizji artystycznej.
A może jest to dla ojca Jana Góry sygnał, by przemyśleć to, co się dzie
je w jego duszpasterstwie. Sądzę, że jest on zdolny do takiej krytycznej
refleksji, skoro zgodził się na wydanie książki w takim kształcie. Dobrze
więc, że ukazała się ta pozycja, która nikomu nie kadzi, a daje sporo do
myślenia.

ELŻBIETA STARZYŃSKA
Marek Miller,

Góra Góry czyli ekonomia zbawienia,

Laboratorium Reportażu, Fronda, Warszawa 2 0 0 7 .

ZIMA 2008

W wielu meczetach, medresach, a nawet uniwersyte
tach islamskich rozpowszechniane są następujące tezy:
po pierwsze - Żydzi mieszkają w Jerozolimie nie dłużej
niż od siedemdziesięciu lat, więc nie mają prawa ubie
gać się o zwierzchność nad nią; po drugie - nie istniały
ani Pierwsza, ani Druga Świątynia Jerozolimska; po trze
cie - król Salomon jest, według Koranu, jednym z pierw
szych przywódców islamu; po czwarte - Ściana Płaczu
w Jerozolimie nie jest pozostałością Drugiej Świątyni Je
rozolimskiej, która została zburzona przez Rzymian, ale
fragmentem muzułmańskich zabudowań wokół Świętej
Skały.

O ARABIE
CHWALĄCYM IZRAEL,
F A T W I E I KRYTYCE
CYWILIZACJI ŚMIERCI
MACIEJ

BAZELA

Trudno chyba wyobrazić sobie bardziej przyciągającą oko okładkę niż
ta, na której widnieją obok siebie wyraźnie arabskie nazwisko autora
i pochwalne zawołanie na cześć Izraela. Takie zestawienie to prawdzi
wa bomba marketingowa, której pozazdrościłby każdy wydawca, szcze
gólnie w okresie świątecznym. Takim bestsellerem okazała się również
książka Magdi Allama

1

Viva Israele, która w ciągu dwóch miesięcy od

1
Magdi Allam - urodził się w Kairze w 1952 roku. Sam o sobie mówi, że jest la
ickim muzułmaninem. Ukończył socjologię na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie.
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momentu ukazania się na włoskim rynku wydawniczym była aż pięcio
krotnie wznawiana. Trzeba jednak od razu dodać, iż za popularnością tej
książki stoi nie tylko prowokujące zestawienie nazwiska autora i tytułu,
ale przede wszystkim jej treść - poruszająca, bardzo osobista, głęboko
emocjonalna, szokująco rzeczywista.

„Niech żyje Izrael!": mój hymn na cześć życia
Już sam tytuł kusi nas, aby domniemywać, że jest to książka ewidentnie
proizraelska i antypalestyńska. Jest to jednak chybiona diagnoza. Viva
Israele nie jest ani za kimś, ani przeciwko komuś. I choć trudno zaprze
czyć głębokiej empatii autora biegnącej w stronę Izraelitów, Allam pod
kreśla wielokrotnie, że jego książka to ni mniej, ni więcej, tylko hymn
na cześć życia oraz świadectwo niezłomnej osobistej wiary w świętość
ludzkiego życia, każdego życia - muzułmanów, wśród których dorastał,
chrześcijan, którzy go wykształcili i nauczyli łączyć wiarę z rozumem,
żydów, których narodowy dramat stał się zarzewiem osobistej meta
morfozy, oraz wszystkich ludzi dobrej woli, którzy pragną żyć w pokoju
i miłości.
Viva Israele to autobiograficzna opowieść długiej i bolesnej przemia
ny wewnętrznej, tj. przejścia autora od ideologii kłamstwa, dyktatury,
nienawiści i śmierci do cywilizacji prawdy, wolności, miłości, pokoju
i życia. Owocem tej metamorfozy jest dojrzałe przekonanie Allama, iż
wiara w świętość życia implikuje w praktyce obronę prawa do istnienia
państwa Izrael. Twierdzenie to jest zakorzenione w filozoficznej zasa
dzie, że nietykalność życia albo odnosi się do każdego, albo nie odnosi
się do nikogo.
Obecnie jest zastępcą redaktora naczelnego „Corriere delia Sera". Jest znanym dzienni
karzem i cenionym komentatorem kwestii związanych z islamem. Interesują go przede
wszystkim takie problemy, jak integracja wielokultorowa w Europie Zachodniej, imigra
cja, tożsamość narodowa a demokracja, terroryzm muzułmański. Autor sześciu książek
poświęconych tej tematyce. Jest moderatorem forum internetowego „My i inni", www.
corriere.it/allam. Za swoją działalność dziennikarską i publicystyczną otrzymał wiele
międzynarodowych nagród, m.in. Nagrodę Dan David, która skłoniła go do napisania
Viva Israele. Od ponad czterech lat Allam korzysta z ochrony osobistej, gdyż ciąży na
nim fatwa - muzułmański wyrok śmierci nałożony przez radykalne grupy islamskie za
publiczne denuncjowanie terroryzmu palestyńskiego.
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Magdi Allam chce przez to powiedzieć, że negacja
niepodważalnego prawa do istnienia jakiejkolwiek grupy
etnicznej wprawia w ruch ideologiczną machinę śmier
ci, w imię której zostanie unicestwiony każdy, kto zostaje
zidentyfikowany jako «wróg», jako «inny» lub «obcy». Każ
da ideologia nienawiści i uprzedzeń staje się jednak z czasem
swoistym wężem zjadającym własny ogon. Historia uczy, iż ci, któ
rzy sięgają po rasistowskie uprzedzenia i przemoc dla realizacji własnych
interesów, w ostatecznym rozrachunku sami cierpią nie mniej niż ich
ofiary.
Osadzając te twierdzenia w historycznym kontekście, Allam wskazuje
tym razem nie na Niemcy pod wodzą Hitlera, ale na Egipt lat pięćdziesią
tych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku pod wodzą Nassera. Jako dora
stający chłopak, był on naocznym świadkiem politycznej kryminalizacji
Izraela. Crescendo antyizraelskiej nienawiści i panarabskich pretensji
znalazło swój punkt kulminacyjny w wybuchu tzw. wojny sześciodniowej
w 1967 roku, a po dzień dzisiejszy konkretyzuje się w terroryzmie islam
skim, szczególnie palestyńskim.
Dlatego też myślą przewodnią książki Magdi Allama jest twierdzenie,
że sprawa istnienia państwa izraelskiego staje się dzisiaj (ideologiczną)
linią demarkacyjną, która rozgranicza kulturę życia od kultury śmier
ci: dobro od zła. Tak jak zaraz po II wojnie światowej uznanie de facto
państwa Izrael stało się moralnym parametrem do rozróżnienia pomię
dzy przeciwnikami i zwolennikami Holocaustu, tak dzisiaj stosunek do
istnienia państwa Izraela jest papierkiem lakmusowym, który pokazuje
sprzymierzeńców i (potencjalne) ofiary islamskiego terroryzmu.
Uznanie prawa Izraela do istnienia leży w interesie całej ludzkości,
włącznie z Palestyńczykami i muzułmanami każdej narodowości, uwa
ża Allam. Brak bowiem ogólnoświatowego konsensusu w tej kwestii
prowadzi do moralnego relatywizmu i nihilizmu, a w konsekwencji do
egzystencjalnego samounicestwienia. W świecie, w którym nie ma zgo
dy co do nietykalności prawa do życia, szansa na trwały pokój i bezpie
czeństwo jest znikoma. Co gorsza, tak długo jak będzie się zezwalało na
negocjowanie i kupczenie prawem do istnienia Izraela, tak długo nikt
z nas nie będzie mógł się czuć bezpieczny. Chodzi tu o niepodważalność
pryncypiów. Dziś bowiem stawia się pod znakiem zapytania Izrael, jutro
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może przyjdzie kolej na kogoś innego. Innymi słowy, brak determinacji
międzynarodowej co do absolutnej wartości życia każdego narodu jest
przysłowiowym piłowaniem gałęzi, na której wszyscy siedzimy. Wszy
scy ryzykujemy znalezienie się na globalnej równi pochyłej, gdzie brak
niekwestionowanych prawd pierwszych, m.in. świętości życia, czyni każ
dego z nas potencjalną ofiarą jakiegoś ideologicznego szaleństwa, uprze
dzeń, ksenofobii lub historycznego rewizjonizmu.

„Ideologia śmierci" w Egipcie Nassera
Pisząc o „cywilizacji śmierci", Allam ma tu na myśli radykalną formę is
lamskiego panarabizmu, zapoczątkowaną przez reżim Dżamal Abdel
Nassera. To w Egipcie na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych
rozpoczyna się proces kryminalizacji Izraela, które to państwo jest po
strzegane jako nowotwór stworzony przez siły zachodniego imperializmu
i kolonializmu, aby podzielić i uniemożliwić jedność narodu arabskiego
(Umma). Prezydent Nasser rozpoczyna narodowościowo-ekspansyjną
kampanię, której celem jest unicestwienie państwa Izrael i doprowadze
nie do zjednoczenia terytoriów arabskich.
Momentem krytycznym dla procesu kryminalizacji Izraela i wybuchu
terroryzmu islamskiego staje się upokarzająca klęska Egiptu w wojnie
z Izraelem w 1967 roku. To wydarzenie, określane później przez egipską
propagandę nie jako porażka, ale Naksa (wypadek, nieszczęśliwe zdarze
nie), staje się katalizatorem nienawiści wymierzonej przeciwko narodowi
żydowskiemu i jego sprzymierzeńcom.
Dla Magdi Allama egipska Naksa roku 1967 wyznacza moment przej
ścia od narodowościowego panarabizmu do globalnego panislamizmu.
Jest to swoisty big bang, który dał początek islamskiemu ekstremizmowi.
Niedługo później, bo już 23 lipca 1968 roku, dochodzi do pierwszego
aktu terrorystycznego, gdy zostaje porwany samolot linii El Al. Daje to
początek całej serii zamachów na obywateli izraelskich żyjących poza
Izraelem.
W tym samym czasie w Egipcie rozpoczynają się represje wymie
rzone w obywateli żydowskiego pochodzenia. Działania te mają począt
kowo podtekst polityczny - reakcja przeciwko syjonistycznej dywer
sji, lecz z czasem nabierają również charakteru teologicznego. Izraelici
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zaczynają być postrzegani bowiem jako al maghdub
alayhim („ci, przeciwko którym Bóg zapałał gniewem")
i w konsekwencji mogą być mordowani, bo i tak są ska
zani na wieczne potępienie. To kluczowe dla losów Bli
skiego Wschodu przejście od antysemityzmu politycznego
do antysemityzmu religijnego dokonuje się między innymi
w wyniku przyjaznych stosunków między prezydentem Anwar al
Sadatem i Braćmi Muzułmańskimi. Dochodzi do gruntownej islamizacji kraju. Instrumentalizuje się ideę dżihadu, która traci swoje pierwotne
znaczenie, tj. duchowy trud mający na celu jak najpełniejsze zbliżenie
do Boga, a staje się świętą wojną wymierzoną przeciwko nieprzyjaciołom
islamu - nieortodoksyjnym muzułmanom, Żydom, chrześcijanom, czyli
wszystkim, którzy są określani jako „niewierni". Te przemiany owocują
między innymi agresją w stosunku do chrześcijańskich Koptów, którzy
są uważani za sprzymierzeńców cywilizacji zachodniej, a z teologicznego
punktu widzenia pozostają oni al-dallin, czyli „tymi, co żyją w błędzie".
Kolejne etapy konsolidacji panislamizmu wyznaczają: przewrót Chomeiniego w Iranie w 1979 roku i jego idea eksportu rewolucji islamskiej;
uformowanie się libańskiego ugrupowania szyitów Hezbollah, które
dokonało pierwszego zamachu terrorystycznego z wykorzystaniem ka
mikadze w Bejrucie w 1983 roku; porażka ZSRS w Afganistanie w 1989
roku, co bardzo wzmocniło morale islamskich wojowników, a szczegól
nie afgańskich Talibów; prywatyzacja i globalizacja terroryzmu przez
Osamę bin Ladena, który 1998 roku powołał Międzynarodowy Front do
spraw Świętej Wojny z Żydami i Krzyżowcami; wreszcie antysemityzm
w wydaniu Mahmouda Ahmadinedżada.
Wszystkie wyżej wspomniane siły konsekwentnie negują prawo Izra
ela do istnienia, uważając go za państwo-kanalię. Tym samym legitymi
zują panislamski terroryzm i jego „ideologię śmierci" która ma na celu
zniszczenie państwa izraelskiego bez względu na cenę.
Autobiograficzna opowieść Allama ma właśnie początek w przed
dzień wybuchu wojny z 1967 roku. Sięgając do wspomnień z dzieciństwa,
opisuje on społeczne nastroje tamtych dni. Pokazuje egipskie społeczeń
stwo, które choć generalnie biedne i zmęczone codziennym trudem ży
cia w zapóźnionym ekonomicznie kraju, podąża za głosem swego chary
zmatycznego przywódcy. Nasser jest postrzegany jako prawdziwy ojciec
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narodu i „współczesny faraon", który pragnie przywrócić potęgę Egiptu.
Hipnotyzuje masy swoim głosem i wizerunkiem podczas niekończących
się przemówień i orędzi tuż przed wypowiedzeniem wojny.
Sytuacja ta nie ulega zasadniczej zmianie po błyskawicznej i zawsty
dzającej porażce Egiptu. Pomimo Naksy, naród dalej pragnie wierzyć
Nasserowi, do tego stopnia, że nie pozwala mu podać się do dymisji, gdy
ten wygłaszając orędzie do narodu po przegranej wojnie, sugeruje swoje
usunięcie się w cień. Nie mogąc sprzeciwić się woli narodu, Nasser po
zostaje u steru władzy, kontynuując ideologiczną propagandę ukierun
kowaną na odwet na znienawidzonych syjonistach i restaurację potęgi
Egiptu jako Umm al dunya („Matka świata"). Niedługo później, bo już
3 września 1967 roku, podczas szczytu państw arabskich w Chartumie,
w którym uczestniczył również Nasser, podpisana zostaje deklaracja
o wojnie przeciwko Izraelowi, aż do jego zniszczenia. Przybyli szefowie
państw arabskich aklamują trzykrotne „nie" przeciw Izraelowi: „nie" ne
gocjacjom z Izraelem, „nie" uznaniu państwa Izrael oraz „nie" dla pokoju
z Izraelem.

Posądzony o szpiegostwo na rzecz Izraela
Oprócz wymiaru międzynarodowego, lato 1967 roku staje się również
momentem przełomu dla Allama w wymiarze osobistym. To bowiem
wtedy, mając zaledwie 15 lat, zostaje oskarżony o szpiegostwo na rzecz
Izraela. A wszystko przez pierwszą wakacyjną miłość. Owe wakacje
młody Allam spędza nad morzem, na zachód od Aleksandrii, u boku
swej ciotki, która pracuje jako opiekunka do dzieci w domu austriackie
go ambasadora w Egipcie. Gdy lato dobiega końca, Allam powraca do
Kairu, ale nadal pozostaje w kontakcie ze swoją dziewczyną, prowadząc
długie wieczorne rozmowy telefoniczne. To nastoletnie zauroczenie zo
staje brutalnie przerwane, gdy pewnego dnia w domu Allama pojawiają
się funkcjonariusze służby bezpieczeństwa i aresztują go. Okazuje się, że
wszystkie rozmowy telefoniczne zakochanej pary były skrzętnie monito
rowane, a Allam jest podejrzany o szpiegostwo, bowiem jego wakacyjna
miłość jest Żydówką, o czym sam zainteresowany dowiedział się dopiero
w wyniku aresztowania.
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Allam wspomina wielogodzinne przesłuchanie, pod
czas którego musiał tłumaczyć znaczenie poszczegól
nych słów i zdań z rozmów telefonicznych, które dla ba
dających sprawę agentów układały się w szyfrowane wia
domości, a pewnie były niczym innym jak romantycznymi
konwersacjami zakochanych. Tym, co wzbudziło największe
podejrzenie, było to, że nastolatko wie porozumiewali się po francusku.
Nie pomagały tłumaczenia, iż oboje studiowali ten język w szkole i mieli
okazję, żeby go praktykować. Jedyną rzeczą, która ocaliła małoletniego
Allama, było przesłuchanie jego matki, specjalnie sprowadzonej po to
z Arabii Saudyjskiej, gdzie przebywała na emigracji zarobkowej. Dopiero
wtedy oficerowie spec-służb zdali sobie sprawę, że nie mają do czynienia
ze szpiegami. Mimo to na pożegnanie Allam zostaje poważnie zastraszo
ny przez rozsierdzonych agentów bezpieki, że jeżeli jeszcze raz będzie
rozmawiał ze swoją ukochaną, znajdzie się naprawdę w kłopotach.
Podejrzenie o szpiegostwo staje się pierwszym momentem przebu
dzenia i katalizatorem autoprzemiany naszego bohatera. Jak sam pisze,
Allam zdał sobie właśnie wtedy po raz pierwszy sprawę, że jego osobista
godność i wolność są zagrożone. Poczuł, że Egipt stał się ideologicznym
więzieniem, kierowanym przez antysemicki reżim. Od momentu aresz
towania nie czuł się już nigdy więcej swobodny w Kairze, obawiał się,
że w każdej chwili może być ponownie zatrzymany, a nawet skazany za
utrzymywanie kontaktów z „nieprzyjacielem". W konsekwencji podej
muje decyzję o emigracji. Po maturze wyjeżdża na studia do Włoch.
Wyjazd z Egiptu nie oznacza jednak, że od razu po tym Allam za
czął głosić idee, których broni dzisiaj. Na początku lat siedemdziesiątych,
podczas studiów socjologicznych na Uniwersytecie La Sapienza w Rzy
mie, staje się aktywnym członkiem środowisk lewicowych. Opowiada się
jednoznacznie po stronie interesów arabskich, szczególnie palestyńskich.
Na znak solidarności nosi arafatkę i ubiór przypominający bojownika
o wolność Palestyny. Z pełnym przekonaniem uczestniczy w demonstra
cjach studenckich, wnosząc hasła: „Niech żyje Marks, Lenin i Mao Tse-tung!" „Niech żyje wolna Palestyna!".
W 1977 roku publikuje swój pierwszy artykuł na łamach lewicowego
dziennika „UUnita" pod tytułem Nieustanna walka. Oczywiście, była to
apologia interesów Ruchu Wyzwolenia Palestyny.
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W 1988 roku wygłasza lekcję światopoglądową w jednym z rzymskich
liceów. W swoim wykładzie po raz kolejny broni jednoznacznie sprawy
palestyńskiej, a nawet uzasadnia użycie metod terrorystycznych przez
bojowników o wolność. Cała argumentacja tamtego przemówienia bazu
je na założeniu, że jedynie Arabowie są autochtonami w Palestynie, gdyż
wywodzą się od Kanaanejczyków, którzy zamieszkiwali tam od zawsze.
Izraelici natomiast są ludnością napływową, która przybyła do Palesty
ny z Mezopotamii dopiero około 1730 roku przed Chrystusem. Z histo
rycznego punktu widzenia państwo palestyńskie ma więc pierwszeństwo
przed niepodległym Izraelem. Krótko mówiąc, Allam przyznaje, że dwa
dzieścia lat temu, również on, uciekinier z nacjonalistycznego Egiptu,
postrzegał Izrael jako siłę agresywną, kolonialną, niemoralną i przeciwną
idei sprawiedliwego i trwałego pokoju. Dla Allama-studenta, Palestyna
jest bytem politycznym, a Jerozolima jej odwieczną stolicą.

Wolny od uprzedzeń wobec Izraela
Z upływem czasu Allam dokonuje stopniowej rewizji swoich politycz
nych podglądów. Pomaga mu w tym jego kariera dziennikarska, którą
rozpoczyna zaraz po ukończeniu studiów. Jak sam tłumaczy, kolejnym
punktem przełomowym staje się dla niego uważne studium historii pro
cesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, a także zawodowe zaintereso
wanie osobą Jassera Arafata.
W wyniku wielokrotnych spotkań i osobistych rozmów z byłym przy
wódcą Autonomii Palestyńskiej oraz na podstawie lektury wielu jego bio
grafii, Allam dochodzi do przekonania, że Arafat nie jest bohaterem walki
o wolność, ale główną przeszkodą procesu pokojowego. Były przywódca
jawi się jako egoistyczny megaloman, osoba niegodna zaufania, cyniczny
tyran, polityk korumpujący i skorumpowany. Jednym słowem, poznaw
szy bliżej Arafata, Magdi Allam uwalnia się od uprzedzeń wobec Izraela.
Przełamując swoją ignorancję i uprzedzenia wobec Izraela, Allam od
krywa, że Palestyńczycy nie mogą być postrzegani jedynie w kategoriach
ofiary konfliktu na Bliskim Wschodzie, bowiem sami wielokrotnie sabo
towali rozwiązania pokojowe.
Jeszcze przed 1948 rokiem Palestyńczycy odrzucili dwa rozwiązania.
W lipcu 1937 roku, Wielki Mufti Jerozolimy Haj Amin Al Husseini oraz
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Najwyższa Rada Arabska (organ reprezentujący Arabów
w Palestynie) odrzucili rozwiązanie zaproponowane
przez Komisję pod przewodnictwem Lorda Peela. Pro
pozycja ta przewidywała powstanie dwóch niezależnych
państw: państwa arabskiego na 80 procentach obszaru Pa
lestyny, włącznie z Zachodnim Brzegiem Jordanu, a także pań
stwa izraelskiego na pozostałym terytorium. Miała być również zagwa
rantowana nietykalność Jerozolimy i Betlejem. To rozwiązanie zostało
przyjęte tylko przez stronę izraelską.
Tak samo w maju 1939 roku została odrzucona angielska propozycja
stworzenia wspólnego państwa dla Arabów i Żydów, omijając tym sa
mym kłopotliwą kwestię racji bytu niezależnego Izraela.
Strona arabska odrzuciła też rezolucję ONZ nr 181 z 29 listopada
1948 roku o podziale Palestyny i powstaniu dwóch niezależnych państw
oraz o międzynarodowym statusie Jerozolimy. Identycznie zbojkotowa
no rezolucję ONZ nr 242, przyjętą 22 listopada 1967 roku.
Największa jednak szansa na pokój została zaprzepaszczona podczas
konferencji pokojowej w Camp David w 2000 roku. Scenariusz pokojowy
przewidywał, iż państwo palestyńskie zajmie 91 procent Zachodniego
Brzegu Jordanu i całą Strefę Gazy, ze stolicą w Jerozolimie Wschodniej,
oraz przyznawał status neutralny Świętej Skale, na której wzniesiony jest
jerozolimski meczet. Arafat odrzucił to rozwiązanie, twierdząc, że sama
obecność Żydów w Jerozolimie jest pogwałceniem świętości wspomnia
nego wzgórza. Drugim argumentem Arafata przeciwko podpisaniu ukła
du pokojowego było to, że nie gwarantował on palestyńskiego zwierzch
nictwa nad podziemiami pod Świętą Skałą. Lider Palestyńczyków był
jednocześnie zachęcany do odrzucenia zaproponowanego rozwiązania
przez Egipt i Arabię Saudyjską, które obawiały się rewolty społecznej
w odpowiedzi na wiadomość, że Święte Wzgórze nie jest niepodległą
strefą palestyńską.
Odrzucenie układu z Camp David, komentuje Allam, świadczy jedy
nie o fanatycznym zaślepieniu strony arabskiej. Jest bowiem oczywistym,
że każda ze stron musi pójść na kompromis w kwestii Jerozolimy. Innej
drogi nie ma. Jest to miasto święte dla Żydów, chrześcijan i muzułmanów
- i żadna ze stron nie może czuć się jedynym właścicielem kawałka ziemi,
które jest kolebką wielu kultur. Natomiast pozycja zajęta przez Arafata
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w Camp David, wspierana przez egipskiego prezydenta Mubaraka oraz
króla saudyjskiego Fahda, opierała się na szeroko rozpowszechnionym
w świecie muzułmańskim kłamstwie, jakoby w Jerozolimie nigdy nie
istniała żadna świątynia żydowska, więc Żydzi nie są religijnie związani
z tym miastem.
Według słów Allama, w wielu meczetach, medresach, a nawet uni
wersytetach islamskich rozpowszechniane są następujące tezy: po pierw
sze - Żydzi mieszkają w Jerozolimie nie dłużej niż od siedemdziesięciu
lat, więc nie mają prawa ubiegać się o zwierzchność nad nią; po drugie
- nie istniały ani Pierwsza, ani Druga Świątynia Jerozolimska; po trzecie
- król Salomon jest, według Koranu, jednym z pierwszych przywódców
islamu; po czwarte - Ściana Płaczu w Jerozolimie nie jest pozostałością
Drugiej Świątyni Jerozolimskiej, która została zburzona przez Rzymian,
ale fragmentem muzułmańskich zabudowań wokół Świętej Skały.
Tezy te znalazły swoje odzwierciedlenie w decyzji Arafata o niepodpisaniu układu pokojowego w Camp David. Palestyński przywódca stał
się tym samym ofiarą muzułmańskiego tabu, jakim jest uznanie prawa
do istnienia narodu izraelskiego, a szczególnie jego praw w odniesieniu
do Jerozolimy.
Allam zwraca również uwagę na to, że Arafat nie potępił nigdy jedno
znacznie terroryzmu palestyńskiego, posługując się zawsze określeniami
dwuznacznymi. Na przykład, podczas historycznego spotkania z prezy
dentem Mubarakiem w 1985 roku, gdy obaj podpisali dokument potępia
jący wszelkie działania terrorystyczne, Arafat nie omieszkał dodać, iż Pa
lestyńczycy mają prawo do oporu wobec okupacji izraelskiej wszelkimi
dostępnymi metodami dopuszczonymi przez rezolucje ONZ.
Ten wieloletni lider Autonomii Palestyńskiej nigdy nie przeciął defi
nitywnie swoich związków z ugrupowaniami terrorystycznymi. W latach
siedemdziesiątych popierał formację Czarny Wrzesień, odpowiedzialną
za zamach podczas Igrzysk Olimpijskich w Monachium. Był dowódcą
Brygad Męczenników Al Aksa. Utrzymywał kontakty z grupą Abu Nidala. W kwietniu 1987 roku uczestniczył w obradach 18. sesji plenarnej
Rady Narodowej Palestyny, gdzie byli obecni przedstawiciele wszystkich
ugrupowań bojowników o wolność.
Innym przykładem hipokryzji Arafata jest to, że tuż po podpisaniu
układu pokojowego z Oslo w 1993 roku i słynnym uścisku dłoni z pre334
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mierem izraelskim Icchakiem Rabinem - gest ten
zaowocował Pokojową Nagrodą Nobla - podczas
wizyty w Afryce Południowej oznajmił, iż „układ
pokojowy z Oslo ma taką samą wartość jak rozejm
(hudna), jaki Mahomet zdecydował się podpisać ze
swoimi przeciwnikami w 628 roku, widząc, że nie jest
w stanie zdobyć Mekki". Na mocy tego rozejmu Mahomet
miał się oddalić z Mekki na dziesięć lat. Tymczasem powrócił
już po dwóch latach, by zdobyć miasto. Wynika z tego, że dla Arafata
ugody podpisywane z Izraelem były jedynie sposobem na zyskanie cza
su i szukanie korzystnego pretekstu do ponownego rozpoczęcia działań
zbrojnych.
Po tym, jak Arafat staje się coraz bardziej marginalizowany w świecie
arabskim, szczególnie przez Egipt pod wodzą Mubaraka, ale także przez
Libię i Syrię oraz Ligę Arabską, w 1988 roku podczas Zgromadzenia
Ogólnego ONZ wygłasza przemówienie, w którym uznaje prawo Izraela
do egzystencji. Ale już w 1990 roku szuka sprzymierzeńca w Saddamie
Husajnie, popierając jego inwazję na Kuwejt i obiecując mu tryumfalny,
wspólny wjazd do Jerozolimy.
Wreszcie w ostatniej fazie życia w Ramallah, Arafat nie szczędzi słów
zachęcających do terroryzmu. W przemówieniach i wywiadach zachę
ca otwarcie Palestyńczyków do bycia szahidami, czyli męczennikami
w walce przeciw Izraelowi. W wywiadzie dla telewizji Al Dżazira 29 mar
ca 2002 roku, wyjawia, iż modli się do Boga, aby również on sam stał się
męczennikiem w walce o Jerozolimę.

W Jerozolimie podczas drugiej Intlfady w 2000 roku
Kolejnym ważnym momentem w życiu Allama jest pobyt w Jerozolimie
jesienią 2000 roku, niedługo po tym, jak palestyńscy bojownicy ogłosili
drugą Intifadę. Przyczyną tej kolejnej krytycznej sytuacji był słynny spa
cer Ariela Szarona po Świętej Skale 23 września 2000 roku.
14 października Allam udaje się do Ramallah, by przeprowadzić wy
wiad z liderem Al Fatah na Zachodnim Brzegu Jordanu, Marwanem Al
Barghouti. Odnosząc się do właśnie co ogłoszonej Intifiady, Barghouti
wyjaśnia bez ogródek, iż „właśnie teraz nadarza się najlepsza okazja do
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wznowienia ataków samobójczych na terenie Izraela. Nadszedł bowiem
moment, aby położyć kres okupacji izraelskiej. A Palestyńczycy są goto
wi zapłacić «wysoką cenę» za wolność Jerozolimy".
To jednak, co wywarło na Allamie największe wrażenie podczas tam
tej podróży, to nie słowa palestyńskich watażków, ale zachowanie miesz
kańców, gdy on sam - mężczyzna o nie mylących arabskich rysach twa
rzy - pojawiał się w miejscach publicznych.
Allam opowiada, jak pewnego ranka udał się do lokalnego biura po
dróży, by zmienić rezerwację lotniczą. Od momentu wejścia do biura
trudno było nie odczuć napiętej i nerwowej atmosfery. Panująca cisza
i przenikliwe, pełne przerażenia spojrzenia - wszystkie zwrócone na nie
go. To właśnie podczas tych „długich kilku minut" Allam, jak sam pisze,
miał okazję „zmierzyć się ze strachem i podejrzeniem Izraelczyków, że
on jest terrorystą"
Tego samego dnia Allam przeżył kolejne chwile grozy, gdy postanowił
zajść do restauracji na obiad. Gdy tylko znalazł się w środku, ponownie
poczuł oczy wszystkich skupione na swojej osobie. Co gorsza, wniósł ze
sobą sporej wielkości aktówkę, pełną dziennikarskich przyborów, co tym
bardziej wzmogło strach gości i obsługi. Nie wiedząc, co może wzbudzić
większą panikę, czy natychmiastowe próba wycofania się, czy przedłu
żony pobyt, Allam pospiesznie skonsumował tylko jedno danie i czym
prędzej opuścił lokal, ku wyraźnej uldze wszystkich obecnych.
Głęboko wstrząśnięty wszechobecnie panującym strachem i między
ludzką nieufnością, które wiele razy zaobserwował w stosunku do swojej
osoby, ale także pomiędzy miejscowymi, Allam stara się jeszcze bardziej
utożsamić z żyjącymi tam ludźmi i zrozumieć ich sytuację. Myśli o mat
kach izraelskich, które rano odprowadzając swoje dzieci do autobusu,
pilnują, żeby każde z nich wsiadło do innego, tak aby w przypadku zama
chu przynajmniej jedno ocalało. Widzi rabinów, którzy wybierają ludzkie
szczątki spośród wraków rozerwanych bombami pojazdów. Przywołuje
sobie wizerunki palestyńskich kamikadze, którzy tuż przed dokonaniem
samobójczych ataków odczytują swój testament, cytując fragmenty Ko
ranu, jakoby obiecujące im status męczenników za wiarę.
Doświadczenia z Jerozolimy popychają Allama do pogłębionej reflek
sji nad „ideologią śmierci" Owoce tego studium przedstawione są w Viva
Israele. Allam cytuje fragmenty Koranu, które wręcz nakazują mordowa336
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nie Żydów. Prezentuje fragmenty artykułów z głównych
arabskich gazet, m.in. tygodnika „Al-Haqiqa" i dzienni
ka „Akhbar El Yom" na łamach których publikuje się
wystąpienia imamów, fragmenty Koranu, a także hadisy,
czyli myśli przypisywane Mahometowi, które uzasadniają
i nawołują do nienawiści, wrogości i przemocy w stosunku
do izraelskich sąsiadów.
Co więcej, Allam opisuje swoje wizyty w meczetach Egiptu, które
miały miejsce tuż po owej pamiętnej podróży do Jerozolimy w 2000 roku.
Pokazuje, jak podczas nabożeństw nawołuje się do masakrowania Żydów.
Denuncjuje muzułmańskie stowarzyszenia, szkoły i strony interneto
we, które zieją „ideologią śmierci" Odkrywa przed czytelnikiem, w jaki
sposób muzułmańska młodzież jest poddawana „praniu mózgu", które
wyrabia w nich antyżydowskie uprzedzenia, głównie przez instrumentalizowanie historii islamu i tradycji koranicznej. Dokonuje szczegółowej
analizy symboli używanych przez Braci Muzułmańskich, Hamas, Hezbollah i inne skrajne ugrupowania islamskie, gdzie elementami dominu
jącymi są zawsze Koran i kałasznikow oraz zawołania mówiące o walce
i zwycięstwie sług Jedynego Boga nad niewiernymi.
Co najbardziej dziwne, komentuje Allam, nikt do tej pory spośród
wspólnoty muzułmańskiej nie oprotestował tych świętokradczych połą
czeń Świętej Księgi, jej słów i karabinów. Wspólnota muzułmańska za
wrzała gniewem na satyryczne rysunki duńskich dziennikarzy i na słowa
Benedykta XVI z Ratyzbony. Natomiast nikt nie podnosi głosu przeciwko
jawnej profanacji Koranu przez radykalne grupy islamskie, które czynią
z religii ideologię nienawiści i śmierci.
Allam wskazuje wreszcie, że jedynym sposobem na powstrzymanie
rozwoju „ideologii śmierci" jest rzetelna i prawdomówna edukacja. Nie
stety, jest to cel bardzo trudny do osiągnięcia, jeśli weźmiemy pod uwa
gę kontekst społeczny państw muzułmańskich. Główną przeszkodą dla
„islamskiego oświecenia" jest powszechny analfabetyzm, który obejmuje
około 35 procent populacji arabskiej. Oczywiście, najwięcej rekrutów-samobójców i bojowników o wolność wywodzi się z terenów najbardziej
dotkniętych tym zjawiskiem (Egipt, Sudan, Algieria, Maroko, Jemen,
Irak i Arabia Saudyjska). Poza tym prawie połowę szkolneg o progra
mu nauczania wypełnia edukacja religijna, prowadzona zazwyczaj przez
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radykalnych, ksenofobicznych i apodyktycznych szijuk, czyli liderów re
ligijnych.
Na dodatek odrzucenie islamskiego radykalizmu jest skutecznie blo
kowane przez takfir, tj. normę prawną skazującą za apostazję wszystkich,
którzy w oczach przywódców religijnych nie są ortodoksyjnymi muzuł
manami. Takfir był między innymi powodem zamachu na prezydenta Sadata w 1981 roku za jego mało radykalną politykę międzynarodową. Na
śmierć za apostazję zostali skazani również Hassan Al Turabi, były lider
Braci Muzułmańskich, między innymi za to, że głosił, iż muzułmanka
może wyjść za mąż za chrześcijanina czy Żyda, czy też Dżamal Al Banna,
brat założyciela Braci Muzułmańskich, który sam założył komitet obrony
praw osób obłożonych fatwą. Oprócz tych dwóch postaci na liście apo
statów skazanych na śmierć znajduje się jeszcze 31 nazwisk muzułmań
skich intelektualistów.
Sposób, w jaki jest dzisiaj używane prawo takfir, pokazuje, zdaniem
Allama, że islamska „ideologia śmierci" jest rzeczywiście wężem zjadają
cym własny ogon. Kto terroryzmem wojuje, ten od terroryzmu ginie.

Ostatni raz w meczecie
Magdi Allam korzysta z ochronny osobistej od 2003 roku, po tym, jak
Hamas wystosował śmiertelne groźby pod jego adresem za publiczne
skrytykowanie antyizraelskich kazań w rzymskim meczecie. Dokład
nie 6 czerwca 2003 roku Allam udał się do meczetu w Rzymie, by móc
posłuchać na żywo imama Abdela-Samie Mahmouda Ibrahima Moussy
i zweryfikować obiegowe opinie, że wypowiedzi tego nowo przybyłego
lidera islamskiego są antysemickie.
I rzeczywiście, jak relacjonuje Allam, owego dnia imam, rozgrzany już
wygłoszonym właśnie kazaniem na temat cudzołóstwa, w pewnym mo
mencie przeszedł do formułowania płomiennych wezwań, prosząc Allaha o dar zwycięstwa dla islamskich bojowników w Palestynie, Czeczenii
i gdziekolwiek indziej, gdzie toczą walki na świecie; o to, żeby dopomógł
zgładzić przeciwników islamu, żeby zniszczył ich domostwa i zapewnił
zwycięstwo muzułmanom.
Gdy wspólna modlitwa dobiegła końca, Allam postanowił udać się
na rozmowę w cztery oczy z imamem, aby ten potwierdził lub odwołał
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swoją apologię terroryzmu, egzaltację „ideologią śmierci" i ape
le o zagładę niewiernych. Imam Mussa udzielił ponoć bardzo
klarownych odpowiedzi. Zapewnił Allama, że z punktu widzenia
wiary muzułmańskiej „nie ma cienia wątpliwości, że działania mudżahedinów przeciwko Izraelitom w Palestynie są właściwe i mają charakter
męczeństwa za wiarę, gdyż cała Palestyna jest Dar al-harb, tj. strefą woj
ny, ponieważ Żydzi okupują nielegalnie tereny muzułmańskie".
Słowa imama Mussy, jednoznaczne w swej treści, zostały zarejestro
wane na dyktafonie, który Allam miał ze sobą. Po publikacji na łamach
dziennika „La Repubblica" opisu zdarzeń w meczecie, na wniosek mini
stra spraw wewnętrznych Włoch i po przeprowadzonym śledztwie, imam
Moussa został wydalony z Włoch za podżeganie do antysemityzmu oraz
terroryzmu. Allam natomiast stał się kolejnym muzułmańskim apostatą,
zaocznie skazanym na śmierć przez islamskich radykałów, tak jak wcześ
niejszy imam Rzymu szejk Mahmoud Hamad, który potępił samobójcze
ataki terrorystyczne.
Faktem, który wzbudza jednak jeszcze większą trwogę Allama, nie
jest to, co się dzieje w meczetach Rzymu, Londynu czy Paryża, ale to,
w jaki sposób świat zachodni, a przede wszystkim Europa, odnosi się
do tych, którzy rozprzestrzeniają „ideologię śmierci". Allam kończy swą
książkę, krytykując dobroduszność, naiwność, a przede wszystkim brak
realizmu wielu polityków i intelektualistów, którzy starają się wytłuma
czyć i usprawiedliwiać islamski radykalizm. W tym miejscu Allam skupia
się głównie na sytuacji we Włoszech.
Autor wyraża swoje zatrwożenie, widząc, jak główne włoskie uniwer
sytety (rzymski La Sapienza, wenecki IUAV, neapolitański Orientale oraz
mediolański Bocconi) podpisują umowę o stworzeniu włosko-egipskiego
Komitetu ds. Studiów Humanistycznych Basenu Morza Śródziemnego
z egipskim uniwersytetem Al Azhar, który jest najważniejszym centrum
doktrynalnym i prawnym dla muzułmańskich sunnitów. Ze strony egip
skiej umowę podpisał rektor Uniwersytetu Al Azhar szejk Al Tayeb, któ
ry wielokrotnie wypowiadał się za atakami terrorystów samobójców na
terenach okupowanych.
Na przykład 4 kwietnia 2002 roku Al Tayeb, w owym czasie Wielki
Mufti Egiptu, oznajmił, że „rozwiązaniem dla terroru izraelskiego w Pa
lestynie jest zwiększenie liczby ataków samobójczych, które sieją terror
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w łonie nieprzyjaciół Allaha". W podobnym tonie wypowiadał się rów
nież główny imam Uniwersytetu Al Azhar, usprawiedliwiając nawet ataki
samobójcze wymierzone przeciwko dzieciom, kobietom i osobom star
szym.
Allam kontynuuje opis „wątpliwych przyjaźni" włosko-arabskich,
przedstawiając szczegóły polemiki, którą toczy z włoskimi dyplomatami,
politykami i profesorami uniwersyteckimi, nie podzielającymi jego obaw
co do poszczególnych osób oraz projektów wymiany kulturalnej, które według niego ^ są jedynie przykrywką dla ekspansji „ideologii śmierci"

„Dziękuję Cl, Izraelu!"
Elementem wieńczącym osobiste przejście Allama od „ideologii śmierci",
w której wyrósł, do cywilizacji głoszącej świętość życia, było przyznanie
mu w 2006 roku międzynarodowej nagrody Dan David za osiągnięcia
w dziedzinie promowania „lepszego świata" pokoju i humanizmu.
Trzy dni przed odebraniem nagrody Allam udał się z wizytą do Mu
zeum Yad Vashem. Zwiedzając i medytując nad upamiętnioną tam tra
gedią, pogłębiło się w nim przekonanie, że nadzieja na trwały pokój
na świecie leży w definitywnym i całkowitym odrzuceniu „cywilizacji
śmierci", a przyjęciu „cywilizacji świętości życia". Sednem zła na Bliskim
Wschodzie jest bowiem ideologiczne i religijne uprzedzenie większości
Palestyńczyków wobec Izraela, które popycha ich do negacji jego prawa
do istnienia. Robiąca niezatarte wrażenie wizyta w Yad Vashem podsuwa
mu nowe myśli i pozwala wyprowadzić kolejne wnioski.
Dla wielu osób konflikt izraelsko-palestyński ma dynamikę zamknię
tego koła, gdzie jedni mordują drugich w odwecie za atak przeciwnika,
który uważa, że sam został zaatakowany. Nie można więc mówić, że na
pastnicy są tylko po jednej stronie, a ofiary po drugiej. Konflikt ten jest
swoistym perpetum mobile nienawiści i rozlewu krwi właśnie dlatego, że
po obu stronach występują kaci-ofiary i ofiary-kaci. Jest to istne błędne
koło ataków i kontrataków, bez możliwości wskazania winnych i wino
wajców.
Magdi Allam jest jednak przeciwny stawianiu znaku równości pomię
dzy palestyńską i izraelską stroną konfliktu. Nie neguje faktu, że każdy
atak ma swój odwet, a odwet prowokuje kolejny atak - do tego stopnia,
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że trudno stwierdzić, kto zaczął, kto atakuje, a kto się broni.
Mimo wszystko Allam twierdzi, że istnieje ogromna różnica
- w sensie ideologicznym i moralnym - między atakiem samo
bójczym a zbrojną odpowiedzią, która taki czyn prowokuje. Miano
wicie terrorysta palestyński masakruje Izraelczyków nie tylko dlatego, że
pragnie uwolnić spod okupacji Zachodni Brzeg Jordanu czy Jerozolimę,
ale przede wszystkim dlatego, że nie uznaje prawa Izraelitów do mieszka
nia w Palestynie. Jest bowiem przekonany, że Izraelczycy powinni zostać
unicestwieni, a wraz z nimi ich państwo. Tym samym terroryści islamscy
relatywizują wartość ludzkiego życia.
Według Allama, to właśnie ten moralny relatywizm leży u podnóża
kryzysu cywilizacji zachodniej, a także to on strącił kraje arabskie w prze
paść nihilizmu, wychwalającego śmierć oraz lekceważącego godność ży
cia, swoją i innych. Dlatego właśnie nie można kłaść na jednej szali dzia
łań terrorystów, którzy odrzucają prawo do życia, oraz akcji zbrojnych
żołnierzy, którzy starają się bronić prawa do istnienia swojego narodu.
W tym sensie, jak uważa Allam, błędem Zachodu jest siadanie do sto
łu rokowań z Hamasem czy innymi grupami terrorystycznymi, bo roz
mowy z nimi i tak do niczego nie doprowadzą. Hamas nigdy nie uzna
prawa do istnienia Izraela, bo zakazuje mu tego odmiana islamu, któ
rą jego członkowie praktykują. Poza tym, siadając do negocjacji z tymi,
którzy a priori negują istnienie Izraela, sprawia się wrażenie, jak gdyby
chciało się handlować prawem do życia jednego narodu. Istnienie Izraela
nie może być traktowane jako „wariant" czy „zmienna dyplomatyczna",
ale musi wreszcie stać się wartością constans w stosunkach międzyna
rodowych.
Dlatego Allam wyraża kilkakrotnie swoje „nie" dla kupczenia istnie
niem Izraela. Jest bowiem przekonany, że u podstaw konfliktu leży nie
tyle kwestia podziału terytoriów okupowanych, ale uznanie Izraela jako
takiego. Jednocześnie przestrzega on świat zachodni przed prowadze
niem polityki zaspokajania chwilowych żądań terrorystów, tj. appeasement. Jak mówił bowiem Winston Churchill, „ten, kto prowadzi politykę
łagodzenia, przypomina karmiciela krokodyli, który podrzuca im łakome
kąski, mając nadzieję, że sam stanie się kąskiem dopiero na sam koniec".
Innymi słowy, dla Allama Izrael jest dzisiaj przedmurzem cywilizowa
nego świata, opierającym się islamskiemu ekstremizmowi. Jeżeli świat
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zachodni nie stanie jednoznacznie po stronie prawa do życia, w tym
przypadku Izraela, przedmurze zostanie zburzone, a kolejnymi ofiarami
staną się sami Europejczycy.
Podczas uroczystej gali przyznania nagrody Dan David, która miała
miejsce na Uniwersytecie w Tel Awiwie 21 maja 2006 roku, Magdi Al
lam wygłosił przemówienie, które stało się później motywem do napisa
nia Viva Izraele. Powiedział wtedy m.in.: „Ideą, jaką chcemy promować
i umacniać w świecie, jest to, że świętość życia zobowiązuje wszystkich
albo nie zobowiązuje nikogo. Najnowsza historia Bliskiego Wschodu
uczy nas, że rozpoczęło się od kryminalizacji Żydów, potem chrześci
jan i świeckich muzułmanów, których skazuje się na śmierć za apostazję
i zdradę, aż wreszcie doszło do bezpardonowej masakry wszystkich mu
zułmanów, którzy nie poddają się tyrani islamskich terrorystów. Zwróć
my uwagę, że muzułmanie to nie tylko kaci globalnego terroryzmu, ale
w dużo większej liczbie także ofiary (...).
Drodzy przyjaciele, musimy zdać sobie sprawę, że u podstaw obecnej
globalnej wojny prowadzonej przez islamskich terrorystów jest negacja
naszego prawa do życia i wolności. Dlatego mówię, że nie ma już wię
cej miejsca na kompromisy w sprawie wartości życia. Nie wolno dłużej
kupczyć prawem Izraela do istnienia. Tylko bowiem wtedy, gdy uznamy
niepodważalne prawo do istnienia Izraela, zagwarantujemy prawo do ży
cia dla nas wszystkich. Istnienie Izraela dzisiaj wyznacza linię graniczną,
oddzielającą cywilizację życia od cywilizacji śmierci, dobro od zła (...)".
Wystąpienie Allama zostało przyjęte burzliwymi oklaskami. Cała sala
zgotowała mu długą owację na stojąco - pierwszą w historii przyzna
wania nagrody. Gdy Allam zszedł z podwyższenia, podszedł do niego
prezydent Izraela i powiedział: „Pan jest człowiekiem bardzo odważnym.
Gdyby wszyscy Arabowie byli jak Pan, dziś żylibyśmy w pokoju".
Na razie jednak nie słychać wielu muzułmańskich głosów podobnych
do Allama. Publiczna manifestacja takich przekonań wymaga rzeczywi
ście odwagi. Pokój na Bliskim Wschodzie jest wciąż daleko.

MACIEJ BAZELA
Magdi Allam, Viva Israele. Dali' ideologia delia morte alla cmlita delia vita:

la mia storia (Niech żyje Izrael! Od ideologii śmierci do cywilizacji życia:
moja historia), Mondadori, Mediolan 2007.
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W finałowej scenie filmu widzimy, jak hetman „Żebrow
ski" przez kilkadziesiąt sekund nie może wyjść ze zdu
mienia - z rapierem w ustach, którego koniec wychodzi
mu przez tył głowy, dokładnie tam, gdzie jest ślad po kuli
w czaszkach polskich oficerów. Można mniemać, przy
odrobinie wyobraźni, że „kłamstwo katyńskie" zostanie
z powrotem wepchnięte do gardła każdemu Polakowi,
który będzie nadal obrażał Rosję, aż mu wyjdzie tyłem
głowy, tak jak rapier wbity w usta kłamliwego hetmana.
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Spróbujmy wyobrazić sobie znany zbiór filmów Piraci z Kara
ibów, którego poszczególne odcinki noszą tytuły kolejnych lat,
oznaczających jakieś wydarzenia historyczne, np. 1695 czy 1696,
i sugerujących w ten sposób, że coś z pokazywanych żartów mo
głoby być kiedykolwiek prawdą. Wyobraźmy sobie, że brutalna
i bezmyślna flota brytyjska została wreszcie rozgromiona przez
bohaterskich i w gruncie rzeczy bardzo wrażliwych na dolę ludzką
i dobrodusznych piratów pod wodzą kapitana Morgana, który na
dodatek okazał się lordem angielskim, choć niezbyt czystej krwi,
kandydatem do tronu Anglii, walczącym o wolność Karaibów i jego
niewolniczo pracującego ludu zdobywanych miast i wsi. Gdy sobie to
wszystko wyobrazimy - podejrzewam, że z niemałym trudem - i roz
wiążemy dylemat, jak taka durna i bezrozumna marynarka zbudowa
ła największe morskie imperium świata, będziemy mogli spokojnie
spojrzeć na podobnie „pirackie dzieło" twórców rosyjskich, a właściwie
postsowieckich, gdyż film 1612 jak mało który wpisuje się do galerii ta
kich bałwochwalczych obrazów, jak Aleksander Newski czy Suworow.
Aby choć trochę przybliżyć stosunek tego filmu do prawdy histo
rycznej, należałoby tytułową datę 1612 napisać w szczególny sposób
i przeczytać całość „do góry nogami". Wyjdzie nam, nieoczekiwanie, przy
odrobinie wyobraźni, liczba 7191. Otóż tak się ma ten film do prawdy, jak
jego tytuł do powyższej daty. Jest on w pewnym, i to poważnym stopniu,
wywróceniem prawdy. Pytaniem otwartym pozostaje, dlaczego odbyło
się to naszym kosztem, zhańbieniem naszych barw narodowych, skrzy
deł husarsko-„diabelskich" a nade wszystko dobrego imienia Polski.
Otóż pierwsza, spontaniczna odpowiedź jest prosta: aby obrzydzić
Rosjanom Polskę i Polaków
oraz wszystko, co z Polski po
chodzi, z „zatrutym" mięsem
włącznie, gdyż i tego nie bra
kuje na ekranie, w tzw. „sce
nach drastycznych". Wniosek
z tego wypływa jeden: Polska
i Polacy, którym znów się
udało wywinąć Rosji i „spaść
na cztery łapy", stali się groźni
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dla prostego rosyjskiego ludu. Groźni na
tyle, że ojcowie „wszechruskiej" ojczyzny,
wsparci siłą pertorubli i autorytetem Cer
kwi, uznali za konieczne ich zhańbienie
i wymieszanie z najgorszymi zbrodniami.
Wszystko po to, by nikt w Rosji nie miał
złudzeń, że Polacy, przychodzący do bra
ci Rosjan niczym aniołowie - na co mogą
się nabrać tylko naiwne dzieci - w istocie
okazują się upadłymi aniołami, czy wręcz
diabłami, chcącymi zniszczyć świętą Ruś
i pokalać ją swoją „łacińską herezją".
Przewidział to mądry starzec, pokutujący mężnie w imię scalenia
Rusi, czytający w odpowiednim momencie stosowny fragment Apoka
lipsy o nadejściu szatana. Nie ma wątpliwości - jeśli kiedyś on nadejdzie,
będzie ubrany w strój Polaka. Smuta okończyłas' - oznajmia cienkim gło
sem diak i bije w dzwon, aby tę radość obwieścić nie tylko XVII-wiecznej
Rusi, ale i całemu współczesnemu światu. Nikt nie może mieć wątpliwo
ści, że to, co się stało w 1991 roku, tj. „tragiczny rozpad Związku Sowie
ckiego", w jakikolwiek sposób mogłoby się powtórzyć.
Taki z grubsza jest morał i główny motyw filmu, który pod każdym
względem okazał się brednią historyczną, z przebłyskami źle wykorzy
stanego humoru, z jedynym, ale za to konsekwentnie poprowadzonym
wątkiem wzbudzenia nienawiści do Polaków. Po zakończeniu projekcji,
gdy tylko zapaliły się światła, „aż strach było być Polakiem". Na szczęście
oglądałem ten film wspólnie z grupą polskich nauczycieli, w Abakanie,
stolicy Chakasji, daleko od Kremla i jego fobii. Zresztą wbrew tytułowi
i nowemu świętu narodowemu Rosji, czyli „oswobodzenia Moskwy od
polskich najeźdźców" Polaków na Kremlu w tym filmie nie ma. Nawet
dzisiaj strach by było ich tam pokazywać. A nuż ktoś by się ucieszył
i powiedział, choćby do siebie, wot maładcy, na Kremlu byli. Zamiast
tego polska husaria, przy pomocy holenderskich innostrancow, galopem
zdobywa bliżej nieznany w historii gród na Rusi, którego z powodzeniem
bronią kupiec Minin i kniaź Pożarski (czyli biznesmeni i ekskagiebista).
Niestety, film niemal od początku do końca usiłuje być historyczny.
A takim zupełnie nie jest. Jedyny fragment oddający prawdę historycz346
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ną trwa zaledwie cztery minuty. Jest to scena zabicia i spalenia
zwłok Dymitra Samozwańca, którego prochy rzeczywiście wy
strzelono z armaty na zachód, ze słowami: „niech wraca, skąd
przyszedł" Zamiast Maryny Mniszech mamy Ksienię Goduno
wa, zamiast kolejnego Dymitra, bliżej nieznanego nawet z imienia
hetmana polskiego, którego z racji braków personalnych przyjdzie
nam nazwać hetmanem „Żebrowskim" - by podkreślić zasługi i gor
liwość aktora w odegraniu tej antypolskiej roli. Aby większości czy
telników oszczędzić oglądania tego filmu, co zapewniam nie należy
do przyjemności, wypada choćby pokrótce przybliżyć jego treść. Nie
jest to bynajmniej łatwe, gdyż zgodnie ze staroruską tradycją realia
przeplatają się z baśnią i co chwila na ekranie pojawia się dorodny
jednorożec, pełniący różne symboliczne funkcje, które doprawdy
trudno rozszyfrować.
Całość rozpoczyna narracja, udająca film historyczny, że oto na Rusi
Moskiewskiej (Rosję mamy od czasów Piotra I), po śmierci cara Bory
sa Godunowa, pojawił się w przepastnych (patrz groźnych) głębinach
Rzeczypospolitej domniemany syn Iwana, oczywiście Groźnego, cudem
ocalony od śmierci, Dymitr zwany po swym zgonie Samozwańcem, któ
rego poparł na zgubę Rusi Moskiewskiej król Polski Zygmunt III Waza,
a za nim papież i jezuici. Wynikiem tej „ogólnoeuropejskiej" intrygi było
morderstwo młodego cara Fiodora Godunowa oraz jego matki i sług,
i wzięcie do niewoli jego siostry Ksieni. Scenę tę powtórzono dwa razy,
tak aby każdy zapamiętał, że odtąd ohydnym mordercą cara ma być
polski hetman, rzeczony „Żebrowski", któ
ry przydeptując nogą głowę młodziutkiego
cara, sprawnie skręca mu kark. Ocalona Ksienia ma mu posłużyć jedynie do zagarnięcia
tronu carskiego, czyli jest to Dymitr II Samo
zwaniec a rebours. W związku z tym nie ma
w owej smucie śladu ani Maryny Mniszech,
ani drugiego Samozwańca czy atamana ko
zaków dońskich Iwana Zaruckiego, opiekuna
ich syna, ewentualnego cara, powieszonego
w wieku trzech lat w dniu koronacji pierw
szego Romanowa. Nie ma śladu żadnych
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„godów moskiewskich" żadnych Szujskich,
którym Dymitr wspaniałomyślnie wybaczył
zdradę i darował życie, aby wprowadzić nowe
stosunki na Rusi. Stąd nikt z widzów nie wie,
że ci, którzy mordują potem Dymitra i wy
strzeliwują jego prochy na zachód, to ci sami
ocaleni przez niego Szujscy, których następ
nie do Polski przywiezie Żółkiewski, by w ten
sposób ochronić ich przed śmiercią ze strony
rodaków.
Nie trzeba dodawać, że jak ognia wy
strzegano się scen z wyprawy Żółkiewskiego
pod Kłuszyn, marszu na Moskwę, gdzie sami
Moskale zaprosili jego wojska na Kreml, by go broniły przed „worem tuszyńskim" tj. Dymitrem II, którego stronnikami byli przecież obaj (ojciec
z synem) Romanowowie. Zamiast tego mamy jednorożca na żyznych
łąkach Rusi, które opuszcza na czas smuty. W jego zastępstwie pojawia
ją się talizmany w kształcie jego rogu. Jeden rzeźbiony w drewnie tkwił
w bramie grodu, w którym ukrywała się księżniczka Ksienia Godunowa,
drugi - bardziej tajemniczy - w rękach hiszpańskiego caballero, goszczą
cego na Rusi w służbie u Polaków, a właściwie u samego siebie. Talizman
ten przynosi mu szczęście zarówno w grze w kości, jak i cudownie leczy
mu rany odniesione po jej zakończeniu.
W owym tajemniczym grodzie, zdobionym rzeźbą jednorożca, poja
wia się chłopskie dziecko, podglądające piękną Ksienię w kąpieli. Idyllę
przerywa brutalny najazd Polaków, mordujących mu matkę i rozbija
jących bramę z jednorożcem, jak się wreszcie domyślamy - symbolem
szczęścia na Rusi. Chłopiec zachowuje, jako talizman, drewniany róg
z rzeźby jednorożca, który tajemniczo doprowadza go do porwanej
Ksieni. Choć młodzian jest sprzedany w niewolę, wydostaje się z niej, by
choć przez chwilę popatrzeć na ukochaną, którą wredny Polak przemo
cą wsadza na tratwę. W górę rzeki, ku Moskwie, ciągną ją ruscy chło
pi, na czele z bohaterem filmu, poganiani batem przez polskich panów
i wysługujących się im kolaborantów. Gdy wędrujący na Moskwę Pola
cy dopuszczają się coraz większych zbrodni i gwałtów na niewinnych
niewiastach, przy łopocie biało-czerwonych flag, usiłujących zakryć,
348

FRONDA 44/45

oczywiście bezskutecznie, te zbrodnie, to w Moskwie bezmyślni
bojarzy wybierają carem królewicza polskiego Władysława. Jak
wiemy, wyboru dokonano zaocznie. Pod nieobecność elekta boja
rzy nakazują prostemu ludowi, aby przysięgał i kłaniał się pustemu
tronowi. Ruscy chłopi - jak wiadomo - głupi nie są i na takie bał
wochwalstwo namówić się nie dadzą. Istinny car to co innego, ale
jak go nie ma, to i nie ma przysięgi, i chłop zwykłemu krzesłu kłaniał
się nie będzie, a co dopiero przysięgał mu wierność. Zanosi się na
scenę żywcem z Wilhelma Telia z kapeluszem na kiju. Ale od cze
go są polscy oprawcy na Rusi. Ci łapią zbyt wygadanego chłopa i na
oczach przerażonej widowni wycinają mu język, aby każdy wiedział,
skąd na Rusi wzięła się cenzura, jakby tam nigdy Iwana Groźnego nie
było. Po takiej prezentacji wszyscy milkną i milczą do dziś.
Akcja tymczasem przenosi się do Rzymu, gdzie złowrogi papież
w czystej włoskiej mowie zawiązuje z jezuitami spisek na „ruską duszę"
Przebiegły jezuita, symbol wszelkiego krętactwa, obiecuje, że tak pokie
ruje „ruskim narodem" i wielbiącymi bałwochwalczo papieża Polakami,
iż doprowadzi ich do stóp jego tronu. Sceny watykańskie powtórzą się
parokrotnie, aby widzowie dobrze zapamiętali, skąd grozi im niebezpie
czeństwo. W scenie końcowej papież wyrzuca z pogardą nieszczęsnego
jezuitę, który zbyt gorliwie chciał zgłębiać i zrozumieć tajniki „duszy
ruskiej", że aż zapuścił brodę. Potrącają go
i wyśmiewają z tego powodu katolickie za
konnice. Gdyby ktoś miał wątpliwości, po
co istnieje „papieska wiara" po tym filmie
ich mieć nie powinien. Odpowiedź jest pro
sta: na zgubę Rusi.
Tymczasem film staje się coraz mniej
zrozumiały. Jakieś zbiry grzebią w lesie
zwłoki małego dziecka i żałują, że nawet
krzyża nie mogą na jego grobie postawić.
Scena ta ma nabrać sensu dopiero pod ko
niec filmu. Tymczasem piękna Ksienia jest
wciąż przymuszana przez wrednego het
mana, aby przyjęła „wiarę łacińską", która jako żywo - chrześcijańską nie jest. A zatem
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jej przyjęcie oznacza nie tylko zdradę religijną
i narodową, ale tak po „prawosławnej" praw
dzie - zgubę dla duszy.
Ksienia stawia bohaterski opór i szuka rady
u „leśnego starca" żyjącego na pustelniczej plat
formie w koronach drzew. Skądinąd to najlep
sza i najbardziej autentyczna scena w całym
filmie. Starzec daje jej radę, aby wytrwała do
najbliższego śniegu, potem może przyjąć „łaciństwo" Niech wytrwa, tak jak on trwa, w po
stach i modlitwie za świętą Ruś. Na pożegnanie
może wziąć prawosławny krzyżyk, który doda
jej odwagi. Tu powraca kochające ją „ruskie
chłopię", które stało się w międzyczasie męż
czyzną, zdolnym walczyć o jej cześć z wrednym
Polakiem. Jak z obrazu Repina „burłacy", tak on
ciągnie tratwę z Ksienią i Polakami w górę rze
ki. Ku Moskwie zresztą zdążają wszyscy, i Po
lacy, i kniaź Pożarski z Mininem, którzy zbuntowali się w Niżnym Nowgorodzie. Nocą ucieka ów chłopak z niewoli i zjawia się na tratwie, aby
choć popatrzeć na ukochaną, w chwili gdy hiszpański caballero ogrywa
Niemca w kości. Już, już wygrywał, gdy tratwa się kiwnęła i kości poka
zały całkiem inny, niekorzystny wynik. Między graczami wywiązuje się
walka, z której zwycięsko wychodzi hiszpański caballero, choć z raną,
którą uzdrawia mu róg jednorożca.
Tymczasem wpatrzony w Ksienię chłopiec zostaje pojmany i wybatożony, co ma znaczenie dla jego dalszych losów i narracji filmu, gdyż
wydarzenie to uniemożliwi mu zostanie carem. Wystawiony na sprzedaż,
dzięki sprytowi i zmowie z „Tatarinem", sługą Hiszpana, zostaje przez
niego kupiony i trafia do jego kompanii. Między oboma sługami zawią
zuje się przyjaźń tatarsko-moskiewska w hiszpańskiej służbie. Pogłębia
się ona jeszcze bardziej, gdy w zasadzce ginie mężny caballero, a sprytny
Tatarin odkrywa, że „ruski chłopak" jest do niego łudząco podobny i mo
że naśladować Hiszpana. Przebiera go więc i odgrywa jego sługę. Razem
udają się do Polaków i wkradają się w łaski hetmana „Żebrowskiego". Bra
ki w dworskiej etykiecie i znajomości hiszpańskiego „ruski chłopak" nad350
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rabia wrodzoną tamtejszemu ludowi inteligencją. Dzielnie po
maga mu sprytny Tatarin, stający mężnie w obronie czci równie
sprytnej „ruskiej dziewki", którą usiłuje pojmać i zgwałcić polski
pan. Ta z wdzięczności obdarza go swoimi wdziękami i prowadzi
go, mimo sprzeciwu ojca, boć to Tatarin, przed prawosławny oł
tarz, dając początek rozwojowi prawosławia w tatarskim narodzie.
Tymczasem „ruski" caballero, jak odtąd możemy go nazwać, stając
w obronie swej pani, zdradził swą tożsamość, gdyż przemówił po
rosyjsku i trafił do więzienia, z którego z łatwością ucieka, od daw
na wszak wiadomo, że na Rusi każde więzienie ma podkop. Ale nie
każdy podkop prowadzi prosto w objęcia kniazia Pożarskiego, który
idąc ku odległej Moskwie, broni się w bliżej nieokreślonym grodzie
na Rusi przed hordami dzikich Polaków (z obowiązkowymi skrzydła
mi u ramion) i żądnym zemsty hetmanem.
W tym momencie filmu padają pełne zachwytu słowa „ruskich" dzieci:
angieły idut. Tymczasem rozwścieczony hetman zdobywa gród jak może,
niemiłosiernie go obstrzeliwując. W tej chwili próby „ruski" caballero wi
dzi ducha zmarłego Hiszpana, strącającego butem z muru skórzane wia
dro i w mig pojmuje, o co chodzi. Robi skórzaną armatę, odgryzając się
z niej Polakom. Teraz oni są w opałach. Ich szturmy przy pomocy Holen
drów nie udają się, gdy oto jedyna „ruska" armata, nabita rozżarzoną kulą
wysadza w powietrze i Polaków, i ich magazyn pełen prochu, po którym
pozostaje przykładna dziura w ziemi. Wściekłość hetmana jest jeszcze
większa, ale nie przestaje atakować. Co gorsza, dopuszcza się ohydne
go szantażu, posyłając niewinnej Ksieni lalkę z liścikiem, że będzie wie
działa, co to dla niej znaczy, jeśli do niego nie wróci. Miotając się na ko
niu, dostrzega rozbity łańcuch przy zwodzonym moście. Na jego rozkaz
sprawna artyleria rozbi
ja drugi łańcuch i most
z hukiem wali się na
ziemię, otwierając dro
gę rozpędzonej husarii,
która - jak na skrzyd
łach - pędzi w głąb, wy
dawałoby się bezbron
nego już grodu. Ale tu
ZIMA 2008

351

właśnie czeka na nią najokrutniejsza
niespodzianka,
istne
ostrzeżenie dla wrogów i osz
czerców Rosji. Sprytny caballero
z Tatarinem wytaczają swą skó
rzaną armatę, nabitą kulą złożo
ną z dwóch półkul, połączonych
żelazną sztabą i łańcuchem. Wy
strzelony specyfik czyni istne
spustoszenie wśród polskiej hu
sarii, co w zwolnionym tempie
i przez dobre kilkanaście minut
każdy może dokładnie obejrzeć,
a skrzydlaci jeźdźcy bez głów
mogą przerazić co bardziej wraż
liwych. Stąd film dozwolony jest dopiero od lat dwunastu. Po takiej ma
sakrze akcja filmu wyraźnie słabnie, jakby spełniła już swoją zasadniczą
funkcję.
Pod murami Kremla rozgrywa się teraz bliżej nieznana, zwycięska
bitwa, w której nawołujący do walki z „Ispańcem" hetman „Żebrowski"
dostaje się do niewoli i z pętlą na szyi czeka na sprawiedliwy wyrok. Tym
czasem bojarska duma zastanawia się, czy aby na cara nie wybrać „hi
szpańskiego caballero" skoro taki zdolny i „umny" (a nic nie wie o jego
prawdziwie „ruskim" pochodzeniu). Niestety, brak mu odpowiednio dłu
giego rodowodu. Ale od czego sprytny Tatarin, który za sakiewkę zło
ta załatwia mu szybko taki rodowód, że nawet Czyngiz-chan się w nim
znalazł. Jest to nota bene najdowcipniejszy fragment tego mętnego filmu.
Okazuje się, że caballero „jest" w prostej linii potomkiem księżnej Anny
Jarosławny, wydanej w XI wieku za króla Francji Henryka. Już, już miał
zostać carem i mężem ukochanej, a podglądanej w dzieciństwie Ksieni,
gdy „zły język" - hetman „Żebrowski" - wyjawia wszystkim straszliwą
prawdę, że jest on wybatożonym chłopem, co można sprawdzić na jego
plecach, a zatem carem żadną miarą zostać nie może.
W odpowiedzi pada pochwalna tyrada godna najlepszych filmów
socrealizmu. Ale hetmanowi mało, że upokorzył „chłopa", teraz oplu
wa księżniczkę Ksienię i życzy jej śmierci. Wyjawia przy tym straszliwą
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„prawdę" że oto nie tylko była ona jego kochanką, z którą miał
zmarłe dawno temu dziecko, grzebane przez litościwych zbirów
na początku filmu, a którego „ponownym" zabiciem szantażował
nieświadomą losów córki Ksienię (stąd motyw z lalką), ale że wy
parła się też prawosławnej wiary i już przyjęła „wiarę łacińską" co
od razu kwalifikowało ją na szafot. Od śmierci wybawił ją mężny
caballero, wyzywając kłamliwego Polaka na sąd Boży. Wymowa jest
prosta: niech Bóg rozstrzygnie odwieczny polsko-rosyjski spór, kto
mówi prawdę, a kto okłamuje ruski naród i cały świat. Hetmano
wi zdejmują pętlę i dają rapier. Niech broni swych racji w uczciwej
walce, choć zasłużył na śmierć. Ale niech zna „ruską" prawość. Jak
w Piratach z Karaibów rzecz się rozstrzyga w ostatniej chwili. Wred
ny Polak ma złudną przewagę i gdy rozdziawia usta z radości, że za
chwilę ubije „ruskiego" caballero, spotyka go przykra niespodzianka.
Niespodzianka spotyka też widzów, zwłaszcza polskich. Nie wiedział bo
wiem biedaczysko, że sprytny caballero „oczytał" się kiedyś u Hiszpana
książek z obrazkami, w których strony, jak w kreskówce, szybko prze
wracane pokazują szczególny sposób walki, demonstrując cios rapierem
w usta tak, że pozbawiał on życia każdego przeciwnika. I oto mamy scenę,
w której hetman „Żebrowski" przez kilkadziesiąt sekund nie może wyjść
ze zdumienia - z rapierem w ustach, którego koniec wychodzi mu przez
tył głowy, dokładnie tam, gdzie jest ślad po kuli w czaszkach polskich
oficerów. Można mniemać, przy odrobinie wyobraźni, że „kłamstwo ka
tyńskie" zostanie z powrotem wepchnięte do gardła każdemu Polakowi,
który będzie nadal obrażał Rosję, aż mu wyjdzie tyłem głowy, tak jak ra
pier wbity w usta kłamliwego hetmana.
Krótko mówiąc, „strzeżcie się Polacy, koniec waszych kłamstw jest
bliski".
Wraz
z zabiciem
wszystkiego co polskie i wstą
pieniem Ksieni do klaszto
ru, w którym do końca ży
cia będzie już pokutować za
związek z Polakiem (z bliżej
nieznanych powodów ślub
z ukochanym caballero nie
jest możliwy), świątobliwy
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starzec może zrzucić nałożo
ne na swe ciało dobrowolnie
ciężary, które dźwigał w czasie
smuty i odetchnąć pełną pier
sią. Odkłada kule, które go
podtrzymywały, aby mógł stać
na modlitwie przed Panem,
schodzi z leśnej platformy
i siada nad czystym źródłem.
Na Ruś powraca jednorożec,
a z nieba sypią się białe płat
ki. To pierwszy śnieg. Tak jak
obiecał starzec, do pierwsze
go śniegu trwać miała smuta.
A zatem smuta okończyłas', co
piskliwym głosem oznajmia całej Rusi, dzisiejszej Rosji i światu, rozra
dowany diak, biegnąc ku cerkiewnym dzwonom. Wraz z jednorożcem
powraca na Ruś dobrobyt. Oczywiście nie trzeba dodawać, że pod rzą
dami „jedinie" słusznej partii i pod światłym przywództwem „miłościwie
panującego" kniazia Monomacha, czyli Włodzimierza, co miał odwagę
ogłosić na swej okładce tygodnik „Sowierszenno Sekretno" który tuż
przed wyborami zaprezentował Rosjanom prezydenta Putina z koroną
carów w rękach.
Gdyby i teraz ktoś miał wątpliwości, po co ten film powstał, powinien
wysłuchać streszczenia historii stosunków polsko-rosyjskich autorstwa
jakiegoś rozdrażnionego Rosjanina lub Rosjanki, nawet polskiego pocho
dzenia, a dowiedziałby się, że obraz spełnił swoją złowróżbną rolę. Do
świadczyłem tego wśród „rodaków" na Syberii, gdy w kilka minut dowie
działem się, że Polska zawsze najeżdżała i paliła Rosję, rabując i kradnąc
co się dało, dlatego dziś tylu Rosjan żyje w nędzy, wywołanej przez Po
laków, którzy teraz nie kwapią się z udzieleniem pomocy. Nic dodać, nic
ująć. I tym się tylko różni ta propaganda od „minionej epoki" że komu
nizm zastąpiło „carosławie", z uniwersalizmem chrześcijańskim niewiele
mające, prócz nazwy, wspólnego.
Ostatni wątek filmu dopełnia całości i adresowany jest do tych, którzy
już zapomnieli, jak po polsku brzmią najgorsze przekleństwa. Film ten
354

FRONDA 44/45

przypomni im je w pełnej „krasie". Jest tam wszystkiego w bród,
na każdą literę, bez dźwiękowych „zagłuszaczy". Zrozumiałe są
te bluzgi również dla Rosjan, w iście „dobrym ruskim" stylu. To,
że ten film zniknął z braku widowni z ekranów Jekaterynburga na
Uralu już po 10 dniach, jest dobrym objawem istnienia gustu, choć
by czysto estetycznego u inteligencji wielkich miast i pozwala są
dzić, że jej stosunku do Polski w niczym nie zmieni. Gorzej gdy film
ten, za odpowiednią dopłatą, rozejdzie się po wsiach i miasteczkach
Rosji. Tam może bezpowrotnie lub na długo zatruć „rosyjską duszę"
nienawiścią do „wrednych" wiecznie szkodzących Rosji Polaków, o co
wyraźnie, choć nieudolnie w tym filmie chodzi.
Brak walorów artystycznych mu w tym nie przeszkadza. Zobaczy
my, jakie będą echa za granicą. O Złotych Lwach w Wenecji chyba
już zapomniano. Nie ulega zaś wątpliwości, że film ten zasługuje na
pierwsze miejsce w konkursie na zdobycie „palmy nienawiści". Z drugiej
strony szkoda, że całkiem niezła gra aktorska Marata Baszowa (ruskiego
caballero), Violetty Dawydowskiej (w roli Ksieni) i Daniela Spiwakowskiego (jako Tatarina), „poszła na (przysłowiową) Marne".
O grze hetmana „Żebrowskiego" nie będę się wypowiadał. Wystarczy,
że przytoczę opinię zasłyszaną wśród historyków, iż teraz, dla zachowa
nia równowagi, aktor ten powinien zagrać w jakimś niemieckim filmie, za
równie wielkie pieniądze, komendanta polskiego obozu koncentracyjne
go, równie bestialsko jak Moskwian na Rusi, mordującego bezbronnych
i niewinnych polskich Żydów, których bezskutecznie starają się ocalić
bohaterskie dywizje SS,
oblegające Oświęcim.
Oczywiście jest to
żart, taki sam jaki „pol
ski pan" Żebrowski zro
bił z prawdy historycz
nej, własnej ojczyzny
i jej dobrego imienia,
a także z samego siebie.
Pytanie, na ile był on
świadom tego, co z nim
robią?
ZIMA 2008

355

A tak poważnie: co robić z tak ostro zarysowaną prowokacją? Można
przemilczeć, jak przemilczeliśmy w XIX wieku operę Michaiła Glinki (też
Polaka z pochodzenia) o równie bzdurnej treści pt. Iwan Susanin (któ
rej tytuł sam car Mikołaj I zmienił na bardziej znamienny Życie za cara,
streszczający styl jego rządów), nigdy nie wystawianą w Polsce. Końcowy
akord tej opery posłużył nawet odrodzonej Rosji w 1991 roku za hymn
państwowy, do czasu aż „wróciło stare"
Można odpowiedzieć w ten sam sposób co Rosja, ale szkoda pienię
dzy, których niestety nie szczędziła strona rosyjska. I tak pojedynek na
kalumnie przegralibyśmy z kretesem.
Można wreszcie
podać prawdę o smucie, zarówno Pola
kom, jak i Rosjanom,
że była to pierwsza
próba, by zaszczepić
na Rusi Moskiewskiej
nieco inne porządki
społeczne niż wów
czas panujące - tak,
aby czasy Iwana Groź
nego i jego opryczniny
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(poprzedniczki CzK, NKWD i KGB) nigdy się nie powtórzyły.
Do tego chciano, za cenę tronu, użyć skutecznie Polaków. Mieli
dać podwaliny pod moskiewską demokrację i wolny sejm.
Sęk w tym, że Polacy tego nie chcieli, zostawili króla bez pie
niędzy, a załogę na Kremlu, głównie litewską, bez jedzenia i po
mocy. Działania Chodkiewicza, rozdęte do rozmiarów bitwy, miały
zaledwie ratować honor króla i życie zagłodzonych ludzi na Kremlu.
Gdy uzgodniono, że wyjdą bezpiecznie, poddali się.
Wystawieni na pojedynek fałszu z prawdą, powinniśmy podjąć
- mimo wszystko - wyzwanie i zdobyć się na wysiłek tak artystyczny,
jak i finansowy, by nakręcić, także dla Rosjan, film o zmasakrowanym
w 1569 roku Nowogrodzie Wielkim, któremu na wieść o unii lubel
skiej i demokratycznym połączeniu się narodów Litwy, Polski i Rusi,
Iwan Groźny wyrwał serce, tzn. dzwon wiecowy, i wywiózł do Mos
kwy na wieczne milczenie, a ludność miasta, doświadczoną już podbo
jem w 1478 roku, raz jeszcze wymordował.
Dzwon ten został zawieszony na Kremlu, obok innych dzwonów, wy
wiezionych z upokorzonych wielkich miast Rusi: Włodzimierza Wielkie
go, Suzdala, Tweru, Niżnego Nowogrodu, Riazania czy Pskowa. W tej
samej cerkwi, gdzie je zawieszono, bronili się również rosyjscy i kozaccy
obrońcy Kremla, nawet wtedy, gdy Litwini i Polacy 2 listopada 1612 roku
podpisali kapitulację, by złożyć broń kilka dni później. Wiedząc, że nie
ma dla nich żadnych szans, ani miejsca w tym rozejmie, a widząc żąd
nych zemsty kozaków kniazia Trubeckiego, cofnęli się z powrotem na
Kreml i tu - 7 listopada - atakowani ze wszystkich stron, wysadzili się
w powietrze, rozrzucając po Kremlu szczątki zagrabionych dzwonów
z wielkich niegdyś grodów Rusi Zaleskiej. „Zagrzmijcie dzwony Nowo
grodu!", choćby ostatni raz - to hasło powinno być mottem tego filmu,
a być może nawet jego tytułem. Wszak tą drogą poszli potem szlachetni
„dekabryści", szukający dla Rosji godnego miejsca wśród narodów Euro
py. Pomyślmy o tym.

KRZYSZTOF JABŁONKA
1612, rei. Władimir Chotinienko, film prod. ros., 2 0 0 7 .
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W filmie Chotinienki nie doczekamy się sceny wypiera
nia Polaków z Kremla - w zasadzie, według reżysera,
na Kremlu ich nie było; ostatnia bitwa rozgrywa się, jak
zwykle, pod Moskwą. Ze zgłaszającymi prawa do tronu
samozwańcami lud rozprawiał się zaś szybko i zdecydo
wanie: szczątki jednego z nich, spalone i podeptane, zo
stają wystrzelone na Zachód - skąd przybył - z armaty.
Lud rosyjski, chociaż szlachetny, jest dziki i nieprzewi
dywalny. Nic dziwnego - Rosjanie od dawna nie mogą
się zdecydować, czy bliżej im do azjatyckich „Skifów",
czy europejskich salonów.

Stare mity
nowej Rosji

MARTA
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1612 Władimira Chotinienki to film, który podtrzymuje wszystkie wielkoruskie mity, jakie kiedykolwiek stworzyli na swój temat Rosjanie.
Ideologii putinowskiej „nowej Rosji", którą reżyser i scenarzysta obrazu
przedstawili na ekranie, zdecydowanie najbliżej jest do czasów carskich
i przetworzonego w II połowie X I X wieku w duchu nacjonalistyczno-mocarstwowym słowianofilstwa.
Ekranizacja weszła do kin tuż przed rosyjskim Dniem Jedności Na
rodowej - świętem, które decyzją Putina obchodzone jest 4 listopada.
Miała przypominać, co właściwie upamiętnia ta data. Czy jednak Rosja
nie są w stanie czegokolwiek się z filmu dowiedzieć? Śmiem twierdzić, że
ów główny cel ekranizacji nie został osiągnięty. W obrazie Chotinienki
przeważa po prostu, przybrana w szaty baśni, stara wielkoruska ideolo
gia. Przekonanie, że Rosja jest niezgłębioną tajemnicą, mistycznym fe
nomenem, którego rozumem nie da się objąć; że prawda Rosji tkwi w jej
ludzie, który stoi na straży wiary i ojczyzny (który jednak potrzebuje
ojca-przywódcy); że, wreszcie, Zachód (portretowany w Moskwie tak
często w barwach biało-czerwonych i biało-żółtych!) dysponuje zaledwie
powierzchowną technologią, która tylko przejściowo może zagrozić we
wnętrznej sile Rosji.

Rosyjska „tajemnica"
Największym, być może, osiągnięciem Rosji jest właśnie to, że zdołała
narzucić Zachodowi sposób mówienia o sobie samej. Nawykły do rozu
mienia i kategoryzowania umysł europejski spasował przed „tajemnicą
Rosji" która rządzi się swoimi prawami - do których nic Zachodowi.
Podzwonnym takiego myślenia jest, rzecz jasna, cała współczesna (i nie
tylko) polityka Europy wobec wielkiego wschodniego państwa.
Najpierw, żeby pokazać Zachodowi jednorodne oblicze (a tym sa
mym uprawomocnić swoje terytorialne roszczenia), Rosja dokonała
„inwazji" wewnętrznej. Pomogła w tym wielka literatura i filozofia, spy
chająca w niebyt narody kresowe Rosji. Skłoniła je do milczenia, czyniąc
z nich zaledwie nieokreślone tło, podatne na rusyfikację. Nie bez przy
czyny zatem w filmie Chotinienki jeden z głównych bohaterów, Tatar,
wygląda jak Rosjanin z europejskiej części państwa i za takiego się uważa.
Całe imperium - jakże zróżnicowane - stało się zatem wielką, jednolitą,
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zeuropeizowaną, acz prawosławną Rosją. Cóż z tego, że zeuropeizowaną
zupełnie powierzchownie, i cóż z tego, że jej prawosławie, sprowadzone
ostatecznie do roli jednego z organów państwa, nie panowało nad sferą
duchową Rosjan nawet na tyle, żeby zapobiec mnożeniu się sekt i kon
wersji poddanych na wyznania zachodnie.
Jeśli oświeceniowe traktaty zachodnich ambasadorów i podróżników
mówiły jeszcze po prostu o „prymitywnym i barbarzyńskim królestwie"
to rosło ono w siłę na tyle szybko, że wkrótce ową barbarzyńskość trudno
było już podkreślać. Przynajmniej nie tam, gdzie sięgały rosyjskie bag
nety, i nie tam, gdzie rody królewskie wchodziły w dynastyczne związki
z dziedzicami korony carów. Czy wielkie imperium może w ogóle być
okrutne i prymitywne? Czy nie lepiej założyć, że obowiązują w nim inne,
niezachodnie normy? Słynna uwaga Churchilla, że Rosja to tajemnica,
jest efektem kapitulacji rozumu Europy wobec kultury, której Zachód nie
mógł (a może nie chciał?) pojąć. Zracjonalizować Rosję (a, wbrew pozo
rom, jest to możliwe) - to ją rozbroić.
W filmie Chotinienki tajemniczość państwa carów jest niezwy
kle podkreślona - symbolizuje ją pojawiający się tu i ówdzie jednorożec
(nawet dla rosyjskich krytyków filmu jest to jednak symbol cokolwiek
chybiony, z drugiej strony - raczej wbrew intencjom twórców obrazu
- odsłaniający bolesną eklektyczność i płycizny imperialnej ideologii).
Co więcej, ze względu na tę tajemniczość właśnie, w 1612 na prawosławie
nawraca się wysłany przez papieża do Moskwy jezuita (dalekie echo ojca
Antoniego Possevino?) - najpełniej ukazując, jak „modelowy" zachodni
rozum powinien kapitulować w obliczu szerokiej, rosyjskiej ziemi i niepojmowalności jej mieszkańców.

„Miliony ramion"
Tradycja rosyjska wypracowała znakomity sposób na neutralizowanie
tych, którzy w jakikolwiek sposób od wewnątrz próbowaliby uchylić dla
Zachodu rąbka tej „tajemnicy". Prawda rosyjska tkwi w ludzie i, jak pi
sał niegdyś Chomiakow w polemice z pewnym rosyjskim jezuitą1, nawet

1

Mowa, oczywiście, o Iwanie Gagarinie i polemice dotyczącej chomiakowowskiej
sobornosti.
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jeśli zdradzą elity, pozostaną „miliony ramion i dusz" które będą bro
nić mateczki Rosji i jej prawdziwej wiary. Tak było, według słowianoftla,
podczas unii florenckiej i brzeskiej, tak było również - jak pouczają nas
twórcy 1612 - podczas polskich najazdów. Niewątpliwie właśnie dlatego
głównym bohaterem filmu jest chłop Andriej (w tej roli Piotr Kisłow)
- symboliczne wcielenie mądrości rosyjskiego ludu, chłop właśnie, a nie
szlachcic, bo przecież w polskiej epopei, dotyczącej zbliżonego okresu
historycznego, szlachtą byli nie tylko Kmicic czy Skrzetuski, ale nawet
Kiemlicze czy Rzędzian. Wynika to zresztą także z dwóch różnych spo
sobów przeżywania swoiście słowiańskiej demokracji w Rosji i w Polsce
- wschodniej wspólnoty ludu i zachodniej szlacheckiej wspólnoty oby
watelstwa.
W każdym razie to Andriej uwalnia swój naród od Wielkiej Smuty
i rozprawia się z polskimi awanturnikami, chcącymi osadzić na carskim
tronie cudem ocaloną carewnę, Ksenię Godunowa i jej kochanka-Lacha.
Dzięki przyrodzonemu sprytowi i szlachetności (a lud rosyjski od XIX
wieku jest opiewany jako nosiciel tych cnót), dysponując magiczną po
mocą jednorożca, który zsyła na chłopa wizje, Andriej dowodzi obroną
Rosji, a u jego boku, jak w wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, walczą kobie
ty, dzieci i starcy. Jakże symboliczne w tym kontekście jest zakończenie
1612, kiedy Andriej, dysponując fałszywą metryką, może objąć tron, lecz
rezygnuje z niego w imię prawdy - „bo Rosja nie potrzebuje już samo
zwańców".
„Ludowość" czy też „narodowość" rosyjskiego ustroju podkreślano
już za Mikołaja II, kiedy wprowadzono w życie znaną formułę „prawo
sławie, samodzierżawie, narodowość". Już wówczas wyznacznikiem ro
syjskiej monarchii miała być właśnie owa „mistyczna" więź, która łączyła
cara-batiuszkę z ludem (i poziomo - poddanych pomiędzy sobą), odróż
niająca Rosję wyraźnie od arystokratycznych monarchii zachodnich.
Obraz Chotinienki jest dopracowany pod każdym względem - ko
chana przez Andrieja carewna idzie do klasztoru, gdy ten, przyznając
się do swojego pochodzenia, rezygnuje z jej ręki. Długi kadr pokazuje,
jak Ksenia boso kroczy po trawie - jest to bez wątpienia jej symbolicz
ne pojednanie z rosyjską ziemią. Carewna była przecież przez wiele lat
kochanką Polaka (czy może być gorsze przewinienie?). Topos jak z kart
Dostojewskiego, tyle że - znowu - w nieco spłyconym wydaniu.
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Integralność prawosławia
Wróćmy jednak do nawróconego jezuity. W jednej z ostatnich scen fil
mu, z brodą, w kapturze i z kosturem zmierza do Rzymu, żeby przekazać
papieżowi odkrytą przez siebie na Wschodzie religijną prawdę.
Członkowie Towarzystwa Jezusowego przedstawiani byli w Rosji od
samego początku istnienia zgromadzenia jako apogeum katolicyzmu.
Byłby to z pewnością komplement, gdyby nie specyficzne rosyjskie po
strzeganie posłusznych Rzymowi chrześcijan. Wizja Chotinienki nie sili
się nawet na prostą polityczną poprawność w tym względzie: katolicyzm
- dokładnie jak w pismach najbardziej antykatolicko nastawionych słowianofilów - przedstawiony został w wyreżyserowanym przezeń filmie
jako kipiąca przepychem forma doczesnej władzy, która chce jedynie po
szerzać swój terytorialny zasięg, w odwodzie mając szable fanatycznych
Polaków i puste sylogizmy jezuitów. Prawosławie - dla odmiany - to
prawdziwe chrześcijaństwo, religia starców-słupników, którzy cierpią za
Rosję i prorokują. Tajemnicza współpraca mnichów łączy ich z symboli
zującym Rosję jednorożcem - wydaje się, że wspólnie pomagają Andriejowi dokonać wielkich czynów.
Antykatolicyzm to tylko jedna ze starych idei, które oglądamy na
ekranie. Bo jeśli rosyjscy myśliciele krytykowali rzymskie wyznanie, robi
li to zawsze w imię dowartościowania kultury Rosji. Tak jest i w tym przy
padku. Od pierwszych scen na ekranie podkreślana jest technologiczna
przewaga Polaków - to oni mają większe armaty, lepsze zbroje, zabawiają
gawiedź fajerwerkami i robią wrażenie uskrzydlonymi oddziałami husa
rii. To jednak tylko powierzchowne zdobycze, które Rosjanie mogą po
konać - jeśli tylko naprawdę chcą. Technicznej sprawności Lachów i to
warzyszących im zachodnich najemników Chotinienko przeciwstawia
odwagę i pobożność rosyjskiego ludu, który pokonuje najeźdźców dzię
ki mistycznym wizjom głównego bohatera i nadzwyczajnemu splotowi
przypadków. Wielkiej żelaznej armacie polskiego hetmana odpowiedzą
zrobioną ze skóry - ale na tyle celną, by jednym strzałem w składnicę
prochu unicestwić kilka oddziałów. Mamy tu zatem uproszczoną wersję
tak lubianej przez rusofilów starej dychotomii integralności kultury Rosji
oraz efektownej, choć powierzchownej kultury Zachodu - idei, mającej
swoje korzenie jeszcze u Iwana Kiriejewskiego.
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Polska - inna koncepcja Słowiańszczyzny
Głównym przeciwnikiem Rosjan w 1612 są, oczywiście, Polacy - ok
rutni, marzący tylko o prywatnych korzyściach, co więcej - niosący na
swoich mieczach zafałszowane chrześcijaństwo. Że Polacy są dla Rosjan
nierozwiązywalnym problemem, wiadomo nie od dzisiaj: zdrajcy Sło
wiańszczyzny, bo żarliwi katolicy, odrzucający słowiańskie prawosławie,
jedyna siła na Słowiańszczyźnie, jaka kiedykolwiek mogła Rosji zagrozić,
w imię swojej odrębności urządzająca powstania (to jedna z najwięk
szych porażek programu kolonizacyjnego Rosji!) czy wreszcie zatrzymu
jąca prącą na Zachód bolszewicką rewolucję.
Jeśli Rosja sama siebie definiuje jako tajemniczy Wschód, musi dookreślać się poprzez to, co przedstawia sobą cechy Zachodu - i polska
sąsiadka zawsze była do tego znakomitą kandydatką. I Rzeczpospoli
ta, bo to ten właśnie twór ustrojowy zaszedł Rosjanom najbardziej za
skórę, dysponowała wszystkimi najważniejszymi atrybutami państwa
zachodniego, a jednocześnie posiadała tyle typowo słowiańskich cech
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charakterystycznych, że nie
mogła nie być dla Rosji czymś
w rodzaju jej zwierciadlanego
odbicia, w którym wszystko to,
co lewe, znajduje się nagle po
prawej stronie. W Polsce inaczej
rozumiano typowe słowiańskie
ludowładztwo; zamiast obszcziny nad Wisłą krzewiono de
mokrację szlachecką, łącząc się
z innymi narodami na zasadzie
dobrowolnej unii i tworząc kul
turę o wybitnie swoistym, ry
cerskim charakterze.
Myśl rosyjska karmiła się
i karmi antypolskim komplek
sem - stanowisko wobec „sprawy polskiej" zajęli wszyscy najważniejsi
rosyjscy filozofowie, ze słowianofilami na czele. Obraz Chotinienki, za
mówiona przez Kreml superprodukcja, doskonale wpisuje się w tę właś
nie stałą rosyjskiej ideologii. Jednak w filmie nie doczekamy się sceny
wypierania Polaków z Kremla - w zasadzie, według 1612, na Kremlu ich
nie było; ostatnia bitwa rozgrywa się, jak zwykle, pod Moskwą. Ze zgła
szającymi prawa do tronu samozwańcami lud rozprawiał się zaś szyb
ko i zdecydowanie: szczątki jednego z nich, spalone i podeptane, zostają
wystrzelone na Zachód - skąd przybył - z armaty. Lud rosyjski, zdają się
twierdzić twórcy 1612, chociaż szlachetny, jest dziki i nieprzewidywalny.
Nic dziwnego - Rosjanie od dawna nie mogą się zdecydować, czy bliżej
im do azjatyckich „Skifów" czy europejskich salonów.

Ogniem i filmem
Ze względu na scenerię i obsadę film Chotinienki raz po raz przywodzi
na myśl hoffmanowską ekranizację Ogniem i mieczem. Cały czas ma się
wrażenie, że twórcy rosyjskiej superprodukcji nakręcili odpowiedź na
polski film - dodajmy, że nie do końca udany, a więc takiej odpowiedzi
chyba nie wymagający. Na Helenę Kurcewiczównę w niejednej scenie
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stylizowana jest grana przez Wiolettę Dawydowską Ksenia Godunowa,
a rolę Bohuna (tylko w mniej szlachetnej wersji) pełni tutaj polski het
man, znakomicie zagrany przez Michała Żebrowskiego (którego obec
ność w obsadzie tylko wrażenie deja vu potęguje). Chotinienko nie raz
powtarzał zresztą, że na polskim kinie się wychował, a kunszt Żebrow
skiego, co warto pamiętać, odkrył, oglądając właśnie ekranizację pierw
szej części Trylogii.
1612 to zatem, kreowany na niewinny romans, wykład ideologii „no
wej Rosji" powstały na zamówienie Kremla. Na superprodukcję, opartą
na scenariuszu Arifa Alijewa, wydano oficjalnie 12 milionów dolarów
(trudno jednak ustalić, ile naprawdę wyniósł budżet filmu). Obraz nakrę
cono w zaledwie trzy miesiące, angażując doń szereg międzynarodowych
gwiazd (w epizodycznej roli włoskiego kardynała zagrał na przykład
aktor Antonioniego, Gabriele Ferzetti). Jednym z tych, którzy dołożyli
swoje trzy grosze (a dokładniej: cztery miliony rubli), był też oligarcha
Wiktor Wekselberg, ten sam, który wcześniej wykupił dla Rosji słynne
jajka Faberge - arcydzieła sztuki jubilerskiej, należące kiedyś do rodziny
carskiej. Jak symbolika, to symbolika.
Zabawne, jak bardzo ta „nowa" ideologia zbliża się do dawnej, car
skiej, stylizującej się na jakże bogate w fobie słowianofilstwo. To właś
nie słowianofile i ideologowie Mikołaja II dostarczyli ówczesnemu
(i dzisiejszemu) aparatowi władzy koniecznej pożywki. Nieprzypadkowo
także w stronnictwie miłośników Rosji przedpiotrowej na plan pierw
szy późniejsi komentatorzy wysunęli panslawistyczne zapędy Aleksego
Chomiakowa, człowieka, jak pisał Andrzej Walicki, „zachłystującego się
wizją zwycięstw militarnych i pomnażania potęgi państwa"2. To właśnie
sobornost' Chomiakowa - ze wszystkimi swoimi implikacjami - okazała
się z czasem dla rosyjskich przemian ustrojowych doktryną najbardziej
wpływową. Wpływową na tyle, że - w sprymitywizowanej formie - stała
się oficjalną wykładnią „rosyjskiej tajemnicy"

MARTA KWAŚNICKA
1612, Też. Władimir Chotinienko, film prod. ros., 2 0 0 7 .

2
A. Walicki, W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego
stowianofilstwa, Warszawa 2002, s. 136,138.
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Mundur szwajcarskiej armii, irokez na ogolonej czaszce,
różaniec w kieszeni - epatowanie tymi gadżetami poka
zywało jasno: jestem przygotowany na walkę. Wydawało
się, że doskonale wie, w co gra.

Lament nad Klatą
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...ale przecież takie rozczarowania zdarzały mi się już nieraz!
Moi uczniowie, właśnie ci najciekawsi, ci - umiłowani, najlepiej zdawałoby się - przygotowani na konfrontację z wrogim nowomodnym
światem, kapitulowali bardzo szybko. I już w rocznicę matury odwracali
wzrok i nie garnęli się do swojego ulubionego profesora, o nie.
A później, w miarę grzęźnięcia w uniwersyteckie wtajemniczenia,
już wzroku nie spuszczali, tylko patrzyli bądź to z politowaniem, bądź
z wyższością na mnie, swojego polonistę, który - anachroniczny - chciał
ich zatrzymać w skansenie tradycji i wiary.
Najlepsi zdradzali. Najlepsi zawodzili.
Choć starałem się, nie umiałem wyhodować wystarczająco mocnej
szczepionki przeciw lewackim ideologiom.
Mogłem sobie rzucać żarciki: „ty nie wiesz lepiej, ty wiesz modniej",
ale nie spotykały się one z aprobatą moich niedawnych absolwentów.
Świat zabierał ich okrutnie i wyrywał spod mojej władzy.
Dlaczego więc upadek Jana Klaty tak boli? Nie był ani moim uczniem,
ani nawet znajomym. Nie solidaryzowałem się ani z jego strategią autopromocji, ani z estetyką przekazu. Ale przecież nadzieje czy też raczej
złudzenia, które rozbudził, były wielkie.
Wydawało się, że doskonale wie, w co gra.
Mundur szwajcarskiej armii, irokez na ogolonej czaszce, różaniec
w kieszeni - epatowanie tymi gadżetami pokazywało jasno: jestem przy
gotowany na walkę.
W dobie rozkwitu teatru neoeuropejskiego, którego głównym tema
tem były problemy modernizatorów z ciemnym ludem nie potrafiącym
tolerować i ubóstwiać dewiacji swoich bliźnich, w czasie, gdy wrogiem
publicznym wyszydzanym z desek nowomodnych scen stał się - w miej
sce kułaka - staruszek bigot, który oczywiście w bagażu swoich przekonań
oprócz groteskowej homofobii niósł też antysemityzm, zabobon i zwykłą
ludzką nienawiść, w dekadzie, gdy teatr zdawał się artystyczną forpocztą
modernizatorów (och, te wspaniałe jednomyślne wybuchy śmiechu na
widowni, gdy matka z papilotami na głowie krzywiła się z niesmakiem
i przerażeniem, patrząc jak jej syn całuje się z innym mężczyzną!), on wy
startował ze swoim komunikatem. Dziwnym komunikatem.
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Przedzierał się do publiczności, którą zdążono wytresować w śmie
chu ze staruszek kreślących w powietrzu znak krzyża, publiczności, któ
ra wiedziała, że wiara i religia to postać hipokryzji, zacofania i represji,
przedzierał się do widzów, stęsknionych już tylko tego, by walec eurojedności przejechał po Polaczkach i wreszcie - odgórnymi regulacjami,
edukacją i nowoczesną sztuką - zmodernizował nas i wyzwolił od prze
sądów i historii.
Z niebytu, gdzieś z wałbrzyskiego zapyziałego teatru, z teatru, który
nie istnieje na mapie artystycznej Polski, z miasta, które prawie nie ist
nieje, wystąpił Klata. Wybuchł Klata.
I nagle jego zgrzytliwe przedstawienia zaistniały wszędzie. Krzyczał
nimi, że tu jeszcze dzieje się historia, że nie ma zgody na powszechną
amnezję, że nie ma zgody na powszechne „kochajmy się" na powszechne
„tolerujmy się" i „wybierzmy przyszłość".
Rewizor pokazujący pamięć o Peerelu, który - nierozliczony, nie
opisany - ciągnie się w naszych splugawionych duszach do dzisiaj, H.
- wspaniały obraz wściekłego młodzieńca, rozwalającego zastany po
rządek, rozwalającego świat rodziców oparty na zakłamaniu i zbrodni,
wreszcie ...córka Fizdejki - mistrzowski obraz Polski wchłanianej przez
jednoczącą się Europę supermarketu.
A były jeszcze: Nakręcana pomarańcza i Lochy Watykanu - fanta
styczne wieloznaczne spektakle kreślone z żarliwością przez kogoś, komu
tematy dyktuje nie zimna kalkulacja, moda czy zwietrzenie możliwości
sponsoringu, ale realny bunt, niezgoda, chęć przerwania jednomyślnego
pochodu... Był też Fanta$y - uznawany przez niektórych za symptom
nadchodzącej klęski, dla mnie efektowna porażka, nieunikniona przy go
rączkowych poszukiwaniach klucza do współczesności.
Ukończył krakowską PWST, która - jeśli wierzyć moim uczniom stu
diującym na Uniwersytecie Jagiellońskim - całkiem jawnie, oprócz wy
sokich standardów zawodowych i niezwykłej dawki prawdziwego arty
zmu (w poszukiwaniu takiej przygody uciekał przecież z zaskorupiałej
Warszawy), oprócz więc prawdziwego dotknięcia sztuki, forsowała zgoła
inne dotknięcia, sugerując bezpośredni związek między talentem a sek
sualną dewiacją. Ukończył krakowską PWST, nie włączając się w główny
nurt młodszych zdolniejszych pokręconych i przez kilka lat szykował
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się do skoku. Ciężkie to musiały być lata, gdy jego rówieśnicy, wchodząc
w główny nurt teatralnej agitki, zyskiwali niesamowite umiejętności war
sztatowe i krok po kroku zdobywali teatralny Olimp. A on, przyczajony,
wierny swoim tematom, pragnący opowiadać o swoich doświadczeniach,
o swoim odczuwaniu świata, musiał z bezsilną wściekłością patrzeć, jak
upływa czas. Czaił się do skoku, który w miarę mijających sezonów stawał
się coraz trudniejszy. Ale gdy go oddał, gdy skoczył, oszołomił wszyst
kich. Bo nagle okazało się, że on jeden, jakiś anonimowy Jan Klata, przez
wiele lat brat słynnego brata - dziecięcego aktora - Wojtka, pamiętane
go z 300 mil do nieba, był w stanie przywrócić teatrowi polskiemu temat
tradycji, polityki, temat społeczny.
Cóż z tego, że był pretensjonalny? Cóż z tego, że forma wielu jego
przedstawień pozostawiała wiele do życzenia? Że postrzępiona, niedo
pracowana, rażąca tu i ówdzie fastrygą lub szwem nie dość równym?
Borykam się z nie tak ułomnymi wypracowaniami. Ale u Jana Klaty,
jak i u moich najciekawszych uczniów, była ta iskra Boża, było to coś.
Sam zresztą Klata własną nieporadność, czy może roztargnienie, uza
sadniał teoretycznie, sugerując, że niechlujne prowadzenie aktorów (cóż
to zresztą byli za aktorzy - w większości nieudani, odkurzeni, zakompleksieni aktorzy prowincjonalni, którzy nigdy nie grali w innym teatrze
niż teatr lektur szkolnych), że niespójność spektaklu jest celowym zabie
giem.
Dobrze, może i tak było. Przyjmowałem to za dobrą monetę. I najazd
Klaty na Warszawę, reklamowany na buńczucznych plakatach „Klata
Fest" spełnił swoje zadanie. Pokazał Warszawce coś, czego tu nie oglą
dano od lat!
Teatr prawdziwie zbuntowany, szorstki, kanciasty, nie dający się za
mknąć w formułkach estetycznych, nie dający spokoju. Teatr bezczelny,
szczeniacki, prowokujący tak jak prowokująca była koncepcja celebrowa
nia trzydziestolatka świeżo po debiucie na najszacowniejszych scenach
stolicy.
Pokazywał teatr zrewoltowany, zadyszany, nieudolny, ale tą nieudolnoś
cią mocny jak muzyka punk tworzona przez gości kompletnie nieumiejących grać na gitarach, jak rap, wykrzykiwany przez typy spod ciemnej
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gwiazdy nie mające pojęcia o harmonii, natomiast mające w sobie całe
pokłady nienawiści do porządku świata tego.
Pokazywał teatr mający realizować jego koncepcję sampli i skreczów
mentalnych: dziwnych zestawień, fantastycznych wstrzymań czasu, gdy
nagle - w logice akcji albo zupełnie obok pojawia się coś, co ma zachrzęścić, spowodować dysonans, szok, a później puchnąć w naszych głowach
i boleć.
Skrecz mentalny - pojęcie kojarzące się z rapem, hip hopem, gdzie na
rytmie nabudowane bywają brzmienia-diamenty i one stanowią o uro
dzie utworu. Czasem jest to niezwykle trafnie dobrany muzyczny cytat,
innym razem dziwna transakcentacja... I rzeczywiście: mijają lata, a prze
cież te skrecze Klaty się pamięta. I one zostają.
Dobrze, może wyjdę na niepoprawnego ideologa, ale z tego, co zaprezen
towano we wciąż niezburzonym Pałacu Kultury (spektakle odbywały się
w Teatrze Studio i Dramatycznym), szczytowym osiągnięciem była dla
mnie ...córka Fizdejki. Znajomy dramaturg śmiał się przy szatni, że to ża
łosne skrzyżowanie Brylla z teatrem studenckim lat siedemdziesiątych,
a ja chciałem mu wykrzyknąć: skoro to taka łatwizna, dlaczego tego ro
dzaju sztuk nie pokazywaliście w Warszawie? Dlaczego ten fantastyczny
bełkot ciemnych biednych udręczonych Słowian i niemieckich cynicz
nych handlarzy musiał do nas przywędrować aż z Wałbrzycha?! Dlacze
go dopiero Klata odważył się wydobyć na jaw pytania o sens zjednocze
nia Europy, o naszą kondycję, o potwory drzemiące w nas i w naszych
sąsiadach?...
Ktoś napisał w spóźnionej recenzji, że ...córka Fizdejki wyglądała ni
czym manifest PiS-u, wyprzedzając o rok zwycięstwo tej formacji. Ale
przecież w „Fizdejce" PiS-owcy otrzymywali nie tylko kapitalny zastrzyk
eurosceptycyzmu, pokazujący zjednoczenie Europy jako nową koloni
zację, ale też swoje zwierciadło: nieszczęsnych zacofanych kmiotków,
których jedną z niewielu monet przetargowych jest galeria potworów
w pasiakach z Auschwitz. Była więc „Fizdejka" spektaklem wizyjnym.
Potwory z Oświęcimia z koszmarnym chrupaniem zżerające paszę w po
staci chipsów z supermarketu, żałosni menele z foliowymi torbami-reklamówkami, tak, tak, nie tylko Niemca w topornym garniturze od Bossa
wciskającego nam swoje produkty mieliśmy na scenie, ale też żałosny
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autoportret narodu tratującego się przy otwarciach kolejnych centrów
handlowych i stoiskach promocyjnych. Narodu gotowego sprzedać się.
Sprzedać wszystko łącznie z martyrologią.
Wychodziłem z Teatru Studio razem z moimi uczniami szczęśliwy,
bo czułem, że udało się, że wreszcie jest ktoś, kto mówi pełnym głosem,
że jest ktoś, kto realizuje poruszenia własnego sumienia i gustu, nie pró
bując na siłę wpisać się w mainstream zasilany europejskimi dotacjami...
Podział na dobro i zło nie był już podziałem na tolerancyjnych moderni
zatorów oraz zacofanych katolików, a morałem nie było wzajemne zro
zumienie i wazelinowa tolerancja, ba, łatwego morału nie było w ogóle!
I ten płacz nad naszą nędzą, nad naszą biedą, nad naszym menelstwem
mentalnym, nad naszą historyczną niedołężnością... Moi uczniowie,
rozczytujący się w Gombrowiczu i Bobkowskim, uczniowie częstowani
przeze mnie na co dzień eurosceptycyzmem, wreszcie otrzymywali syg
nał: nie jesteście sami, nie wszystko jest kwestią przeszłości. Szydercze
współczucie - cóż za wspaniały ton udało się wydobyć Klacie z zapo
mnianego witkacowskiego dramatu!
A pantomimiczne sceny odegrane przez odkrytego niespodziewanie
aktora prowincjonalnego - Wiesława Cichego: też fantastycznie witkacowskie! Próba przekazania Niemcowi przez Fizdejkę, iż czuje się niczym
chrabąszcz, któremu robią potwornie wielką lewatywę, czy karykatura
naszej historii do obowiązkowej muzyki Chopina - owszem, pełne pro
stych konceptów, ale przecież coś się należało moim uczniom, niech bę
dzie w tym trochę sztubactwa!
Późniejsza wyprawa do Gdańska na spektakl H.: tłuczenie się pocią
giem z garstką najwierniejszych teatromanów i radość, radość ze spot
kania ze sztuką próbującą przekazać prawdę. Wrażenie z „Klata Fest"
potwierdziło się i tu: oto narodził się fantastyczny twórca. Oto naro
dził się niesamowity dywersant prawdy. Wyrósł przy tych kolesiach
od zboczeń, chwalony przez nich, rozmawiający z nimi, wymieniający
się doświadczeniami, czemu nie, przywoził ładunek, który rozsadzał
powszechny konsens, że wszystko idzie w dobrym kierunku, i że trzeba
poczekać tylko troszkę, aż wymrze pokolenie dewotek i oto staniemy
się Europejczykami pełną gębą.
O nie, dywersant Klata pokazywał: nie ma zgody.
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Ktoś powie: co za łatwizna - mieć taką symboliczną przestrzeń jak
Stocznia Gdańska i tekst Hamleta. No dobrze, ale żeby dokonać takiego
zestawienia, trzeba być właśnie mistrzem skreczów mentalnych i prowo
katorem.
Że będzie to zestawienie iskrzące, wiedzieliśmy już, czekając na
rozpoczęcie spektaklu. Banalny placyk przed fabryczną bramą, gdyby
człowiek nie zadarł głowy ku górze, widziałby klasyczną nędzę polskiej
prowincji: krzywe płoty, nierówności chodnika, nieuporządkowany te
ren: gdzieś asfalt, zapomniane słupki, na których kiedyś może wisiały
łańcuchy, dziki trawniczek. A nad tym wszystkim kilkanaście metrów od
skwerku trzy gdańskie krzyże - kultowe, znane z reprodukcji, z cytata
mi z największych naszych proroków. Trzy krzyże, które nie są w stanie
emanować swą mocą na odległość większą niż wybrukowany postument!
Wokół nędza, beznadzieja i brud.
I w tej właśnie zrujnowanej, cuchnącej smarami Stoczni Gdańskiej za
brzmiały za sprawą Klaty nieśmiertelne frazy opowieści o Hamlecie. Ham
lecie, który dla reżysera nie był delikatnym, niezdolnym do czynu intelek
tualistą, lecz objawił się jako wściekły młodzieniec, gówniarz w zasadzie,
irytujący, zły, spalający się w proteście przeciw ogólnej amnezji, przeciw
oszustwu, na którym ufundowane jest nasze państwo, nasze życie.
Wiele wspaniałych scen, jak ta, gdy nieskazitelnie białe ubrania kró
lewskich biesiadników królewskich zostają zbryzgane czerwonym wi
nem, a plamy przypominają nagle, że przecież krew jest na ich rękach,
krew i zdrada! Jakże wyrazisty obraz! Moi uczniowie trafnie go odczyta
li: rządzą nami zdrajcy! I tylko krok dzieli nas od tej prawdy. Na nic ich
gombrowiczowskie rytuały wywyższania, pompowanie się, na nic popisy
degustatorów win, znawców roczników i apelacji, skoro u podstaw kró
lestwa jest zbrodnia i zdrada.
Znowu, że niby to projekt PiS-u? Ale wtedy nie było żadnego pro
jektu, starano się zagadywać wszelkie fundamentalne krytyki... I Hamlet
był sam. Sam, wkurzony, wściekły, niesprawiedliwy. Z jaką radością Klata
obrzydzał swojego bohatera widzom, z jakim okrucieństwem kompro
mitował go, pokazując jego ciemne strony... A i huzar - jako duch ojca
Hamleta - absurdalny, groteskowy, niczym odrzucana przeszłość jako
właśnie coś, co w tradycji jakieś nieprzystające, nieuładzone, było świet
nym skreczem. Jak pociągnięcie kamieniem po szkle.
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Właśnie z faktu, że ten absurdalny jeździec na białym koniu nie paso
wał skalą ani kostiumem do reszty spektaklu, wynikał głęboki sens sztuki.
Krzyk, że to, co zgubiliśmy, jest gdzieś bardzo daleko i nie da się uzyskać
prostego domknięcia spektaklu, nie da się znaleźć łatwego wyjścia z sy
tuacji, łatwego morału...
Któż mógł się spodziewać tak ostrego artystycznego obrazu kryzysu
samej legitymizacji władzy, legitymizacji naszego ciepełka III Rzeczypo
spolitej?
Jakże wysoko wyrastał Klata ponad ludzi ideowo mu może i bliskich,
tych „naszych" tych wszystkich fanów listy Macierewicza, tych nieszczęś
ników z „Solidarności Walczącej" tych na wpół oszalałych Anien Walen
tynowicz!
Cóż ja, nauczyciel, mogłem powiedzieć?
W pustej, zrujnowanej stoczni, gdzie w otwierającej scenie Ham
let z przyjacielem konsumują wolny czas, grając sobie w turbogolfa przy
dźwiękach Seven Nations Army i rozwalaj ąc szyby w opustoszałych halach,
zrodziło się dzieło sztuki
będące diagnozą wielkiej
zdrady narodowej.
Klata nie byłby sobą, gdy
by nie sygnalizował w ca
łym baroku brzmień in
nych swoich problemów.
Obrazem szamotania się
z katolicyzmem jest nie
tylko modlitewnik, z któ
rego Hamlet czyta „słowa
słowa słowa" modlitwy
Ojcze nasz... Wychodząc
z sypialni Gertrudy, zbun
towany syn nuci ni to szy
derczo, ni bezsilnie znaną
katolicko-pielgrzymko
wą pieśń Matka, która
wszystko rozumie... Brzmi
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to trochę jak bluźnierczy początek JoyceWego Ulissesa, jak rozpaczli
wa próba wyzwolenia się z katolicyzmu, a może szyderstwo z religijnej
sankcji nakładanej na zdradę... Czcij ojca swego i matkę swoją. Czcij swo
ich rodziców... Czcij Kościół, Matkę naszą... Ale jak to czynić, skoro i oni
mają swój udział w zdradzie...
Kondycja współczesnego Kościoła, kondycja polskiego katolicyzmu to
główny motyw Lochów Watykanu - męczącego kolażu pełnego obrazów
wynaturzonej religijności. Obrazów serwowanych z jakąś dziwną maso
chistyczną bezwzględnością. Obłuda i oczekiwanie na cud, żarliwa wiara
i banalna lubieżność, naiwność prostaczków podatnych na manipulację
i bezduszność kościelnych instytucji - na tekście Gide'a Klata zbudował
prawdziwe panopticum katolickich wzlotów i upadków, katolickiej ruty
ny i ekstrawagancji. Testował wytrzymałość własną i widzów. Testował
wiarę.
Spektakl pełen przemocy i zgiełku zakończył czerwonym tekstem
wyświetlanym na czarnej elektronicznej tablicy. Kraulem płynące słowa
modlitwy Zdrowaś Mario niczym obiektywny komunikat unoszący się
ponad zbrodnią i występkiem... było w tym coś wstrząsającego. I oczysz
czającego. Skrecz niepojęty, bo prawie dosłownie niczym Deus ex machi
na rzucający światło na szamotaninę przedstawianą na scenie.
Ave Maria - słowa przesuwające się na ekranie niczym jedyny pew
nik, ostatnia gwarancja sensu, niczym informacja na dworcu, niczym
tekst nie do podważenia... A może tekst, od którego trzeba wszystko za
cząć na nowo?
(Dalekie echo więziennej sceny z Dziadowi „Dawno nie wiem, gdzie moja
podziała się wiara (...) Lecz nie dozwolę bluźnić imienia Maryi".)
Był mistrzem skreczów mentalnych.
W tym samym spektaklu, gdy fałszywy arcybiskup wysłuchał z dobrotliwą
miną Barki - umiłowanej pieśni umiłowanego Papieża, a potem wziął do
ręki gitarę, by zagrać riff Satisfaction, czyi nie uradowało się serce moje,
polonisty, wychowawcy? Przecież to zestawienie było oczywiste. I moi
uczniowie w mig zrozumieli, czemu służy ten zabieg. Pamiętać musieli,
jak bolałem nad faktem, że nasz Papież, już w nurcie kremówkowym wy374
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mienił Barkę jako ukochaną pieśń, która towarzyszyła mu w trakcie mó
wienia „tak" decyzji konklawe. Jakimż to było dla mnie ciosem, dla mnie,
który przez lata uczyłem młodzież, że Kościół jest zwieńczeniem, abso
lutnym szczytem kultury, gdzie człowiek dzięki dziełom artystycznym,
dzięki rytuałowi dotyka nieba, a tu nagle Jan Paweł II wskazuje na senty
mentalny kawałek pełen roztkliwiania się nad samym sobą jako znaczące
dzieło sztuki. Więc szyderstwo Klaty pokazującego, że diabelscy Stonesi
biją na głowę zakochanych w sobie i swojej religijności oazowiczów było
dla mojej klasy jak najbardziej czytelne.
Poprzez ciemności teatralnej widowni wychwyciłem porozumiewawcze
spojrzenia moich uczniów. Co za sztych!
Jawił mi się Klata jako ktoś fantastyczny, niebywały, nieoczekiwany.
Akceptowany przez młodych lewaków, przychodził na ich balangę z ca
łym swoim rodzimym doświadczeniem: religijnym, społecznym, osobi
stym. I tego katola wpuszczono. Ba, w jego promocję zaangażowali się
najwięksi krytycy i promotorzy nurtu nowego teatru. Bo przecież i „Klata
Fest" był ich dziełem...
Dlaczego tego cudaka zaakceptowano na tych salonach? Byłby to gest
podobny kaprysom dawnej arystokracji, która lubiła mieć w swoim salo
nie jakiegoś dziwaka - Żyda czy pederastę (opowiadałem o tym uczniom
przy okazji omawiania Prousta)? Niby faktycznie, teraz rolę tego obcego
może odgrywać katolik z obłędem w oku i różańcem w dłoni...
A może dawali się zwieść zewnętrznej formie? Temu, że Klata klecił
swoje spektakle z podobnej co oni materii? Że ze śmietniska pop-kulturowych form tkał przekaz? Że ukochał ponad wszystko estetykę teledy
sku, zalew dźwięków, szybki montaż, migotanie świateł?
Czy też po prostu byli przewidujący? Może czuli, że nowomodna for
ma i tak wepchnie im skołowanego Klatę wprost w ich ramiona?
Nie wiadomo. Tak czy tak, doczekali się swojego Klaty. Przeciągnęli
go na swoją stronę.
(Ta estetyka teledysku jest rzeczywiście w spektaklach młodego teatru
czymś niepokojącym. Bo to nie tylko niewinny cytat, to integralna część
przedstawienia. Niby traktowana z lekkim przymrużeniem oka, niby bę
dąca parodią, niby wzięta w cudzysłów, ale przecież często przesłaniająca
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wszystko inne. Agresywna, estetycznie domknięta, dominująca. To nie
są takie sobie igraszki. To mniej lub bardziej świadomy hołd składany
kulturze masowej, a jednocześnie wyraz bezsilności reżysera, który nie
jest w stanie zrobić czegoś mocniejszego niż to, co wypracowało MTV.
Pieśni zbuntowanych twórców pojawiające się jako komentarz, a czasem
wręcz puenta spektaklu. Utwory pop i rock współtworzące najbardziej
wyraziste sceny... To nie są niewinne zabawy).
Upojony sukcesem Klata zaczął produkować dziwne rzeczy.
Owszem, Trzy stygmaty Palmera Aldritcha według Philipa Dicka zre
alizowane w Starym Teatrze w Krakowie zdawały się jeszcze osobistą
wypowiedzią twórcy. W scenerii science fiction przedstawiał Klata balladę-skowyt męża zakochanego w zdradzonej i zdradzającej żonie, trak
tat o transcendencji, tej stymulowanej chemią i tej uzyskiwanej na dro
dze łaski, metafizyczne rozważania o realności świata i podmiotowości
człowieka. To wszystko jakoś się broniło, chociaż posłużenie się Janem
Peszkiem, który swoimi zabawnymi pląsami prawie ukradł przedstawie
nie młodym aktorom, pokazywało, że Klata, gdy dostanie bogate środki,
może nad nimi nie zapanować.
Co zostawało z krakowskiego przedstawienia? Świetne sceny upadku
niewinnego uduchowionego dziewczęcia, które rzuca się w bezmiar nar
kotykowego snu, zdegenerowany krajobraz świata przyszłości oglądany
przez ludzi tylko w krótkich przerwach między chemiczną stymulacją
mózgu, i rozpacz głównego bohatera, który przedzierając się przez zasło
ny ułudy i narkotykowych imaginacji, wyznaje dozgonną bezwarunkową
miłość swojej ułomnej żonie.
A później? Później zaczęła się już jazda w dół. I to dość szybka. Za nie
mieckie pieniądze zrealizował Klata podejrzany moralnie spektakl pod
tytułem Transfer, którego przesłanie brzmiało jak historiozofia ciotki:
„wojna, panie, była i wszyscy cierpieli".
Zgromadził Klata na scenie kilkanaścioro dziadków i babć obojga
narodów, i kazał im na przemian wspominać czasy przesiedleń. Żeby
było po równo. I raczej bez drastyczności. On, który w „Fizdejce" był
i drapieżny, i pełen rozpaczy, i szyderczy, i współczujący, tu zrobił tea
tralną namiastkę pozbawionego prawie emocji, politycznie poprawnego
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programu publicystycznego. Skoro więc emocje były wyciszone: żadne
go skowytu, żadnego śladu nienawiści, to pozostały spłaszczone relacje
o przesiedleniach, w czasie których, jak można było wywnioskować ze
spektaklu Klaty, największym nieszczęściem była przeprowadzka właś
nie.
Patrzyłem na tych wiekowych ludzi, którym Klata kazał recytować
wojenne wspomnienia i oczywiście wraz z całą widownią życzyłem im
jak najlepiej, by dobrnęli do końca swojej kwestii, by nie pogubili się
w opowieściach, by powtórzyli gesty zafiksowane na próbach, a jedno
cześnie czułem narastającą wściekłość. Na fałsz całej sytuacji, na fałsz
Klaty biorącego pieniądze za tak pomyślaną akademię na cześć pojed
nania, pojednania, które przemilcza prawdę. Prawdę o okrucieństwach,
gwałtach i rzezi.
A cóż to za pojednanie, gdy nie ma prawdy? Rozumiem, że jest poli
tyczne zamówienie, ale na Boga, reńskie wino na popremierowym ban
kiecie to naprawdę za słaby wstrząs, by przeżyć katharsis. Zrobił Klata
przedstawienie żenująco słabe, w swej wymowie zasługujące na marną
trójczynę w każdym w miarę sensownym liceum. Na co się zdobył? Że
jeden z polskich uczestników spektaklu wyznał winy swej rodziny wzglę
dem ludności żydowskiej. I z nieba wówczas posypał się biały puch. Anioł
polskości stracił pióra?...
Naprawdę, czułem się zażenowany. Bo oto diagnoza-ostrzeżenie
z „Fizdejki" gdzie tłum w pasiakach dawał się kupić za paczkę złowiesz
czo chrzęszczących chipsów z supermarketu, sprawdzała się co do joty.
Niemiec przyjechał, dał pieniądze i dostał od pierwszego buntownika
sceny polskiej to, co sobie zamówił. Kojący spektakl o równowadze win.
O wspólnocie w cierpieniu. Diagnozę wojny, która pozwala każdemu
z nas spać spokojnie.
Głupie to było i irytujące niczym Benedykt XVI w Oświęcimiu, który
- o, ten to w każdym polskim liceum dostałby jednak niedostatecznie
- popisał się diagnozą, że naród niemiecki dostał się w ręce garstki sza
leńców, i stąd wojna, i obozy koncentracyjne.
Ach, gdybym był polonistą Klaty! Może takie bzdury, takie myślowe ła
twizny, takie dyrdymały wykpiłbym czerwonym długopisem na margi
nesie jego wypracowania i wstrząsnął nim, i pokazał, że błądzi. Ale kim
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byłem? Kim jestem? Bezsilnym pedagogiem, improduktywem, wciąż po
noszącym klęskę za klęską.
Był Klata w Transferze i żałosny, i przerażający. Bo pokazywał, jak łatwo
będzie poprzez różne fundacje, poprzez różne agencje, poprzez wydaw
nictwa zamówić sobie nową historię Polski...
Owszem, mógł odgrażać się w wywiadach, jaki to on niepokorny, i jak to
Niemcy byli zbulwersowani jego Transferem, ale wszystko to wpisywało
się dokładnie w logikę europejskiego przemilczania prawdy. Bo to nie jest
tak - jak chcą Klata i ludzie poczciwi - że jacyś źli politycy na pode
ście zadekretowali niesprawiedliwość świata tego, a reszta była niewinna
i zmanipulowana. O nie, wojna mówi coś więcej o człowieku, o naturze
ludzkiej, stawia pytania kulturze... Wojna pyta taką Helgę i Gretę o jej od
powiedzialność, pyta o jej satysfakcję w 1939 czy 40 roku, gdy wszystko
dobrze szło. Wojna pyta o zwierzę w każdym z nas i pyta o zalążki choro
by, o rozsadnik zarazy. No tak, tylko Klata takich pytań nie stawia. Więc
on i Benedykt mieliby u mnie mizerną ocenę i musieliby przychodzić po
lekcjach i poprawiać się z tego tematu...
Wraz z banalizacją przekazu Klata usprawniał swój warsztat i dostawał
większe środki inscenizacyjne. Więc O. według Orestei mogła jeszcze
uchodzić za ciekawy spektakl, tym bardziej, że krytycy dali się - jak to
krytycy - złapać na prosty chwyt. Jeśli coś umiemy zinterpretować - zna
czy, że dobre. A ponieważ w swoim drugim krakowskim przedstawieniu
Klata podał złotopiórym krytykom dość wyraźne tropy interpretacyjne,
to budując w miarę składne widowisko, w miarę udające bunt, mógł li
czyć na przychylność prasy. I się nie przeliczył.
Krytycy z zachwytem (głównie dla własnej spostrzegawczości) pisa
li o tym, że oto spektakl rozegrany na gruzach World Trade Center, że
zemsta niczym z komiksu i gry komputerowej Punisher, że bogowie ni
czym z „Idola" czy innego telewizyjnego hitu.
Przedstawienie było miałkie. Bo konstatacja, że mit można przed
stawić w dekoracjach pop-kultury jest jednym z większych banałów, że
telewizja pożera wszystko, a polityka i religia stają się nieubłaganie co
raz bardziej domeną show-biznesu to przecież tezy, które budzić mogły
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opór trzydzieści lat temu, ale nie teraz, gdy naucza się o tym w każdym
dobrym liceum... Tym bardziej, że pytanie o wpływ pop-kultury na umysł
współczesnego człowieka Klata powinien postawić samemu sobie, a nie
światu zewnętrznemu. Takiej refleksji w O. próżno by szukać. Błażej Pe
szek w fantastycznie przyjętej przez publiczność parodii Robbiego Williamsa - cóż znaczył? Że i tu zwycięża pop.
Ale tym razem jeszcze Klata nie mający najwyraźniej nic od siebie do
powiedzenia światu, zamaskował pustkę i prześliznął się dalej. Po drodze
było niefortunne Weź, przestań! w Teatrze Rozmaitości, które już winno
skłonić do lamentu. Bo oto wystawiając własny tekst, konstruując model
świata czy też Polski, jakim miało być przejście podziemne, gdzie krzy
żują się szlaki wielu ludzi, gdzie egzystują osobnicy odrzuceni przez spo
łeczeństwo, a wpadają na chwilę ludzie z wyżyn, Klata nie pokazał nic
ponad parę zabawnych banałów i grepsów. I - co najgorsze - wszystkie
były nie pierwszej świeżości: i mocowanie się z kebabem, i dowcipny,
rzucający zabawne bon moty gangster, jakby żywcem przeniesiony z ko
medii kryminalnej „Made in III RP", i pan Witek z Atlantydy, i wreszcie
zuchy przebrane za małych powstańców... To wszystko już widzieliśmy,
to wszystko już odkryto, to wszystko już zajeżdżono na amen. Klata nie
tylko nie był odkrywczy, był wtórny.
I wreszcie przyszedł dzień prawdy. 11 listopada 2007. Teatr Rozmaitości
w Warszawie. Premiera Szewców u bram według Witkacego. Poprzedzo
na niebywałym medialnym ostrzałem artyleryjskim. Wywiady, patronaty
prasowe, ankiety, zapowiedzi dyskusji i polemik.
Najpierw jednak doszło do znamiennej kapitulacji Jana Klaty. Oto ten
niezależny twórca teatralny, wizjoner, pieniacz, indywidualista i dywer
sant stwierdzał publicznie, iż wiąże się ze Sławomirem Sierakowskim,
gdyż ten spojrzał na tekst Witkiewicza „przez pryzmat swej wielkiej wie
dzy na temat mechanizmów społeczno-politycznych". I wspólnym dzie
łem obu panów miało być nowe odczytanie Szewców, nowa interpretacja
naszych dziejów najnowszych. Miał powstać - jak zapowiadał buńczucz
nie Klata - „radykalny komunikat polityczny".
Wypalony twórca i niezbyt zdolny, ot, kandydat na czwórkowego ucz
nia, lewicowy publicysta, który owszem, naczytał się, nanotował, grantów
trochę pozaliczał, ale pisarskim orłem nigdy nie będzie. I jakaż to „wielka
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wiedza"?! Przecież Sierakowski, marząc o staniu się nowym Michnikiem,
nie sformułował jakiejkolwiek trafnej diagnozy, owszem, pamiętam, parę
lat temu wieszczył w uniesieniu jakąś rewolucję, która miała zmieść wła
dzę na jesieni czy to 2005 czy 2006 roku. Czwórkowy uczeń i tyle.
(„Siadaj, czwórka" - to jedna z bardziej bolesnych ocen. Bo uczeń się sta
ra, jest pracowity, no ale nie ma tej iskry, nie ma tego daru. Nie poradzisz
nic. Drewno).
Mimo iż w Teatrze Rozmaitości spotykał się Pan Wypalony z Panem
Mało Zdolnym, obawiałem się, że mogą odnieść sukces medialny. Przy
mierzali się bowiem do czegoś, co ostatnimi laty w Polsce, w szczegól
ności w młodym teatrze i młodej literaturze, się udawało. Biznesplan był
prosty. Pod dyktando modnych ideologii duet Klata-Sierakowski miał
stworzyć Dzieło. Później krytycy mieli owo Dzieło odczytać jako samo
dzielną i przenikliwą wizję świata i z zachwytem pomieszanym z uda
wanym zdumieniem stwierdzić, że rozpoznania Klaty-Sierakowskiego
zgadzają się z tezami Żiżka-Sloterdijka i kogo tam jeszcze. I tak miało
domknąć się koło. Skoro interpretacja zgadza się z ideologią i Dzieło do
wodzi prawdziwości ideologii, to Dzieło jest wielkie, nieprawdaż?
Wydawało się, że tak stanie się i tym razem. Witkacy przemówi Żiżkiem, interpretatorzy przytoczą Żiżka i okaże się, że oto dzięki wrażliwo
ści Klaty otrzymaliśmy niepokojącą i oryginalną wizję współczesności.
Tak miało być. I prawie się udało.
Ale plan duetu Klata-Sierakowski spalił na panewce!
Składniki sukcesu dobrane były idealnie, wystarczyło tylko zmieszać
i odpalić. A jednak nie zadziałało. Gorzej. Zdarzyła się jakaś totalna ob
suwa.
Czemu?
Do dzisiaj nie wiem. Może wysłuchane zostały modlitwy nas, daw
nych miłośników Klaty? Może ktoś zapalił świeczkę przed ołtarzem Judy
Tadeusza, patrona spraw beznadziejnych? Coś cudownego, nadprzyro
dzonego się wydarzyło.

380

FRONDA 44/45

Chłopaki, otrzymawszy teatralną zabawkę, zwyczajnie nie wytrzymali.
Zamiast bazować na fantastycznym ideolobełkocie Stanisława Ignace
go, wzbogacić go chwytliwą publicystyką Slavoja Żiżka - intelektualne
go hochsztaplera, ale jowialnego, niepozbawionego humoru, a przede
wszystkim konstruującego pociągające metafory i wizje, zamiast wyko
rzystać opowiadanie Cezarego Michalskiego, który rzeczywiście czytając
współczesnych prestidigitatorów świata idei, doprawia ich swoim humo
rem, tworząc zabawne kawałki, więc zamiast konsekwentnie realizować
te pierwotne, dość cwane założenia, chłopcy dali upust swej chichotliwości i trochę porozrabiali w temacie seksualiów.
Nie wiem, kto kogo w tym duecie pchał do sztubackich żarcików z okolic
krocza, jako niepoprawny fizjonomista stawiałbym raczej na Sławomira
Sierakowskiego, tym bardziej że Klata pokazywał już erotyzm w dojrzal
szych i mocniejszych wcieleniach niż kolonijne dowcipasy; faktem jest,
że chłopaki zatracili się w żartach z ABW i niespełnień seksualnych mi
nistra Ziobry, i ani się obejrzeli i było po sztuce.
Na scenie Teatru Rozmaitości rozkwitła żenada. Parodia pamiętnej sceny
z filmu Nagi instynkt Verhoevena, którą Klata połączył z żarcikiem z ko
misji śledczej... Naprawdę zestawianie przejrzałej Ewy Kasprzyk z Sha
ron Stone sprzed piętnastu lat było to najmniejsze przewinienie reżysera.
Kompletny brak ucha dla zabaw, jakie czyni Witkiewicz, wprowadzając
na scenę księżną Zbereźnicką-Podberezką, odmowa głębszej refleksji
nad upadkiem IV Rzeczpospolitej, prześliźnięcie się po temacie niemoż
ności rewolucji, nietrafione symbole, grepsy wyeksploatowane do bólu
w ostatnich dwóch latach przez publicystów i kabareciarzy, źle rozegrany
finał...
Szewcy okazali się całkowitą klapą!
Tak wielką, że w zasadzie, poza jednym Jackiem Cieślakiem, który
zaspał i w „Rzeczpospolitej" zaserwował czytelnikom rytualną pochwałę
młodego teatru, wszyscy krytycy odtrąbili porażkę zbuntowanego reży
sera i jego ideologicznego doradcy.
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Na odsiecz młodszym kolegom ruszyła z matczyną pomocą Kinga Du
nin. Opisała spektakl, którego rzekomo nie dostrzegli ograniczeni kryty
cy i widzowie. Spektakl konsekwentnie zbudowany wokół opowiadania
Cezarego Michalskiego Cela śmiechu, spektakl o niemożności rewolucji
w świecie postpolitycznym, o zawłaszczeniu języka i przezroczystym to
talitaryzmie. Ciekawy spektakl, którego jednak nie udało się zrealizować
naszym rozchichotanym twórcom.
Nie otrzymaliśmy ani diagnozy IV Rzeczpospolitej, ani też diagno
zy uniwersalnej czasów współczesnych. Wielkie pytania Klaty: o model
modernizacji, o miejsce wykluczonych, o ład społeczny oparty na kłam
stwach, o Boga wreszcie i wierność, o możliwość rewolucji czy choćby
rewolty - to wszystko ustąpiło miejsca chichotowi i żartom kabareto
wym.
Wychodziłem w zimną listopadową noc na Marszałkowską i radość
z klapy, ta przeklęta Schadenfreude, krzyżowała się z wielkim niepoko
jem.
Że Klata zdradza samego siebie, że zatraca się, że pozbawia mnie złu
dzeń - wiedziałem już od dawna.
Że potrzebna mu jest dotkliwa porażka, by zrozumiał, że jego siłą
może być tylko on sam - Jan Klata, zbuntowany, inny niż wszyscy, mający
coś własnego do powiedzenia światu - to było pewnikiem.
Ale czy ten upadek otrzeźwi niezależnego kiedyś twórcę teatru? Prze
cież termin goni termin, kalendarz zobowiązań aż puchnie, telefon wciąż
dzwoni, trzeba przygotowywać nową premierę, nie można zawieść, nie
można zwolnić...
ZBYSZEK CZERWIŃSKI
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Byłem proszony oto, by opowiedzieć o wizerunku Tis
chnera czy też o wizerunku „Kościoła Tischnera" w śro
dowisku Tischnerowi obcym. Kiedy zacząłem się zasta
nawiać, jak sprostać temu zadaniu, odkryłem, że ist
nieje bardzo duży krąg ludzi, którzy na hasło „Kościół
Tischnera" reagują ironią, jeśli nie rozbawieniem. Zwrot
„Kościół Tischnera" budzi w nich skojarzenia nie tyle
z jakąś szczególną wizją Kościoła, co z pewną grupą lu
dzi - czymś, mówiąc żartem, w rodzaju politycznej sekty
czy „Koła Bożego". Otóż „Kościół Tischnera" dla bardzo
wielu ludzi znaczy po prostu: „krąg towarzysko-polityczny", w którym filozof ten był niewątpliwym autorytetem.

DARIUSZ

KARŁOWICZ

Wypowiedź podczas dyskusji panelowej zorganizowanej przez Instytut
Myśli Józefa Tischnera w ramach VII Dni Tischnerowskich w 2007 roku.
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Muszę od razu, już na wstępie powiedzieć, że wziąłem udział w tej deba
cie na bardzo szczególnych warunkach, gdyż ja - w przeciwieństwie do
moich poprzedników - nie znam się na Tischnerze. Co więcej, to, co na
jego temat wiem, wywołuje we mnie raczej odruch ostrożności, jeśli nie
niechęci, aniżeli zainteresowania.
Odnoszę wrażenie, że Tischner bywa dziś często przedstawiany jako
ofiara brutalnych polemistów. Owca pośród wilków, które nienawiścią
reagowały na jego pełne życzliwości i tolerancji przesłanie. Tymcza
sem, z tego, co pamiętam, Tischner bardzo chętnie wojował mieczem,
a w swojej publicystyce cepem posługiwał się chętnie i bez nadmiernych
dystynkcji w rozumowaniu. W latach dziewięćdziesiątych przyjaciele Tis
chnera zwykli mówić: „Biedny Józek, ONI go tak nienawidzą". Pamiętam
taką opinię w ustach profesora Leszka Kołakowskiego. Tym pewnie różni
się perspektywa nie-tischnerystów, że ja pamiętam tego właśnie „bied
nego Józka", który bez ceregieli porównywał tomizm z totalitaryzmem
- co, jak wiadomo, jest nie tylko dowodem wyjątkowej intelektualnej
subtelności, ale i niezwykłej wrażliwości na „Drugiego", „Innego", „Bliź
niego" itd., itp. Tischner bywał bardzo arogancki i bardzo nonszalancki
w swoich sądach i dobrze o tym nie zapominać, żeby nie ułatwiać sobie
sprawy twierdzeniem, że niechęć, która go otaczała i do dziś otacza, jest
wyłącznym dziełem polskich sił ciemności.
Jednak dzisiaj chciałem powiedzieć o czymś całkowicie innym. By
łem proszony o to, by opowiedzieć o wizerunku Tischnera, czy też
o wizerunku „Kościoła Tischnera" w środowisku Tischnerowi obcym.
Kiedy zacząłem się zastanawiać, jak sprostać temu zadaniu, odkryłem,
że istnieje bardzo duży krąg ludzi, którzy na hasło „Kościół Tischnera"
reagują ironią, jeśli nie rozbawieniem. Zwrot „Kościół Tischnera" budzi
w nich skojarzenia nie tyle z jakąś szczególną wizją Kościoła, co z pewną
grupą ludzi - czymś, mówiąc żartem, w rodzaju politycznej sekty czy
„Koła Bożego". Otóż „Kościół Tischnera" dla bardzo wielu ludzi znaczy
po prostu: „krąg towarzysko-polityczny" w którym filozof ten był nie
wątpliwym autorytetem. Jakkolwiek - co wiem z rozmów ze znawcami
Tischnera, a moimi serdecznymi przyjaciółmi: Zbigniewem Stawrowskim i Jarosławem Gowinem - bardzo trudno byłoby w pismach samego
Tischnera wyczytać tezy, które się z tym „Kościołem" kojarzą, to jednak
powstaje pytanie, nad którym warto się być może zastanowić, dlaczego
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mianowicie Tischner swoją obecnością i brakiem wyrazistej krytyki w ja
kimś stopniu autoryzował te poglądy?
Zastanawiając się nad intelektualną architekturą „Kościoła Tischne
ra" - tak jak on przedstawiał się ludziom mu obcym - wyróżniłem kilka
cech, które chciałbym Państwu przedstawić. Co ciekawe, większość tych
cech - jak zrozumiałem z wystąpień moich poprzedników - sam Tis
chner (jak rozumiem, ten Tischner prawdziwy) bardzo surowo krytyko
wał, przedstawiając je jako fundamentalne wady polskiej duchowości.
Główny zarzut wobec „koła Tischnerowego" dotyczy konstantynizacji chrześcijaństwa - postawy w latach dziewięćdziesiątych bardzo
typowej dla części związanych z władzą środowisk inteligencji katoli
ckiej. U źródeł tego zjawiska, tej de facto polityzacji religii, leży zamiana
pewnych twierdzeń wziętych z nauki społecznej Kościoła, np. twierdzeń
0 zaletach wolnego rynku i demokracji, poparcie konkretnego programu
politycznego przedstawianego nie tylko jako jedyny słuszny politycznie
1 ekonomicznie (co już było sporym nadużyciem intelektualnym), ale na
dodatek również jako jedyny w pełni chrześcijański. Z tezy o wyższości
wolnego rynku i demokracji nad komunistycznym autorytaryzmem, tezy
zbudowanej głównie w oparciu o analizy antropologiczne, wyciągano
wniosek o ewangeliczno-papieskiej prawomocności konkretnego, poli
tycznego programu transformacji, dopuszczając się nie tylko polityzacji
chrześcijaństwa, ale i pewnego rodzaju teokratyzacji ówczesnego projek
tu przemian.
Ten ruch wywołał ruch następny. Stając się zakładnikiem polity
ki, chrześcijaństwo takie, chcąc nie chcąc, stawało po stronie agentów
politycznej zmiany, nie zaś po stronie ofiar transformacji. Każda duża
operacja społeczna, nawet taka, w której słuszność wydaje się nie ulegać
wątpliwości, pociąga za sobą ofiary - to oczywiste. Przyjęcie perspekty
wy tych, którzy projektują i animują zmiany, skutkować może odwróce
niem się od ofiar - które w globalnym rachunku przedstawiają się raczej
jako „koszty" niż jako ludzie. Ryzyko zaangażowania autorytetu chrześ
cijaństwa w projekt politycznych reform stanowi przyjęcie perspektywy,
w której drogą Kościoła stają się reformy, a nie człowiek. Rzeczywiście,
ci, którzy bez szczególnej życzliwości myśleli o „Kościele Tischnera", mieli
przez te lata wrażenie, że tenże krąg jest - symbolicznie mówiąc - raczej
„Kościołem ministrów i reformatorów", niż zagubionych, skrzywdzonych
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i poniżonych. Co więcej, że temat skrzywdzonych i poniżonych nie był tu
szczególnie popularny, bywał odbierany jako nieodpowiedzialna krytyka
dobrej władzy i jej jedynie słusznego projektu przemian. Do dziś pamię
tam pewien specyficzny ton, którym mówiono o niezbędnych, zdaniem
reformatorów, przekształceniach na wsi, zwłaszcza w rejonach popegeerowskich: „Oni muszą coś ze sobą zrobić" powiadano z dykcją, od której
cierpła skóra. W tamtych latach nie było zbyt wielu adwokatów, poważ
nie traktujących problemy ludzi wyrzuconych poza nawias nowego, lep
szego świata. Za pomoc starczyć im miała cyniczna zachęta, by „wzięli
sprawy w swoje ręce"
Stała za tym pewnego typu polityczna teodycea. Zakładano, że pewna
doza zła jest integralnym i nieuchronnym elementem nowego, liberalno-demokratycznego ładu (zgodnie z założoną przez liberalnych Panglosów
tezą, że urzeczywistniamy najlepszy z możliwych światów). Pamiętam,
że w kręgach osób związanych z Tischnerem bardzo często pojawiało się
hasło: „koszty transformacji". Duże obszary rzeczywistości ludzkiej były
traktowane właśnie jako „wióry przemian"; „wióry", którym nie trzeba
poświęcać nadmiernej uwagi.
Towarzyszyło temu bardzo silne eksponowanie języka konieczności.
W kontekście modelu transformacji słowo wolność jakoś się nie pojawia
ło. W ramach obowiązującego dyskursu przyjęty model transformacji
przedstawiano jako zjawisko politycznie, kulturowo i ekonomicznie ko
nieczne. I to nie transformację w ogóle, ale właśnie ten konkretny mo
del, który przyjęto w Polsce. Karierę robiło słowo „oszołom". Jakakolwiek
próba dyskusji o wariantach była natychmiast ekskomunikowana. Ludzi
próbujących rozmawiać o innych modelach rozwiązań ekonomicznych,
ustrojowych czy prawnych przedstawiano jako ignorantów i awanturni
ków. Zakaz dotyczył wszystkich bez wyjątku. Pamiętam, że Roman Gra
1
czyk w książce Polski Kościół, polska demokracji , nota bene opatrzonej
wstępem ks. Józefa Tischnera, zamieścił tekst, w którym surowo kryty
kował Jana Pawła II za jego sugestie dotyczące jakiejś polskiej „trzeciej
drogi" (która stanowić miała niebezpieczną mrzonkę). Podaję ten tekst
jako przykład, nie tylko dlatego, żeby przypomnieć, że naprawdę nikt nie
miał prawa wyłamać się z przyjętej logiki konieczności „jedynej drogi" ale
1

Por. R. Graczyk, Polski Kościół, polska demokracja, Kraków 1999.
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i dlatego, żeby przypomnieć, jak zabawne tezy uchodzić mogły za opinie
zupełnie serio. Czy każdy, kto choć trochę zna rzeczywistość polityczną,
może mieć wątpliwości, że empirycznie nie występuje nic poza różny
mi rodzajami trzecich dróg? Konia z rzędem temu, kto wskaże pierwszą
bądź drugą drogę. Krytyka propozycji Jana Pawła II bardzo dobrze odda
wała duchowy klimat tamtych czasów: jeden cel, jedna metoda i żadnych
dyskusji.
Politycznej teodycei towarzyszył - nazwijmy go tak - „szantaż wol
nością" To jest rzecz, która jako problem istnieje w Kościele do dzisiaj
i skutkuje ogromną pasywnością wielu chrześcijan, którzy boją się brać
odpowiedzialność za kształt świata, który ich otacza. Powiadano, że każ
dy, kogo niepokoi istnienie obszarów definiowanych jako „koszty wolno
ści" najprawdopodobniej jest po prostu wrogiem wolności, kimś, kto nie
potrafi poradzić sobie z „nieszczęsnym darem wolności". Nie podoba ci
się nędza pegeerów, bieda emerytów, narkomania, pornografia w skle
pach, prostytucja, prymitywizm mediów, rosnące bezrobocie - co więcej:
zaczynasz je krytykować, szukasz rozwiązań, protestujesz - więc - brzmi
diagnoza - nie rozumiesz natury demokracji, a być może tęsknisz za au
torytaryzmem. O ile wiele absurdów lat dziewięćdziesiątych wyparowa
ło, mam nadzieję, bezpowrotnie - to ten szantaż do dziś paraliżuje odpo
wiedzialność i aktywność wielu chrześcijan, którzy boją się kształtować
rzeczywistość z lęku, że zostaną posądzeni o zamach na wolność, a może
nawet chęć wprowadzenia jakiejś autorytarnej teokracji.
Objawem towarzyszącym tym zjawiskom była - pozwolę sobie po
służyć się kolejnym neologizmem - euzebianizacja historii. Polegała
ona na tym, że historię Tischnerowskiego środowiska, tego „Kościoła
Tischnera", przedstawiano jako historię zawsze prawidłowych wyborów.
Mistrzostwo osiągnął Jacek Żakowski, który w niewielkiej książeczce po
święconej historii „Tygodnika Powszechnego" przedstawił dzieje pisma
tak, jakby to środowisko nigdy nie dokonywało błędnych - co ja mówię
- choćby ryzykownych czy dyskusyjnych wyborów. To, co robił „Tygo
dnik", było zawsze trafne. Błędy to inni. Kiedy do Sejmu PRL-owskiego
kandydował ktoś spoza „Tygodnika" sprawa mogła być podejrzana, na
tomiast kiedy do tego samego Sejmu kandydował ktoś ze środowiska
„Tygodnika" wtedy zawsze był to przejaw dojrzałej mądrości. Taki spo
sób myślenia o własnej przeszłości jest wprawdzie terapeutycznie dobry,
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jednak - w moim odczuciu - dość śmiały i, co tu kryć, zabawny. Że jest
to dość selektywne zastosowanie zalecanego innym wysiłku krytycznego
namysłu nad własną heroiczną historią, odbrązawiania pomników i za
stępowania mitów prawdą, o tym mówić nawet nie trzeba.
Kolejna rzecz, która łączyła się z gwałtownym wsparciem dla prze
mian, to coś, co określiłbym mianem „ducha millenarystycznego" Bar
dzo wyrazista i gwałtowna orientacja na cele polityczno-gospodarcze
sprawiała, że rzeczywistość liberalno-demokratyczną przedstawiano
jako rodzaj „tysiącletniego królestwa Chrystusa", w którym chrześcijanin
miał się czuć doskonale i komfortowo. Jako ze swej natury chrześcijań
skie rynek, nowe prawo i demokracja nie mogły być źródłem żadnych
poważnych konfliktów chrześcijańskiego sumienia. W ferworze prze
mian zapominano, że zasada mówiąca, że wszystko, co nie zakazane, jest
dozwolone - nie we wszystkim dotyczyć może chrześcijan. W dyskusji
o chrześcijaninie we współczesnym świecie chętnie używano kolorów
wyłącznie pastelowych. Realizm nie był w najwyższej cenie. Dlatego
niestety ludzie doświadczający wówczas takich konfliktów traktowani
byli jako dziwacy czy skrupulanci i w praktyce pozostawiani sami sobie.
Nielicznych, którzy podkreślali, że dobro Kościoła i głos sumienia kłaść
należy przed dobrem rynku czy demokracji, stygmatyzowano jako pesy
mistów, malkontentów i żółciowców (oraz rzecz jasna wrogów wolności,
nieuków i oczywiście wątpliwych chrześcijan). Poważne osłabienie wraż
liwości chrześcijańskiej na sytuacje rzeczywistego zagrożenia konflikta
mi sumienia to cena, którą płacimy za to również dzisiaj.
Polityczne zaangażowanie i konstantynizacja Kościoła skutkowały,
rzecz jasna, bardzo silną manicheizacją dyskursu religijnego. Polityzacja
języka religijnego sprawiała, że robił się on „schmittowski" że był języ
kiem walki i podziału, językiem, który służył stałej mobilizacji, który cią-
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gle orientował uwagę wokół swoich wrogów. Po jednej stronie byli ludzie
skupieni wokół Tischnera, po drugiej ciemnogród, zabobon, zaścianek,
nieuctwo, kompleksy, mściwość, lęki, niechęć wobec wolności, ciągo
ty autorytarne, tęsknota za komunizmem, kryptostalinizm etc. Poziom
językowej agresji, który wtedy się pojawił, na długo pozostanie miarą
utraty wszelkiej miary. W przeciwieństwie do Jarosława G owiną mnie
osobiście nie dziwi fakt, że osoby z kręgu Tischnera przypinały etykiet
kę niechrześcijan tym, którzy myśleli inaczej. Wedle mojej pamięci taka
ekskomunika była w „Kościele Tischnera" codzienną praktyką. W naj
różniejszych dyskusjach ludziom myślącym inaczej niż za dopuszczalne
uważano w tym środowisku miana chrześcijan odmawiano z niezwykłą
łatwością i bardzo często. Biorąc pod uwagę ówczesny monopol informa
cyjny i rzeczywisty rząd dusz, który środowiska te sprawowały w kręgach
ówczesnej inteligencji, niektóre kampanie okazywały się zresztą niestety
nadzwyczaj skuteczne.
Polityzacja języka religii (i argument z konieczności przemian) skut
kowała również ucieczką ze świata podmiotowej odpowiedzialności
w stronę stadnych, bo jedynie koniecznych, jedynie racjonalnych i jedy
nie dobrych wyborów. Choć o samodzielności myślenia mówiono często
i z zapałem, jego przejawy nie cieszyły się wzięciem. Podobnie zresztą jak
praktyczny a nie tylko deklaratywny pluralizm czy rzeczywista niechęć
wobec autorytetów (autorytet był problematyczny tylko, jeśli był cudzy).
W istocie bowiem, choć bardzo zabawnie kontrastuje to z filozoficznymi
deklaracjami „Kościoła Tischnera", cechowała go silna skłonność do epistemologicznego absolutyzmu. Nie wiem, czy pamiętają Państwo rolę
społeczną, jaką odgrywali wówczas różnego rodzaju eksperci czy autory
tety, którzy swoje ostateczne, nieomylne wyroki ferowali w dziedzinach,
gdzie pewność występować może co najwyżej jako zjawisko psycholo
giczne - o czym wie każdy, kto choć liznął metodologii nauk prawnych,
ekonomicznych, politycznych czy społecznych.
Przedstawiana jako pewnik, niezwykle naiwna wizja polityczno
ści, usuwając tragiczny wymiar życia indywidualnego i społecznego,
nie tylko banalizowała politykę, ale w jakimś stopniu unieważniała
sens demokracji. Świat przedstawiany jako obszar łatwych wyborów
nie pozostawiał miejsca na rzeczywisty konflikt racji: tu jest Europa,
tam jest zaścianek; tu transformacja, tam tęsknoty do stalinizmu; tu
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nowoczesność, tam średniowiecze; tu demokracja i rynek, tam niebez
pieczne mrzonki; tutaj chrześcijaństwo i miłosierdzie, a tam mściwość,
zemsta i niskie intencje. Wybór jest prosty. Dlaczego? Ponieważ spory
nie biorą się z problematyczności spraw, których ludzki umysł definityw
nie rozstrzygnąć nie może, lecz z faktu, że wiedza (którą my posiadamy)
zderza się z nieuctwem lub złą wolą (która cechuje naszych przeciwni
ków). Jeśli świat polityki przypomina system aksjomatyczny, który nie
ma tajemnic dla politycznego eksperta, to taki ekspert - oświecony mę
drzec, który posiada nieomylną wiedzę o tym, jak jest i jak być powinno
- za przeciwnika może mieć tylko człowieka głupiego lub niegodziwego.
Po co takiemu ekspertowi demokracja? Trudno orzec. Na szczęście tę
sprawę można już zostawić historykom. Ten rodzaj myślenia o polityce
jest już dziś na szczęście przeszłością.
Rzeczą wymagającą dłuższego wywodu, na który nie ma już miejsca,
była bardzo posunięta pelagianizacja „Kościoła Tischnera". Szczególnie
wyraźnie było to widać w dyskusji o miłosierdziu, która wywiązała się
przy okazji debat lustracyjnych. W tym dyskursie nie tylko sprawied
liwość nie była formą miłosierdzia, ale - co bodaj ważniejsze - miło
sierdzie nie było wezwaniem, lecz politycznym obowiązkiem. Mówiąc
w ogromnym skrócie, „Kościół Tischnera" opowiadał się za pewnym
rozwiązaniem ze swej natury teokratycznym, które wyrażało się ideą
bezpośrednich rządów imperatywu miłosierdzia. Coś, co jest cnotą he
roiczną, miało się stać integralnym elementem porządku politycznego
- nie wezwaniem do heroizmu, ale obywatelskim obowiązkiem. Świętość
jako imperatyw polityczny! Myślę, że nawet Savonarola byłby pod wraże
niem. Autonomia polityki i religii ulega zawieszeniu razem zresztą z mo
ralnymi i społecznymi skutkami grzechu pierworodnego! A wszystko to
prezentowane jest jako element nauki społecznej Kościoła. Doprawdy
imponujące! Projekt w historii polskiej teologii politycznej ostatniego
stulecia bezprecedensowy.
Omówione tu kwestie to, w największym skrócie, zasadnicze składo
we nienajlepszego wizerunku „Kościoła Tischnera". Zgadzam się, że nie
wszystkie spośród tych elementów dadzą się wywieść z Tischnerowego
nauczania. Ciekawi mnie jednak, dlaczego te, tak podobno wyraźnie nie
zgodne z nauczaniem Tischnera, elementy wizji Kościoła mogły być roz
wijane bez jego wyraźnej kontrofensywy?
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Nie chciałbym również stworzyć wrażenia, że nie widzę żadnych za
let Tischnerowskiego myślenia w niektórych obszarach. Mam jednak
poczucie, że przekreślając tomizm, Tischner wylał dziecko z kąpielą i że
jest związek między jego myśleniem a zniesieniem referencji uniwersalistycznych. Skoro Jarosław Gowin powiedział, z którymi punktami mojej
krytyki Tischnera się zgadza, ja powiem, co mnie w Tischnerze inspiruje.
Po pierwsze, inspiruje mnie Tischnerowskie myślenie o solidarności.
To jest rzecz unikalna. Już ten fakt sprawia, że Tischnera zaliczyć można
do niewielkiego grona filozofów zdolnych do widzenia rzeczy naprawdę
ważnych. To był filozof, który widział i rozumiał rozgrywającą się wo
kół nas rzeczywistość. Rzeczy wielkiej skali trudno zobaczyć, gdy stoi się
blisko. A Tischner potrafił. Jako jeden z niewielu zrozumiał filozoficzną
doniosłość Sierpnia w kraju, w którym filozofowie po dziś dzień nie za
uważyli fenomenu „Solidarności"
Druga rzecz, pod wieloma względami jeszcze lepiej świadcząca o Tis
chnerze, to fakt, że nie przeoczył giganta, jakim jest siostra Faustyna
Kowalska. Lekceważenie, z jakim w swoim kraju spotyka się największa
mistyczka XX wieku, jest uderzającym dowodem naszego prowincjonalizmu. I trzeba powiedzieć, że ksiądz Józef Tischner wyrywa się spod tej
prowincjonalnej reguły. Tischner, podobnie jak Jan Paweł II, dostrzegał
wielkość tej zakonnicy. To był człowiek widzący to, co wielkie i ważne.
Nie mam co do tego żadnych wątpliwości.
DARIUSZ KARŁOWICZ
Powyższa wypowiedź jest fragmentem dyskusji panelowej, której pełny zapis zo
stanie opublikowany w książce pt. O autorytecie. Ukaże się ona wkrótce nakładem
Wydawnictwa Znak. Przedruk dokonuje się za uprzejmą zgodą właściciela
praw autorskich do tej książki.
Dziękujemy.
Rysunek: L a c h
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Redakcja „Gazety Wyborczej" lubi często powoływać się
na swą inspirację francuskim dziennikiem lewicowym
„Liberation". Ale w „Liberation" nie ma rubryki „Arka
Noego".

O SZTUCE

UPRAWIANIA

KOŚCIOŁA
MARCIN

MŚCICHOWSKI

Niedawno na łamach „Rzeczpospolitej" Tomasz P. Terlikowski odtrąbił koniec „Kościoła otwartego" w Polsce. Kiedy czytamy dziś po latach
książkę Jarosława Gowina Kościół po komunizmie, też możemy odnieść
takie wrażenie. Nie ma już bowiem postaci emblematycznych dla „Koś
cioła otwartego", takich osobowości, których twarze byłyby zarazem ob
liczami owej formacji. Nie ma już red. Jerzego Turowicza, ks. Józefa Tis
chnera, ks. Stanisława Musiała i wielu innych. Ich potencjalni następcy,
jak Stanisław Obirek czy Tadeusz Bartos, pożegłowali w inną stronę.
Gdyby dziś, kilkanaście lat po Gowinie, sporządzić podobną mapę
polskiego katolicyzmu, musielibyśmy stwierdzić, że najważniejszymi
osobami dla „Kościoła otwartego" w Polsce są Mariusz Walter i Jan Wejchert. Ich firma ITI kupiła bowiem pakiet kontrolny udziałów w deficy
towym „Tygodniku Powszechnym". Założyła też kanał telewizyjny TVN
Religia. Boję się, że gdyby nie Walter i Wejchert, „Kościół otwarty" w Pol
sce przestałby istnieć.
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Doświadczenie wszystkich stacji religijnych na świecie pokazuje, że
samofinansować się są w stanie tylko telewizje „gorące" których twarza
mi są charyzmatyczni kaznodzieje, tacy jak protestanci Billy Graham czy
Pat Robertson lub katolicy.jak Matka Angelika lub ks. Eduardo Dogherty.
Swym żarem religijnym porywają oni telewidzów na tyle, że ci ostatni
dają pieniądze na utrzymanie stacji. W tej konkurencji „letnie" kanały nie
mają szans.
Żeby pozyskać darczyńców wśród wiernych, trzeba mieć wśród osób
wierzących - i to tych najbardziej „gorących" - wiarygodność. Czy taką
wiarygodność może mieć Mariusz Walter?
Jerzy Urban w liście do generała Czesława Kiszczaka z 22 lutego 1983
roku rekomendował Waltera na szefa specjalnego pionu propagando
wego w MSW, którego celem miałoby być „programowanie i realizacja
czarnej propagandy" oraz „prowadzenie przemyślanej, zręcznej i stałej
kampanii na rzecz zmiany obrazu SB, MO i ZOMO w społeczeństwie
i inicjowanie akcji tych służb dla ocieplenia ich wizerunku". Urban uwa
żał, że nikt się do tego lepiej nie nadaje.
Dziś Walter zajmuje się też programowaniem, też kampaniami, też
ocieplaniem wizerunku, ale zupełnie innego rodzaju. Powstaje jednak
pytanie: po co mu „Tygodnik Powszechny" i TVN Religia, skoro oba są
deficytowe i nie przynoszą zysku?
A po co „Gazecie Wyborczej" rubryka „Arka Noego"? Redakcja tego
pisma lubi często powoływać się na swą inspirację francuskim dzienni
kiem lewicowym „Liberation". Ale w „Liberation" nie ma rubryki „Arka
Noego". A nie ma dlatego, że Kościół we Francji jest tak zmarginalizowany, że nie stanowi żadnej siły w życiu publicznym.
Kościół w Polsce jest zbyt silny, żeby go ignorować lub otwarcie mu
się przeciwstawiać. Można jednak Kościół uprawiać. Leszek Kołakowski
napisał swego czasu esej o sztuce uprawiania ogrodu. Ale uprawiać moż
na też Kościół. To również sztuka.

MARCIN M Ś C I C H O W S K I
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Wzrasta liczba księży przejętych ideą „otwartości", któ
rym bliżej jest do stanowiska wrogów katolicyzmu niż do
samego katolicyzmu. Poglądy, które reprezentują, mają
jednak z otwartością niewiele wspólnego. To raczej ze
spół rozmaitych arbitralnych reguł i nakazów dotyczą
cych religii. Nie wiem, jak liczna jest grupa księży po
dobnie myślących, ale z tego, co zauważyłem, zastanawiająco wysoka. Zamiast czerpać z ogromnego, powsta
łego w ciągu dwóch tysięcy lat dorobku intelektualnego
Kościoła, wychowują się na współczesnych ideologiach
i zaczytują się modnymi pisarzami z ostatnich 30 lat.

CZY JESTEŚMY
ZBARAŻEM EUROPY?

ROZMOWA Z
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RYSZARDEM
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RYSZARD LEGUTKO, ur. 1949 roku. Profesor filozofii, wykładowca
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa
Tischnera. Publicysta i autor książek o tematyce społeczno-politycznej.
Tłumacz i komentator dzieł Platona. Do października 2005 roku był pre
zesem Ośrodka Myśli Politycznej - czołowej polskiej instytucji zajmują
cej się niezależną analizą polityczną. Wiatach osiemdziesiątych Legutko
między innymi redagował w Krakowie podziemną „Arkę", jedno z najważ
niejszych niezależnych pism wydawanych w Polsce. W związku z dzia
łalnością opozycyjną w 2005 roku Instytut Pamięci Narodowej przyznał
mu status pokrzywdzonego. W2005 roku senator i wicemarszałek Senatu
z ramienia PiS. Od 13 sierpnia do 16 listopada 2007 roku Minister Edu
kacji Narodowej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. 4 grudnia 2007 roku
powołany na sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

W jednym ze swoich tekstów zastanawiał się Pan, co filozof zawdzięcza
chrześcijaństwu. Zapytam Pana o to samo, ale jako polityka. Co polityk
może zawdzięczać chrześcijaństwu?
- To trudne pytanie. Z pewnością może zawdzięczać inne widzenie rze
czywistości politycznej. Tradycyjnie jest ona rozumiana po hobbesowsku, czyli jako zbiór grup i jednostek, które kierują się przede wszystkim
własnym interesem. Wedle takiego rozumienia, polityk jest kimś, kto tę
grę interesów ma wykorzystać, zaaranżować i skoordynować w taki spo
sób, aby działały dla wspólnego celu. Chrześcijaństwo jest kluczem do in
nego wymiaru życia społecznego. Wprowadza bowiem takie parametry,
których klasyczny obraz polityki nie ma. Politycy chrześcijańscy, zwykle
zwani chadeckimi, tym się charakteryzowali, że widzieli inny wymiar ży
cia ludzkiego.
Rola religii w polityce jest też taka, że dostarcza twardego fundamen
tu. Jako przykład mogę wskazać właśnie Kościół w Polsce, gdzie jest o ty
le inna niż w Europie, gdyż u nas te twarde fundamenty jeszcze są. Mo
żemy to zaobserwować choćby w kwestiach dotyczących aborcji, która
jest u nas powszechnie uznana za rzecz złą. I to nawet przez tych, którzy
chcą przepisy aborcyjne zliberalizować. Oni swoje stanowisko formułują:
„aborcja jest złem, ale..." W krajach, gdzie nie ma takiego fundamentu,
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aborcja jest po prostu prawem człowieka. Tam ktoś, kto mówi, że aborcja
jest złem, już od początku stawia się w sytuacji ekscentryka i radykała,
który musi dotrzeć ze swoimi racjami do centrum światopoglądowego.
I zwykle mu się to nie udaje. U nas jest odwrotnie. I to jest ta niedocenia
na rola Kościoła, religii i Dekalogu, na który się ludzie u nas powołują,
rozmaicie go interpretując. Powoływanie się na niego należy do uzna
nych przez tradycję zachowań. Polityk prawicowy może się na takie rze
czy powoływać i powszechność znajomości Dekalogu przez obywateli
jest dla niego korzystna. Dzięki temu w polskim dyskursie publicznym
nie ma takiego rozziewu między moralnością a prawem. Dzięki temu
dość powszechne jest w Polsce przekonanie, że prawo musi wyrastać
z moralności, albo przynajmniej stać blisko moralności oraz nie powinno
być z nią w konflikcie.
Mówiąc o chadekach, użył Pan czasu przeszłego. Partie chadeckie to
dzisiaj karykatury samych siebie i często realizują postulaty jawnie antychrześcijańskie.
- Rzeczywiście, chadecja od dawna jest chrześcijańska tylko z nazwy.
Zachodni chadecy zaakceptowali klasyczny model polityki oraz socjalistyczno-liberalny obraz społeczeństwa. Zupełnie nie widzę dzisiaj wpły
wu tradycji czy myśli chrześcijańskiej na ich działania. To się ściśle wiąże
z problemem sekularyzacji, która jest bardzo głęboka w zachodniej Eu
ropie. Jedną z jej przyczyn była reformacja, która w praktyce doprowa
dziła do dominacji państwa nad religią i Kościołami. Wbrew temu, co
się sądzi, w Europie - w przeciwieństwie do Ameryki - zasada rozdziału
państwa od Kościoła została wprowadzona tylko nominalnie. Faktycznie
miało to postać kontroli państwa nad kościołami, a pośrednio nad religią.
Dlatego religia nie miała już siły oddziaływać na państwo, bo organizacje
religijne i kościoły przestały mieć konieczną do takiego oddziaływania
autonomię i siłę. Oczywiście, sekularyzacja to także problem państw,
w których reformacji nie było...
... czego doskonałymi przykładami są choćby Hiszpania i Irlandia.
W obu tych krajach sekularyzacja zbiegła się z szybkim bogaceniem się
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i modernizację tych krajów. Czy jest jakaś zależność między rozwojem
kapitalizmu a upadkiem religii?
- Jakaś zależność zapewne jest, choć ona jest dla mnie nieoczywista.
Przypadki Hiszpanii i Irlandii są często przywoływane na dowód tezy
o tym, że szybki proces modernizacyjny, emancypacja jednostek i grup,
bogacenie się, wolny rynek oraz swobody obywatelskie powodują odej
ście ludzi od religii. Być może ta teza jest prawdziwa, ale się wzbraniam
przed jej przyjęciem. Wydaje mi się zbyt mechanicystyczna.
Nie znam dokładnie tych przypadków, ale z Irlandią jest troszkę inna
historia niż z Hiszpanią, gdzie ten proces był dość gwałtowny. Irlandia
ciągle jest krajem katolickim, choć rzeczywiście nie dzieje się tam do
brze. Kilka lat temu byłem na dużej konferencji międzynarodowej, gdzie
obok pewnego profesora z Irlandii byłem traktowany jako przedstawiciel
kraju katolickiego. W prywatnej rozmowie zapytałem tego Irlandczyka
o kondycję religii w jego kraju. - Najlepszym miernikiem jest liczba po
wołań kapłańskich - powiedział. I dodał: - W ubiegłym roku nie było
ani jednego.
Skąd się zatem biorą różnice w przebiegu sekularyzacji w krajach prote
stanckich i katolickich?
- Z protestantyzmem to było tak. Protestanci byli ludźmi bardzo po
bożnymi i uważali, że ci, którzy zostali przy Rzymie, nie są prawdziwymi
chrześcijanami, bo idą na zbyt wielkie kompromisy ze światem zewnętrz
nym. Rzeczywiście to protestanci byli postrzegani jako ludzie żarliwi re
ligijnie, a katolicy jako ludzie letni, którzy wiarę spychają na margines
swojego życia. Być może ta żarliwość była w protestantyzmie tak wielka,
że w skali masowej nie mogła wytrzymać zbyt długo duchowego napię
cia. Może za bardzo zaufano indywidualnej sile człowieka, bo w pewnym
momencie to się wszystko wytraciło i poszło dokładnie w odwrotną stro
nę. Zwyciężył permisywizm.
Być może wzięło się to także stąd, że podział św. Pawła na człowieka
zewnętrznego i wewnętrznego w protestantyzmie został przedstawiony
zbyt dychotomicznie. Życie wewnętrzne sobie, a życie zewnętrzne sobie.
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W konsekwencji życie zewnętrzne się usamodzielniło i przestało mieć
związek z religijnością. Z katolikami jest trochę inaczej.
W Polsce takich problemów nie mamy. Powołań jest bardzo dużo, miaż
dżąca część społeczeństwa uważa się za katolików, a kościoły pękają
w szwach. I dotyczy to także młodzieży. Nawet politycy - także postko
muniści - liczą się z postulatami Kościoła. Ten potencjał jest tak duży,
że pojawiły się głosy, iż siła polskiego katolicyzmu będzie promieniowa
ła na inne kraje Europy. Uważa Pan, że to realny scenariusz, czy też sami
będziemy się musieli bronić przed sekularyzacją?
- Szansa na ewangelizowanie Europy oczywiście istnieje, tylko żeby ją
wykorzystać, trzeba mieć mocne poczucie pewności siebie, a tego Po
lakom brakuje. Polacy nie wierzą w swoje możliwości i pod tym wzglę
dem jesteśmy krajem prowincjonalnym. Prowincjusz to taki człowiek,
który uważa, że prawdziwe życie toczy się gdzie indziej. Przełamanie
tego kompleksu jest warunkiem wstępnym i koniecznym. Jeśli prawdą
jest teza, a myślę, że ona jest prawdziwa, iż religia jest potrzebą wpisaną
w naturę ludzką, to polskie doświadczenie może się stać doświadczeniem
atrakcyjnym dla wielu ludzi na Zachodzie. Najpierw jednak sami musimy
sobie zdać sprawę z wartości, jaką jest nasze dziedzictwo. Musimy umieć
to dziedzictwo dobrze opisać i promować. Ja nie mówię tutaj o ewan
gelizacji, bo to jest słowo z wyższego poziomu. Odbyłem wiele rozmów
z ludźmi z innych krajów, przeważnie akademikami deklarującymi się
jako agnostycy. Oni zwykle mówili: „Wie pan, jestem agnostykiem, ale
jak przyjeżdżam do Polski, to dla mnie niezwykle interesujące, że widzę
na ulicach księży i zakonnice. To mi pokazuje, że jest taki wymiar życia
ludzkiego, o którym myśmy zapomnieli. Mnie osobiście nie pcha w tym
kierunku, ale to dobrze, że są miejsca w Europie, gdzie to jest nadal istot
na sprawa".
Są zresztą różne sposoby oddziaływania. Po śmierci Jana Pawła II
przyjeżdżało do Polski wiele osób, które szukały tajemnicy narodu, któ
ry wydał tak wielkiego człowieka. Myśmy się wtedy zachowywali dość
głupio, bo gdy ci ludzie pytali o fenomen Jana Pawła II, to podkreślali
śmy głównie to, że był „otwarty". Uważaliśmy, że to jest jedyna poprawna
odpowiedź, która dotrze do przybyszów z zachodu. Tymczasem papież
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był wielki swoją katolickością, w głębokim sensie tego słowa, i o ten sens
właśnie nas pytano, a myśmy tak postawionego pytania nie mogli pojąć.
Przyszłość jest otwarta - również przyszłość chrześcijaństwa w Europie
- wszystko zależy od energii i inicjatywy katolików, a w niemałej mierze
także polskich katolików. Mają wiele do zrobienia.
Czy tego typu reakcje to tylko rodzaj naturalnego zaciekawienia nowo
poznaną kulturą, czy wynikają z naturalnej potrzeby metafizyki, która
na Zachodzie jest w odwrocie?
- Odwrót od metafizyki na Zachodzie to efekt procesu, o którym powie
działem już wcześniej. To powoduje taką nie do końca uświadomioną
tęsknotę za duchowością i ludzie podejmują działania kompensacyjne.
Gdy człowiek jest ateistą czy agnostykiem, to sam sobie organizuje życie,
sam podejmuje decyzje i może to być dla niego satysfakcjonujące. Czym
innym jest jednak osobisty wybór, a czym innym życie w społeczeństwie,
gdzie wymiar duchowy jest kompletnie wycięty. To nie jest zresztą nowa
obserwacja. Benjamin Constant pisał, że wierzy, iż pojedynczy ludzie
mogą nie być religijni, ale nie wierzy w istnienie niereligijnego społeczeń
stwa. Podobne myśli możemy znaleźć także u Mickiewicza. Agnostycy
często patrzą z wyższością na tych poczciwców chodzących do kościo
ła. Myślą sobie: ja mam dystans do życia, ja widzę szerzej, przenikliwiej
przemyślałem podstawy swojego światopoglądu, to mi daje poczucie siły
itd. Natomiast gdy agnostycy wygrywają - a to zwycięstwo jest w Euro
pie powszechne - to nagle robi im się jakoś smutno. Mówią: zawalczył
bym z Panem Bogiem, ale jak On nie ma żadnych oddziałów, to z kim tu
walczyć. Społeczeństwo agnostyckie jest społeczeństwem niesłychanie
smutnym. Stąd właśnie takie reakcje czy różne działania kompensacyjne,
z których przebija tęsknota.
Może jednak nie jest w Polsce tak dobrze? Według Tomasza Terlikow
skiego, PO i PiS, bez nacisku ze strony partii o wyraźniejszej katolickiej
identyfikacji, nie gwarantują realizacji nauczania Kościoła w kwestiach
społecznych. Dlatego - jego zdaniem - trzeba stworzyć katolickie gru
py nacisku na polityków, które wypracują świecki język, którym będą
artykułowane interesy polityczne katolików i będą one uzależniać
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poparcie dla danej partii od jej stanowiska w konkretnych kwestiach,
np. aborcji.
- Ogólnie powiedziałbym, że interesy społeczności katolickiej nie są ja
koś szczególnie zagrożone. Choć jest stała presja na niektóre regulacje
prawne. Z pewnością walka o kwestię aborcji nie jest walką wygraną raz
na zawsze, bo wisi nad nami presja europejska. To dotyczy też tzw. „mał
żeństw" homoseksualnych czy eutanazji. To są kwestie o wielkim poten
cjale politycznym w dzisiejszym świecie. Polsce narzucona została tutaj
rola Zbaraża, którego obrona powinna przynieść otuchę innym utożsa
miającym się z naszym stanowiskiem w całej Europie.
Mamy dwie główne partie, które się deklarują po stronie chrześ
cijaństwa. Żadna z nich wojny z Kościołem nie wywoła, choć Prawo
i Sprawiedliwość jest tutaj bardziej na prawo niż Platforma. To pokazu
ją pierwsze zapowiedzi rządu Donalda Tuska, który wysyła sprzeczne
sygnały. Z jednej strony religia na maturze, a z drugiej kwestia dopłat do
zapłodnienia in vitro. PO to partia hybrydyczna w wielu kwestiach, nie
tylko religijnych. Katolicy świeccy rzeczywiście mają sporo do zrobienia,
ale niekoniecznie przez naciski na partie polityczne. Partia jest innym
organizmem niż wspólnota religijna, ma inne cele.
To może rację ma Cezary Michalski, który uważa, że „spotkanie polityka
z Bogiem" - jak to ironicznie określa - jest szkodliwe dla modernizacji
kraju.
- Ja nie widzę niczego złego w tym, że jacyś politycy czy partie są blisko
Pana Boga. Ważne jest jednak, aby rozumieli naturę porządku i działania
politycznego. Wiadomo, że w polityce nie wszystko można zrobić, że od
działań polityków poszczególni ludzie nie stają się lepsi. Nie bardzo też
rozumiem, co to może mieć wspólnego z procesem modernizacji. Nie
którzy modernizację interpretują jako proces jednoznaczny, którego wa
runki są absolutnie jasne, explicite wymienione i wśród nich jest sekula
ryzacja. Stąd każdy taki polityk prawicowy, u którego wątki religijne są
widoczne, czy to w języku, czy w zachowaniu, jest traktowany jako taki
wielki hamulcowy. Jest z definicji kimś anachronicznym i antymodernizacyjnym, bo modernizacja nie przewiduje takich zachowań.
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Ja odrzucam takie pojmowane modernizacji, jako uproszczone, a nawet
prostackie, bo nachalnie formuowane pod własne oczekiwania. Gdy ktoś
tak interpretuje modernizację, to już na starcie daje przywileje liberałom
czy socjalistom, a przekreśla polityków konserwatywnych. Tymczasem
modernizacja nie jest jakimś dogmatem. Jeszcze raz podkreślę: przy
szłość jest otwarta. Modernizacja to jest to, co my robimy; ze światem,
jak go ulepszamy, dysponując nowoczesnymi narzędziami do wprowa
dzenia zmian. To my stawiamy sobie cele, to my chcemy społeczeństwo
uczynić lepszym i to w pewnym stopniu od nas zależy, jak Polska będzie
modernizowana.
A są jakieś niepokojące sygnały?
- Jest ich trochę. Wzrasta na przykład liczba księży przejętych ideą „ot
wartości" którym bliżej jest do stanowiska wrogów katolicyzmu niż do
samego katolicyzmu. Poglądy, które reprezentują, mają jednak z otwar
tością niewiele wspólnego. To raczej zespół rozmaitych arbitralnych re
guł i nakazów dotyczących religii.
Dwaj najbardziej reprezentatywni dla tego nurtu duchowni - Stanisław
Obirek i Tadeusz Bartos - zrezygnowali niedawno z kapłaństwa.
- I bardzo dobrze. Choć z tego, co wiem, nadal zajmują się pouczaniem
Kościoła i jego wiernych. To mi się wydaje zawstydzające. Jeśli sobie,
kolego, nie dałeś rady w zakonie, to twoja sprawa, ale przynajmniej się
zamknij i przestań mówić innym jak mają postępować. Problem jest jed
nak szerszy. Nie wiem, jak liczna jest grupa księży podobnie myślących,
ale z tego, co zauważyłem, zastanawiaj ąco wysoka. Zamiast czerpać
z ogromnego, powstałego w ciągu dwóch tysięcy lat dorobku intelektual
nego Kościoła, wychowują się na współczesnych ideologiach i zaczytują
się modnymi pisarzami z ostatnich 30 lat.
Na koniec chciałem zapytać o wątek osobisty. W pana eseistyce kwe
stie wiary pojawiały się dość rzadko i zawsze były opisywane z pewnego
dystansu. W ostatnim czasie widać jednak pewną zmianę. Choćby we
wspomnianym przeze mnie na początku rozmowy tekście pisze Pan, że
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„siła Objawienia nadal promieniuje" a „doświadczenie krzyża jest jed
nym z najistotniejszych doświadczeń człowieka" Skąd ta zmiana?
- To nadinterpretacja. Tekst, o którym Pan mówi, został u mnie zamó
wiony i po prostu odpowiedziałem w nim na postawione pytanie. Ja ni
gdy nie byłem eseistą religijnym. Mam zupełnie inny temperament i za
pewne nie dysponuję odpowiednią wiedzą. Jako akademik zajmowałem
się głównie Grekami, choć czytałem też filozofów związanych z chrześci
jaństwem, choćby świętego Tomasza. W kwestiach wiary nic się u mnie
nie zmieniło. Jestem przeciętnym polskim katolikiem, który regularnie
chodzi do kościoła i od czasu do czasu zabierze głos w kwestiach religij
nych. Jako polityk także nie widzę swojej misji w kreowaniu katolickiej
polityki. Jestem po prostu politykiem-katolikiem.
Dziękuję z a r o z m o w ę .

Rozmawiał: Piotr Pałka
grudzień 2007

Jeśli kardynałowi Wyszyńskiemu przyszło toczyć wal
kę o rząd dusz ówczesnych Polaków z przywódcami ko
munistycznymi, to stało się tak nie dlatego, że prymas
wkroczył w sferę polityki, lecz dlatego, że komuniści do
konali brutalnej inwazji w sferę religii.

CZY PRYMAS
WYSZYŃSKI
BYŁ POLITYKIEM?
PAWEŁ
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Z pewnością prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński był jednym z naj
wybitniejszych Polaków w historii XX wieku. W powszechnym odbio
rze jest przede wszystkim symbolem oporu narodu przeciwko komuni
zmowi. W pamięci zbiorowej ten wybitny duchowny i kandydat na oł
tarze pozostał głównie jako „niekoronowany król Polski" - jak napisali
mu wdzięczni rodacy na szarfie, która spowijała trumnę z jego ciałem
w maju 1981 roku. W podobny sposób podchodzi do osoby prymasa
znaczna część historiografii. Większość biografów zainteresowana jest
przede wszystkim zagadnieniami uporczywego oporu przeciwko komu
nistycznemu państwu, któremu kardynał przewodził, lub też okresowych
rozejmów, jakie zawierał z polskimi komunistami. Lektura tych opraco
wań sprawia nieraz wrażenie, że Wyszyński przede wszystkim był pol
skim przywódcą politycznym. Nie ulega też wątpliwości, że to spojrzenie
niemal stricte polityczne dominuje u badaczy, którzy osobą prymasa się
bezpośrednio nie zajmują, a także przenika do publicystyki historycznej
1
oraz podręczników .
Z pozoru sprawa wydaje się oczywista. Nie można bowiem zaprze
czyć, że rzeczywiście przez kilkadziesiąt lat kardynał Wyszyński był
najwyższym autorytetem Polaków, którzy nie utożsamiali się z komu
nistycznym państwem i partią rządzącą. W wielu wypadkach odegrał
w PRL poważną rolę polityczną.
Przypomnijmy w tym kontekście jedynie kilka najważniejszych mo
mentów. Rok 1950, gdy prymas zawarł z władzami komunistycznymi
słynne porozumienie potraktowane przez część Polaków jako kapitulacja
1
Takie podejście dominuje m.in. skądinąd w bardzo interesujących pracach wybit
nego znawcy dziejów stosunków państwo-Kościół w okresie PRL - Antoniego Dudka
(Komuniści i Kościół w Polsce, Kraków 2003). Częściowo wynika to oczywiście z zakresu
zainteresowań tego badacza, który skupia się na polityce komunistów względem Koś
cioła. Także część prymasowskiej biografistyki - m.in. Andrzej Micewski (Kardynał
Wyszyński - prymas i mąż stanu, Warszawa 2000), Janusz Zabłocki (Prymas Stefan
Wyszyński - opór i zwycięstwo 1948-1956, Warszawa 2002), Peter Raina (Kardynał
Wyszyński, t. 1-12, Warszawa 1999-2004) - skupiają się na zagadnieniach stosunków
z państwem komunistycznym, co sprawia wrażenie, że Wyszyński był przede wszyst
kich politycznym konkurentem komunistów. Znacznie bardziej zniuansowane stano
wisko zajmuje Jan Żaryn (Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce 1944-1989, Warszawa
2003), który znacznie bardziej wszechstronnie prezentuje dzieje Kościoła w epoce kard.
Wyszyńskiego, w związku z czym postać prymasa traci swą polityczną jednowymiarowość.
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wobec totalitarnego pań
stwa. Rok 1953, gdy kar
dynał został aresztowany
i był bodaj najważniej
szym więźniem w komu
nistycznej Polsce. Stał się
wówczas najbardziej wy
razistym symbolem na
rodowych prześladowań.
Rok 1956, gdy uwolnienie
hierarchy było znakiem
politycznej
„odwilży",
a jego uspokajająca po
stawa pozwoliła uniknąć
społecznej konfrontacji
z władzą, która musiała
by się wówczas skończyć
tragedią na miarę zdła
wionego przez Związek
Sowiecki powstania budapesztańskiego.
Także i w następnych dekadach Wyszyński brał udział w istotnych
wydarzeniach politycznych - był żywym symbolem obchodów Mile
nium Chrztu Polski w 1966 roku. W imieniu Episkopatu Polski zabierał
głos w obronie studentów w 1968 roku. Wreszcie odegrał znaczącą rolę
w okresie „Solidarności", gdy wpłynął w decydujący sposób na zorgani
zowanie „Solidarności" Rolników Indywidualnych, która wprowadziła
środowiska chłopskie do tego ogólnonarodowego ruchu.
Istotnego znaczenia dla dyplomacji i polityki międzynarodowej - nie
zależnie od ich aspektu religijnego - nie można też odmówić listowi bi
skupów polskich do niemieckich. Nie sposób zbagatelizować także nego
cjacji w sprawie ewentualnego wznowienia stosunków dyplomatycznych
między PRL i Watykanem, jakie toczyły się w latach siedemdziesiątych,
a które zostały zamrożone m.in. pod wpływem jednoznacznie niechętnej
postawy prymasa.
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Nie przecząc tym oczywistym faktom, nie można jednak przejść do
porządku dziennego nad tym, iż Wyszyński był przede wszystkim du
chownym i głową Kościoła katolickiego w Polsce. Z tego punktu widze
nia istnieje przy okazji analizy jego postaci istotne niebezpieczeństwo. Je
śli bowiem przesadnie skupimy się na wątkach politycznych jego działańi
może w naszych rozważaniach dojść do - nawet mimowolnego - utożsa
mienia sfery politycznej i religijnej, co wykrzywi obraz zarówno samego
Prymasa Tysiąclecia, jak i szerzej - wizję funkcjonowania i roli Kościoła
katolickiego w Polsce w II połowie XX wieku.
Wydaje się więc sensowne, by jeszcze raz przyjrzeć się, na ile upraw
nione jest mówienie o wieloletnim prymasie Polski jako polityku. Posta
rajmy się przedstawić argumenty za i przeciw takiemu określeniu kardy
nała Wyszyńskiego.
Za stosowaniem dyskursu politycznego przemawia przede wszystkim
fakt, że lata sprawowania przez tego hierarchę funkcji prymasa naszego
kraju przypadają na okres państwa komunistycznego. Totalitarne pań
stwo, jakim była PRL, miało zaś niezdrową ambicję ścisłego kontrolo
wania wszelkich sfer życia społecznego w Polsce, w tym także w oczywi
sty sposób życia religijnego. Ideologia komunistyczna zawierała w sobie
przecież programowy ateizm, a więc stawiała przed państwem komuni
stycznym zadanie eliminacji lub przynajmniej marginalizacji wpływów
Kościoła w społeczeństwie. W tej sytuacji obszar religii siłą rzeczy stawał
się elementem politycznej konfrontacji pomiędzy państwem a Kościo
łem.
Była to konfrontacja tym bardziej znacząca, że Kościół katolicki
w Polsce, na którego czele stał prymas Wyszyński, był bodaj jedyną waż
ną instytucją społeczną, która skutecznie opierała się komunistycznej
kontroli na całej przestrzeni pomiędzy Łabą a Władywostokiem. Jego
rola polityczna była więc tym bardziej istotna.
Prowadzona ostatnio publiczna debata na temat stopnia infiltracji
polskiego Kościoła przez komunistyczne służby specjalne nie zmienia
tej generalnej oceny. Nawet jeśli okazałyby się prawdą najbardziej pesy
mistyczne spekulacje prasowe, mówiące o około 20 hierarchach, którzy
mieli współpracować z SB, nie zmienia to faktu, że większość episkopatu
i jego najważniejsi przedstawiciele, z prymasem Wyszyńskim na czele,
nie byli kontrolowani przez komunistyczne służby, a więc Kościół jako
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instytucja, jako całość, także działał w znacznej mierze niezależnie od
nadzoru wrogiego mu totalitarnego państwa.
Polska po II wojnie światowej nabrała też charakteru państwa nie
mal jednonarodowego i jednowyznaniowego, w którym zdecydowana
większość Polaków określała się jako rzymscy katolicy. W takiej sytuacji
społecznej dominacji katolików, gdy państwo dławiło wszelkie przejawy
zbiorowej samodzielności, a jedyną niekontrolowaną instytucją pozo
stawał Kościół, siłą rzeczy stawał się on naturalnym wyrazicielem wol
nościowych aspiracji polskiego społeczeństwa, niemal jedynym kanałem
przekazywania władzom sygnałów ze strony rodzimej opinii publicznej.
Kościół pełnił więc w okresie komunizmu funkcję, która w wolnym spo410
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teczeństwie należy do stowarzy
szeń, partii politycznych, centrów
badania opinii społecznej, a nawet
mediów.
Od pełnienia funkcji wyra
ziciela opinii narodu Kościół się
nie uchylał. Uznawał ją za natu
ralny element swej posługi wo
bec wiernych. Nie może więc nas
dziwić, że wśród memoriałów
przekazywanych władzom przez
hierarchów nie brakowało doku
mentów poświęconych np. sytua
cji demograficznej kraju, polityce
rolnej państwa, a nawet sytuacji
w polskim mieszkalnictwie. Wiele
z tych wystąpień biskupów wy
nikało z bezpośredniej inspira
cji prymasa Wyszyńskiego, a bodaj żadne nie mogło być przygotowane
i przekazane władzom wbrew jego woli. Ten fakt daje więc podstawy, by
mówić o politycznej roli i znaczeniu Prymasa Tysiąclecia, roli wielokrot
nie większej niż ta odgrywana przez przeciętnego hierarchę Kościoła.
Odrębnym argumentem na rzecz tego, że opisywanie kardynała Wy
szyńskiego jako polityka pozostaje uprawnione, jest istniejąca w naszym
kraju tradycja związana ze znaczeniem publicznym Kościoła katolickie
go, a osoby prymasa Polski w szczególności. Biografowie Wyszyńskiego
wielokrotnie zwracali uwagę na fakt, że był on być może ostatnim wciele
niem znanego z poprzednich stuleci interrexa. Tradycyjnie bowiem - od
XVI wieku - do prymasów Polski należało sprawowanie najwyższej wła
dzy w kraju w okresie bezkrólewia, z prawem zwoływania sejmów konwokacyjnego i elekcyjnego. Wyszyński swym autorytetem i znaczeniem
z pewnością dorównywał tak znakomitym swoim poprzednikom, jak Mi
kołaj Trąba czy Jan Łaski. Do tej szczególnej roli prymasa nawiązywał też
napis na trumnie, o którym wspominałem już wyżej.
Jednak mimo wszystkich tych przesłanek, pozwalających mówić
o politycznej roli Wyszyńskiego, wydaje się, że należy stosować tego
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rodzaju określenie w sposób pre
cyzyjny i dbać o to, by nie było
nadinterpretowane lub nadmier
nie rozszerzane. Istnieją bowiem
także poważne przesłanki, by ra
czej powstrzymywać się od mó
wienia o Prymasie Tysiąclecia
jako polityku.
Pierwszą - bodaj najistotniej
szą z nich - jest fakt, że kardynał
Wyszyński stał na czele Kościoła
katolickiego w naszym kraju, nie
zaś żadnej struktury o charak
terze politycznym. Kościół ma
zaś cele niezależne od państwa. Dba też ze wszystkich sił, by zapewnić
sobie niezależność od struktur państwowych lub innych organizacji czy
instytucji politycznych. Nie jest to przypadek. Zadanie Kościoła jest usy
tuowane w sferze nadprzyrodzonej - ma on prowadzić swych wiernych
do zbawienia. Tymczasem polityka jest związana z doczesnym życiem
społecznym. W wizji katolickiej, którą podzielał z pewnością także sam
prymas Wyszyński, choć nie można mówić o zupełnym rozdziale sfer
właściwych dla obu instytucji, to z pewnością się one nie pokrywają,
a Kościół i państwo cieszyć się powinny swobodą we właściwych im sfe
rach działania. Jeśli zaś sprawy tak się mają - to nazywanie wysokiego
hierarchy Kościoła politykiem, zwłaszcza gdy nie pełni on żadnych do
datkowych, świeckich godności, jest równie bezsensowne, jak określenie
polityka mianem duchownego.
Trzymanie się przez prymasa Wyszyńskiego właściwej Kościołowi
sfery działań i kierowanie się priorytetami natury religijnej może naj
bardziej dobitnie widać w sprawie porozumienia z władzami PRL z roku
1950. Porozumienie to pełne było daleko idących ustępstw na rzecz ko
munistycznego państwa (łącznie z nazwaniem oddziałów podziemia nie
podległościowego „bandami"). Uzasadnieniem dla tego kroku była chęć
zabezpieczenia swobód Kościoła w sferze jego posługi religijnej2.
2
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Kard. S. Wyszyński, Zapiski więzienne, Warszawa 1995, s. 18-25.
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Konflikt
między
państwem
i Kościołem w Polsce komunistycz
nej nie był jedynie konfliktem dwu
struktur, kierujących się odmienny
mi przesłankami światopoglądowy
mi, lecz był próbą obrony swobody
Kościoła przed stałą uzurpacją
i ingerencją ze strony totalitarnej
władzy, która stara się zapewnić so
bie pełną kontrolę nad życiem spo
łecznym, także w sferze religijnej,
i gwałciła - naturalną i konieczną
z katolickiego punktu widzenia sferę niezależności Kościoła i jego
zwierzchników.
Sam kardynał Wyszyński także nie zamierzał odgrywać roli polityka,
choć przecież - jeszcze przed wojną - nie stronił od aktywnej roli w życiu
społecznym Polski, by wspomnieć jego zaangażowanie w chrześcijański
ruch związkowy, czy intelektualną refleksję nad komunizmem w Polsce.
Nie stawiał sobie jednak politycznych celów, nie miał też tego rodza
ju ambicji. W przestrzeni zdominowanej przez partię komunistyczną
i podległy jej aparat bezpieczeństwa, niezależna działalność polityczna
nie miała również możliwości funkcjonowania. Z tego zaś płynie wnio
sek, że kardynał - nawet gdyby chciał - politycznej roli w PRL odgrywać
raczej nie mógł.
Jeśli zabierał głos w materii politycznej, to raczej z pełną świadomoś
cią pełnienia przez Kościół funkcji substytutu niezależnej od komuni
stycznej władzy opinii publicznej. Politycznie nie miał zaś zamiaru ani
rywalizować z rodzącą się pod koniec jego życia „Solidarnością" ani jej
kontrolować, choć udzielał liderom NSZZ „Solidarność" życzliwych rad
i duchowego wsparcia3.
Rozważania na temat politycznego charakteru działań prymasa Wy
szyńskiego wydają się też wskazywać na nieco szerszy problem, którego
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R. Kukułowicz, W cieniu prymasa Tysiąclecia, Gdańsk 2001, s. 136-204 oraz
Kard. S. Wyszyński, Kościół w służbie narodu, Rzym 1981, s. 253-258.
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doświadczają
wszyscy, któ
rzy
zajmują
się relacjami
między świa
tem polityki
a Kościołem.
W praktyce
t r u d n o
bowiem wy
ważyć odpo
wiednie pro
porcje między
z jednej
strony - fak
tem, że polity
ka dotyka czę
sto sfery dzia
łań Kościoła,
z drugiej zaś
- postulatem,
by instytucje
ś w i a t a
p o l i t y k i
i Kościół pozostawały
odrębnymi
bytami, które
nie zastępują siebie nawzajem i nie mieszają się do sfer zastrzeżonych dla
drugiej strony.
Szczególnie trudne było to zadanie w przypadku osoby takiej, jak kar
dynał Stefan Wyszyński, gdyż przyszło mu działać w czasach, gdy natu
ralny podział w tej materii został pogwałcony w wyniku agresji komuni
stycznego państwa, mającego pretensję do omnipotencji i polityzującego
swymi działaniami także sferę religijną. Prymas musiał więc w pewien
sposób w dwójnasób uczestniczyć w kontakcie ze sferą polityki.
414

FRONDA 44/45

Jednak zasadnicze i poważne zastrzeżenia, związane z właściwym
charakterem pełnionej przezeń funkcji, skłaniają do ostrożności w po
równywaniu postaci kardynała do polityków. Nawet bowiem jeśli Wy
szyński - żyjąc w komunistycznym państwie - musiał się częściej niż
inni hierarchowie Kościoła borykać z problemami stricte politycznymi,
nawet jeśli w politycznych dziejach PRL jego nazwisko słusznie będzie
przeplatać się z nazwiskami Gomułki czy Gierka, powinniśmy zawsze
pamiętać, że jego postać pochodzi jednak z innego wymiaru niż komuni
styczni liderzy. Jeśli zaś przyszło im toczyć walkę o rząd dusz ówczesnych
Polaków, to stało się tak nie dlatego, że prymas wkroczył w sferę polityki,
lecz dlatego, że komuniści dokonali brutalnej inwazji w sferę religii.
Rola kardynała Wyszyńskiego w umacnianiu duszpasterstwa katoli
ckiego w Polsce była przeogromna, a jednak ten wymiar jego działalności
wydaje się w naszej historiografii niedoceniony. Fakt, że po upadku ko
munizmu nie doszło do gwałtownej sekularyzacji polskiego katolicyzmu,
jest przede wszystkim zasługą Prymasa Tysiąclecia. Wielu obserwatorów
życia publicznego przewidywało, że po 1989 roku świątynie w Polsce
opustoszeją, spadnie liczba powołań duchownych, a wiara w narodzie
się załamie. Tymczasem polski Kościół okazał się nadzwyczaj dobrze
przygotowany na wyzwania nowych czasów. Wcześniej nie przeżył on
też takiego kryzysu, jaki stał się udziałem Kościoła w krajach Europy Za
chodniej, zwłaszcza w okresie po Soborze Watykańskim II. Nawet takie
bastiony katolicyzmu, jak Irlandia czy Hiszpania, zostały bardzo mocno
nadszarpnięte przez procesy laicyzacyjne. Prymas Wyszyński niewątpli
wie miał wizję i program duszpasterski, które - jak się okazało - wzmoc
niły Kościół nie tylko w konfrontacji z komunistycznym ateizmem, lecz
także w zetknięciu z „wolnym rynkiem idei".
Gdybyśmy więc chcieli portret kardynała ograniczyć do wizerunku
polityka, pomijając lub pomniejszając duszpasterski wymiar jego misji,
wówczas dokonalibyśmy zafałszowania historii, a nie rozumiejąc jego
motywów, możemy nawet nieświadomie manipulować pamięcią na te
mat jego rzeczywistego dorobku.

PAWEŁ S K I B I Ń S K I
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Rewolucja francuska różniła się od rosyjskiej czy
niemieckiej, ponieważ we Francji lud uczestniczył
w najpotworniejszych zbrodniach, podczas gdy w Rosji
i w Niemczech proces zagłady odbywał się za zamknię
tymi drzwiami albo w odległych „obozach". Rozeźlony
motłoch, który zamordował księżniczkę de Lamballe,
dosłownie wypatroszył i rozsiekał jej ciało. Z obciętej
głowy, warg sromowych i wzgórka łonowego wykonano
surrealistyczną makabryczną kompozycję, którą osa
dzono na pice i „triumfalnie" poniesiono ulicami Paryża.
Inkaust na Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela nie
zdążył jeszcze wyschnąć.

Gilotyna

francuska Golgota
ŁUKASZ
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Pisząc o terrorze XVIII-wiecznej Francji, pomija się często fakt, że re
wolucja próbowała znieść religijność chrześcijańską i zastąpić ją laicką
ideologią. Zastanawiająca jest antykatolicka furia francuskich rewolucjo
nistów, którą trudno wytłumaczyć tylko jako reakcję na feudalny ucisk.

Kościół u progu rewolucji
W 1789 roku Francja liczyła około 27 milionów ludzi i była krajem trzech
stanów: duchowieństwa, szlachty oraz mieszczan i chłopów. Ducho
wieństwo z racji posiadanych majątków ziemskich stanowiło poważną
siłę ekonomiczną. Kościół składał państwu świadczenia w wysokości
4 milionów franków rocznie oraz łożył duże kwoty na opiekę społecz
ną, a także na utrzymanie szkół i nauczycieli. Kler miał również swoich
przedstawicieli w Stanach Generalnych, które zostały powołane w celu
zlikwidowania 400-milionowego deficytu państwa.
Kryzys we Francji narastał od 1774 roku z powodu podniesienia po
datków i załamania gospodarki. Jednak nieprawdą jest, że lud cierpiał
z powodu głodu i nędzy. Jak pisze historyk tamtego okresu Warren H.
Carrol: „Mimo że często wyolbrzymia się wąski margines rzeczywistej
nędzy, biedotę francuską było stać na chleb. (...) Nie było zarazy. Nie
było wielkich przewrotów religijnych. W roku 1789 rząd Francji poniósł
głównie skutki własnych zaniedbań, ale nie ciemięstwa".
Znacznie większy wpływ na antychrześcijańskie nastroje społeczne
wywierały ówczesne prądy filozoficzne. Popularność zdobywały kryty
kujące Kościół, katolicyzm i chrześcijaństwo w ogóle pisma Woltera,
Rousseau czy markiza de Sade'a. Ten ostatni znany był nie tylko jako
zaprzysięgły ateista i autor literatury pornograficznej (niektóre pomysły
tortur, jakie rewolucjoniści zadawali arystokratom, zaczerpnięto z dzieł
sadystycznego markiza), lecz również jako działacz polityczny, który
miał swój wkład w zdobycie Bastylii.
Ogromną rolę we francuskim społeczeństwie odgrywała także ma
soneria, która nie kryła się ze swoją niechęcią wobec Kościoła. W 1772
roku istniały we Francji 102 loże masońskie, a w 1789 już ponad 600
w 282 miastach. W Zgromadzeniu Narodowym na 600 posłów aż 477
było masonami, wśród nich większość politycznych przywódców re
wolucji, m.in. Talleyrand Sieyes, La Fayette, Condorcet, Robespierre,
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Danton czy Saint-Just. Do maso
nerii należeli nie tylko filozofowie,
ale również książęta i niektórzy
duchowni, szczególnie ci, którzy
dali się porwać wolterianizmowi,
jansenizmowi lub gallikanizmowi. Tej właśnie części kleru łatwo
było kwestionować prymat papie
stwa. W XVIII wieku Rzym kilku
krotnie oficjalnie potępiał ideolo
gię masońską, czym niewątpliwie
naraził się „postępowcom"
Po zdobyciu Bastylii pierw
sze rozporządzenia prawne wy
mierzone były w stan posiadania
Kościoła. Mimo sprzeciwu kleru
upaństwowiono majątki kościel
ne, wyznaczono duchowieństwu
stałe pensje, a opiekę nad biedny
mi przejęło państwo. Rozpoczęto też sprzedaż dóbr kościelnych. Był to
jednak dopiero początek działań wymierzonych w Kościół katolicki.

Ludobójstwo w Imię demokracji
Niecały miesiąc po uprowadzeniu z Wersalu królewskiej rodziny i wy
mordowaniu jej armii, odebrano Kościołowi niemal całkowitą władzę.
Państwo zastrzegło sobie prawo do wyboru biskupów i proboszczów, die
cezje dostosowano do granic departamentów oraz uchwalono Cywilną
Konstytucję Kleru, podpisaną ze strachu przez króla, którą papież PiusVI
uznał za schizmatycką. Ludwik XVI podpisał ów dokument, myśląc, że
i tak większość księży ją uzna. Jednak ogromna większość z heroizmem
Konstytucję odrzuciła. W samym Zgromadzeniu Narodowym z 49 bi
skupów podpisało ją tylko dwóch. W całym kraju przysięgę złożyła mniej
niż połowa księży. Duchownych przymuszano do zawierania związków
małżeńskich i ich błogosławienia. Zredukowano liczbę biskupstw ze 144
do 83, aby pokrywały się z terenami departamentów, a stolice biskupie
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i probostwa obsadzano ludźmi wybieranymi przez zwolenników rewolu
cji (często innowierców bądź jawnych grzeszników).
11 sierpnia 1789 roku Komuna po osadzeniu w wieży Tempie (naj
cięższym francuskim więzieniu) króla Ludwika XVI rozpoczęła oficjalne
prześladowanie kleru. Danton i Robespierre uznali papieża i niepokor
nych księży za wrogów ludu. Jakobini uznali przeciwników rewolucji za
agentów i wydali ustawę nakazującą aresztować, a później gilotynować
księży, którzy pozostali wierni papieżowi.
2 sierpnia 1792 roku w klasztorze karmelitów miała miejsce pierwsza
z wielu masakr urządzonych na duchowieństwie przez żołnierzy rewo
lucji. Jak pisze Warren H. Carrol: „Tuż po trzeciej po południu zabój
cy, uzbrojeni w pistolety, miecze i piłki, wkroczyli do klasztoru. (...) Ar
cybiskup ukląkł, by się pomodlić, potem wstał i powtórzył słowa Pana
wypowiedziane w Getsemani: Ja jestem tym, którego szukacie. W tej
samej chwili miecz rozpłatał mu twarz, a pika pogrążyła się w piersi. (...)
Następnie oprawcy urządzili duchownym «proces». Każdego stawiano
przed «sędzią», by złożył przysięgę na Cywilną Konstytucję Kleru. Nie
odnotowano, aby ktokolwiek ją złożył. Wszystkich zasztyletywano". Koś
ciół katolicki beatyfikował później 191 zamordowanych osób jako mę
czenników.
Ku zaskoczeniu jakobinów kilka miesięcy późnej wybuchło powsta
nie rojalistów. Objęło ono Wandeę i Bretonię, a w obronie króla i religii
katolickiej stanęło głównie ubogie chłopstwo. Armia katolicka zdobyła
jedno z największych miast Francji - Angers, które upadło dopiero po
roku bohaterskich walk. W odwecie jakobini urządzili pierwsze w cza
sach nowożytnych ludobójstwo, systematycznie paląc wsie i miasta oraz
eksterminując ich ludność. W samym Angers zamordowano 2000 ludzi,
w Venzis 1500, w Loroux-Botterau 700, w La Gaubretiere 700, w Lucssur-Boulogne 564, w tym 110 dzieci. W ciągu półtora roku wymordowa
no co najmniej 120 000 cywilów, czyli około 15 procent populacji zbun
towanej prowincji.
„A więc ludobójstwo, a więc holokaust. (...) Wszystko to, co w prak
tyce wykorzystało SS, zostało już wcześniej dokonane przez «demokratów» wysyłanych z Paryża: z wygarbowanej skóry mieszkańców Wandei
zrobiono buty dla urzędników. Przygotowano setki trupów, aby uzyskać
z nich tłuszcz i mydło" pisze Vittorio Messori.
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W Wandei po raz pierwszy zasto
sowano broń chemiczną, użyto gazów
trujących. W tym celu wykorzystywa
no pomysły naukowców, którzy mieli
wynaleźć najtańszy i najszybszy spo
sób eksterminacji ludności. Po tym,
jak gaz okazał się niewystarczająco
efektywny, Jean Carrier, komisarz re
publiki, nakazał zatruwanie rzek arszenikiem. Inne tortury były żywcem
wyjęte z dzieł markiza de Sadea. Nie
mowlęta obnoszono na bagnetach,
a kobiety w ciąży „prasowano" prasą
z winnicy (według de Sadea to ulubio
na perwersja prawdziwego libertyna).
Żywych ludzi palono dla uzyskania
tłuszczu, który następnie przelewano
do beczek i sprzedawano (późniejsza metoda nazistów).
Jakobini jako pierwsi usankcjonowali również dokładną i zaplanowa
ną eksterminację. Komisarz Wandei Jean Carrier wymyślił technologię
(zwaną noyad) masowego i taniego pozbywania się ludności. Spuszczano
po prostu na rzekę Loarę spróchniałe i dziurawe barki (z prowizoryczny
mi zatyczkami, wyjmowanymi później na środku rzeki), na których znaj
dowały się setki ludzi. Topiono zarówno żołnierzy opozycji, jak i kobiety
z dziećmi i kapłanów. W ten makabryczny sposób wymordowano tysiące
osób.
W Wandei postrach budziły „piekielne kolumny" generała Turreau,
które wsławiły się tworzeniem makabrycznych kompozycji z nagich ciał
martwych młodych kobiet i mężczyzn. Naczelnik miasta Cholet napi
sał w liście do Turreau, że podległe mu oddziały popełniły zbrodnie, do
których zdolni nie byliby nawet kanibale. Wyjątkowo wstrząsający jest
list napisał generał Westermann do Komitetu Ocalenia Publicznego po
zdławieniu rojalistów pod Savenay: „Wandea już nie istnieje! Umarła pod
ciosami naszych szabel wraz ze swoimi kobietami i dziećmi. (...) Dzie
ci stratowaliśmy końskimi kopytami. Wymordowaliśmy kobiety, aby nie
mogły dalej płodzić bandytów. (...) Ulice są zasłane trupami. Niekiedy
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jest ich tak wiele, że ułożyliśmy z nich całe piramidy. (...) nie oszczędzili
śmy żadnego. Trzeba by ich było nakarmić chlebem wolności, ale litość
nie jest cnotą rewolucji".
To ostatnie zdanie idealnie opisuje późniejszą ideologię nazistów.
W tym czasie w całej Francji nasiliły się bestialskie mordy i libertyńskie
gwałty na duchowieństwie. Wokół gilotyn rozgrywały się szatańskie or
gie. Rewolucjoniści tańczyli pijani w kałużach krwi. Współżyto ze zwie
rzętami w przebraniu duchownych. Rewolucjoniści szczególnie upodo
bali sobie orgie seksualne z wykorzystaniem katolickich symboli. Histo
ryk Stanley Loomis pisze: „Kiedy się czyta o tamtym okresie, nie sposób
oprzeć się wrażeniu, że starły się tam siły potężniejsze od tych, jakimi
rozporządza człowiek".
Tuż przed straceniem królowa Maria Antonina pisała: „Umieram, wy
znając katolicką, apostolską i rzymską religię moich przodków. (...) Nie
mam nadziei na duchową pociechę, bo nie wiem nawet, czy jeszcze są
kapłani tej religii i czy nie naraziłabym ich na jeszcze większe niebezpie
czeństwo".

Delegalizacja chrześcijaństwa
5 maja 1793 roku Terror wprowadził kalendarz republikański i uroczyście
ogłosił zniesienie ery chrześcijańskiej. Nie tylko nakazano liczenie czasu
od wcześniej ogłoszonego I roku Republiki, ale usunięto wszystkie nazwy
miesięcy i dni. Podzielono miesiące na dekady, czyniąc co dziesiąty dzień
wolnym od pracy. Ten absurdalny kalendarz zawierał 12 miesięcy po 30
dni plus 5 (6 w latach przestępnych) dodatkowych dni świątecznych, tak
zwanych dni sankiulotów. Miesiąc, zamiast na tygodnie, podzielono na
3 dekady - po 10 dni. Każdy z 10 dni nazywany był po prostu liczebni
kami porządkowymi - pierwszy, drugi, trzeci itd. Zniesiono niedziele,
a w miejsce świąt kościelnych wprowadzono święta narodowe z dniem
zdobycia Bastylii jako najważniejszym. Zlikwidowano wszelkie odniesie
nia do świętych, zastępując je nawiązaniami do „dobrodziejstw przyro
dy". Wprowadzono więc „dzień rzepy", „dzień dyni" „dzień łopaty", „dzień
motyki" itd.
Jak pisze francuski historyk Jean-Francois Feyard: „Boże Narodzenie
było niekiedy «dniem siarki» a niekiedy «dniem smoły». Francuzi jednak
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używali tego kalendarza jedynie przy
pisaniu urzędowych pism, by zrobić
wrażenie patriotów".
Rewolucja stworzyła wiele no
wych słów. I tak m.in. sksiężyć się
oznaczało zostać księdzem, a predicant to ksiądz, który sprzeciwił się
kolaboracji z reżimem. Wszystkie
miasta mające w nazwie Saint czyli
„Święty" przechrzczono na świeckie
w rodzaju: „Ukochane Góry", „Ko
łyski Wolności" czy „Miasta Braterstwa" To samo dotyczyło ulic, np.
Ulica Świętego Dionizego w Paryżu stała się Francjadą. Oficjalnie nisz
czono symbole religijne i bezczeszczono cmentarze. Miejsce Boga zajęła
tzw. „Najwyższa Istota", a legislatura uznała, że dozwolone jest kulty
wowanie tylko natury i rozumu. Symbol katolicyzmu - katedrę NotreDame w Paryżu przemianowano na Świątynię Rozumu. Tydzień później
Komuna Paryska zakazała w stolicy pogrzebów religijnych. Zamykane
świątynie przekształcano na knajpy dla pospólstwa, domy publiczne
i pogańskie miejsca kultu. W Saint Denis doszczętnie zniszczono kró
lewskie grobowce.
Z czasem Komuna nakazała zamknąć wszystkie kościoły, a wiernych
domagających się możliwości uczestniczenia we mszy zamykać w więzie
niu jako wrogów rewolucji. Większość kolaborujących z reżimem księży
„konstytucyjnych" porzucała stan kapłański, wygłaszając nonsensowne
teorie o korelacji rewolucji z katolicyzmem.
To szaleństwo trwało aż do ścięcia tyrana i konstruktora rewolucji
Maxymiliana Robespierre'a. Konwent, widząc niezadowolenie społe
czeństwa, powoli zmierzał ku zaniechaniu tępienia chrześcijaństwa.

Męczennicy
Procesy beatyfikacyjne religijnych ofiar rewolucji mogły rozpocząć się
dopiero po upadku terroru. Gdy gromadzono dokumenty wymagane
do otwarcia przewodów kanonizacyjnych, okazało się, że rewolucjoni
ści wiele z nich celowo zniszczyli. Okazuje się, że podczas krwawych dni
422

FRONDA 44/45

terroru kler w wyjątkowy sposób stawiał opór reżimowi i wielokrotnie
dawał dowód swojej świętości.
Warto wspomnieć o szczególnie bohaterskiej postawie kobiecej czę
ści kleru. Jedną ze wspólnot chrześcijańskich, która poświęciła swe życie
dla wiary, było zgromadzenie sióstr karmelitanek bosych z Compiegne.
W sierpniu 1790 roku, po napaści na klasztor, władza zarekwirowała
cały majątek zakonu, a siostry zmuszono do zrzucenia sukien zakonnych
i ucieczki. Zakonnice podzieliły się na cztery grupy, które znalazły schro
nienie w różnych domach w pobliżu kościoła, gdzie nadal prowadziły
religijny tryb życia. Urząd przeoryszy pełniła Matka Teresa od św. Augu
styna, która wystąpiła z inicjatywą złożenia ślubu męczeństwa za Fran
cję oraz w intencji ustania prześladowań Kościoła. Pozostałe siostry też
postanowiły ofiarować swoje życie w tej intencji. Niedługo potem Terror
pojmał siostry i oskarżył je o przechowywanie broni dla wrogów rewolu
cji, utrzymywanie z nimi korespondencji, fanatyzm oraz posiadanie antyrewolucyjnych godeł, czyli obrazków Serca Jezusowego.
17 lipca 1794 roku karmelitanki zostały skazane na śmierć i przewie
zione na gilotynę. Przełożona poprosiła katów, by mogła być ścięta jako
ostatnia, aby móc wspierać i błogosławić swoje siostry. Ciężka podróż
wozami trwała ponad godzinę, podczas której karmelitanki śpiewały Mi
serere, Salva Regina i Te Deum. Słysząc to, hałaśliwy i podekscytowany
tłum nagle zamilkł. Była to sytuacja nadzwyczajna, gdyż do tej pory motłoch radował się publicznymi egzekucjami synów i córek Kościoła. Tym
razem jednak ciżba zamarła w osłupieniu. U stóp gilotyny siostry wznio
sły oczy do nieba i odśpiewały Veni Creator Spiritus, po czym udzieliły
przebaczenia katom. Dziesięć dni później, 27 lipca 1794 roku, stracony
został Robespierre i era terroru zakończyła się.
W podobny sposób co karmelitanki z Compiegne straconych zosta
ło 15 zakonie z Cambrai i Valanciennes, które również śpiewając pieśni
religijne, z godnością poszły na szafot. Wśród wielu bohaterskich po
staw warto też wspomnieć o męczennikach z Rochefort. Otóż 827 du
chownych pod pozorem wydalenia z kraju umieszczono na więziennych
statkach. Niedługo po odbiciu od brzegu zostały one zablokowane przez
angielską flotę i do końca terroru pozostały na morzu. Duchowni maso
wo umierali na pokładzie z głodu, chorób i rąk strażników. Księży po
zbawiano książek i wszelkich przedmiotów kultu. Zabijano za posiadanie
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różańców i modlitewników. Jed
nak nawet na tym pływającym
łagrze słudzy Chrystusa potrafili
się wznieść ponad ateistyczny
reżim. Postanowili oddać ży
cie Bogu jako „ofiarę całopalną
składaną na ołtarzu wzniesio
nym przez Opatrzność między
falami morza". Jeden z nich, ka
pucyn o. Sebastian Francois, umarł w pozycji klęczącej z rozkrzyżowanymi ramionami, półotwartymi ustami i oczami wzniesionymi ku niebu.
Kiedy stracono Robespierrea, w samym Paryżu na egzekucję czekało
7 tysięcy obywateli. W całym kraju podejrzanych o antyrewolucyjne za
pędy było 300 tysięcy ludzi.
Do dziś rewolucja francuska stanowi natchnienie dla światowej lewi
cy. Przemilcza się jednak jej ludobójcze oblicze. Nie mówi się, że meto
dy francuskich rewolucjonistów w eksterminowaniu niewinnej ludności
wyprzedzały to, co później robili Lenin, Stalin czy Hitler. Istnieje mię
dzy nimi jednak pewna różnica, o której trafnie pisze Erik von Kuehnelt-Leddihn: „Rewolucja francuska różniła się jednak pod tym wzglę
dem od rosyjskiej czy niemieckiej, ponieważ we Francji lud uczestniczył
w najpotworniejszych zbrodniach, podczas gdy w Rosji i w Niemczech
proces zagłady odbywał się za zamkniętymi drzwiami albo w odległych
«obozach». Rozeźlony motłoch, który zamordował księżniczkę de Lamballe, dosłownie wypatroszył i rozsiekał jej ciało. Z obciętej głowy, warg
sromowych i wzgórka łonowego wykonano surrealistyczną makabryczną
kompozycję, którą osadzono na pice i «triumfalnie» poniesiono ulicami
Paryża. Inkaust na Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela nie zdążył
jeszcze wyschnąć. Jak się zdaje, Karta Atlantycka stworzyła klimat poli
tyczny, który zaowocował Dreznem, Hiroszimą i Nagasaki".

ŁUKASZ ADAMSKI
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Aneks
Oto lista beatyfikowanych ofiar rewolucji francuskiej:
Męczennicy z Angers - 99 osób (11 księży, 3 zakonnice - 2 szarytki
i 1 benedyktynka oraz 87 osób świeckich, głównie kobiet, także matki
z dziećmi) - wspomnienie 1 lutego (beatyfikowani 19 lutego 1984 roku
przez Jana Pawła II).
Męczennicy z Rochefort - 64 osoby (61 księży i zakonników oraz 3 bra
ci zakonnych) - wspomnienie 18 sierpnia (beatyfikowani 1 października
1995 roku przez Jana Pawła II).
Męczennice z Orange - 32 osoby (16 urszulanek, 13 sakramentek, 2 cysterki i 1 benedyktynka) - wspomnienie 9 lipca (beatyfikowane 10 maja
1922 roku przez Piusa XI).
Karmelitanki bose z Compiegne - 16 osób - wspomnienie 17 lipca (bea
tyfikowane 27 maja 1906 roku przez Piusa X).
Urszulanki z Valenciennes - 15 osób - wspomnienie 23 października
(beatyfikowane 13 czerwca 1920 roku przez Benedykta XV).
Męczennicy z Laval - 13 osób (beatyfikowani 19 czerwca 1955 roku
przez Piusa XII).
Męczennicy paryscy (zwani też męczennikami wrześniowymi) - 191
osób (3 biskupów, 179 księży diecezjalnych i zakonnych, 2 diakonów,
1 brat zakonny, 1 kleryk i 5 świeckich) - wspomnienie 2 września (beaty
fikowani 17 października 1926 roku przez Piusa XI).
W watykańskiej Kongregacji Kanonizacji Świętych rozpatrywanych jest
obecnie 13 spraw męczenników francuskich z lat 1790-1800, dotyczą
cych 541 osób. Oprócz nich pozostają tysiące anonimowych ofiar.
Czy katolicy mogą obchodzić 14 lipca (rocznicę wybuchu rewolucji) jako
swoje własne święto?
Ł.A.
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W wierszu Kwiaty krwi czytamy: „W kręgu oddanych nam
ludzi nazywają ją Gilotynieta. Jest kochanką poety ob
mywanych krwią placów. Chodzimy razem pod gilotynę,
gdzie leje się czerwone wino". W epoce Robespierrea
istniały takie Gilotyniety. Najbardziej jaskrawoczerwoną była panna de Mericoure...

ROBESPIERRE

W KSIĘŻYCOWYM ŚWIETLE

CZYLI MISTYKA TERRORU
I JEGO RZECZYWISTOŚĆ
IWAN
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Znane wszystkim przezwisko Robespierre'a - Nieprzekupny - brzmi
w miarę pokojowo w porównaniu z Brutusem (tak nazywał siebie oj
ciec autora Nędzników, kiedy w roli komisarza Konwentu zabijał księży
i chłopów Wandei w imię wolności, równości, braterstwa) oraz innymi
teoretykami i praktykami terroru: Żelaznym Feliksem, Komendantem
Śmierci, Czerwonym Dzwonnikiem czy wiecznie uśmiechniętym Mu
rzynem z odeskiej CzeKa o pseudonimie Bielusieńki, którego specjalnoś
cią było wyciąganie na wierzch żył więźniom.
Ale już Puszkin, rozmyślając o Radiszczewie, powiedział, że „nie chciał
się on stać wyznawcą Robespierre'a, tego sentymentalnego tygrysa".
Do owego epitetu nawiązał, niezależnie od Puszkina, Wasyl Róża
nów. Wpadając w zadumę nad mistycznymi właściwościami księżycowe
go światła, pisał: „Marzycielski początek jest zarazem okrutny: przecież
sentymentalizm Rousseau narodził furię terroru, tak jak sentymental
ny był i Robespierre... W marzeniach rodzi się ideał; a ideał ten zawsze
i w sposób szczególny urzeczywistnia się w oskarżycielskiej działalności.
Ideał i «księżyc» nie znają kompromisów".
Na samym początku bolszewickiego terroru Maksymilian Wołoszyn
napisał wiersz, w którym znów pojawia się sentymentalna, księżycowo-tygrysia para: „W Montmorancy, gdzie wieje cień Rousseau, z kwiatkiem
w dłoni spaceruje samotnie, przygotowując mowę o zaostrzeniu kar, Naj
wyższy Kapłan - Mesjasz - Robespierre..."
Można oczywiście zachwycać się przenikliwością i aforystyką ro
syjskich pisarzy. Tym bardziej, że z fundamentalnymi- badaniami fran
cuskich uczonych, którzy problematyce tej poświęcili całe życie, żaden
z nich nie był zaznajomiony - może z wyjątkiem Wołoszyna, ale i on nie
miał dostępu do wielu dokumentów. Okazuje się, że istnieje straszliwa
prawidłowość w tym, co wiąże się z mistyką terroru. Właśnie nocami,
nie zawsze, ale najczęściej, księżycowymi, zbierali się w swoim sztabie
przy ulicy Saint Honore terroryści-jakobini, żeby opracowywać plany
zniszczenia cywilizacji, której było na imię Francja. W odróżnieniu od
kordelierów, jakobini otwarcie żądali przelewu krwi. W pierwszej ko
lejności żądali zabicia królewskiej pary, księży, szlachty, poetów, uczo
nych, pracowitych chłopów i rzemieślników, a także sędziów. Równo
cześnie niszczyli klasztory, kościoły, zabytki historii i pamięć o chwale
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przodków. Potem stworzyli republikański kalendarz i zamienili chrześci
jańskie święta na rewolucyjne. Cóż to za znajomy obraz!
Francuzi, lekkomyślnie obchodzący każdego roku 14 lipca jako święto
narodowe, do tej pory nie znają ani realiów, ani mistyki terroru. Realia
zaś były takie: komendant Bastylii markiz de Launay, dając wiarę słowu
honoru bandytów, że obrońcy twierdzy zostaną puszczeni wolno, otwo
rzył im wrota i w tej samej chwili został pozbawiony głowy. Jego głowę
nasadzono na pikę i z chichotem obnoszono po pięknym mieście Pary
żu. Obok niesiono głowę majora pełniącego służbę w Bastylii. Po drodze
zabito jeszcze wojskowego lekarza, pewnego porucznika, powieszono
dwóch inwalidów i dwóch żołnierzy; jednemu z nich przed egzekucją
odrąbano palce u rąk.
Mistyka zaś była taka: Bastylia została wybrana jako pierwszy cel spi
skowców, jako że swego czasu przebywał tam pod strażą Jacąues de Molay. Zamek Tempie zaś - stara rezydencja rycerzy templariuszy - stał
się dla odmiany więzieniem ówczesnej pary królewskiej i przedsionkiem
szafotu.
Do mistycznych momentów terroru należy też „sprawa naszyjnika"
uwarzona przez siły zła niewiele lat przed „wielką" rewolucją, sprawa,
która oficjalnie rozpoczęła się w 1785 roku i która zadała dotkliwy cios
idei monarchii oraz Kościoła. Warto wspomnieć, że uczestnikiem tych
wydarzeń był „mag" i „hrabia" Cagliostro, któremu we Frankfurcie nad
Menem miano wręczyć „mandat", by w imieniu zabitych templariuszy
dokonał zemsty.
Ludziom nam współczesnym trudno jest uwierzyć w powstałą wów
czas „religię szafotu". Szeroko rozpowszechnione było wtedy wyrażenie
„Święta Gilotyna" Śpiewano wówczas pieśni na wzór litanii:
Święta Gilotyno, obrończyni patriotów, módl się za nami.
Święta Gilotyno, postrachu arystokratów, chroń nas.
Droga machino, zmiłuj się nad nami.
Zachwycająca machino, zmiłuj się nad nami.
Święta Gilotyno, wybaw nas od naszych wrogów.
„Drogą machinę" ostrzono nie tylko na dzień święta Najwyższej Istoty,
obciągając ją błękitnym suknem i ozdabiając bukietami róż; w Paryżu
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i departamentach tworzono symboliczną Górę, której podnóżek stano
wiły głowy „wrogów ludu".
„Marzyciel" Jean-Jacques Rousseau był prorokiem najbardziej niszczy
cielskich teorii. Poprzednicy bolszewików - iluminaci Weishaupta (pod
ziemny pseudonim Spartakus) zalecali nowym adeptom swojej sekty jako
materiał kształceniowy dzieła Rousseau. Uważam za niezbędne przyto
czenie w tym miejscu cytatu z książki (przemilczanego dziś we Francji)
Fabre-d'01iviera, który w swej pracy o Rousseau napisał: „Jego wola była
straszliwą siłą. Ogłaszając najwyższą władzą Lud, stawiając tłum ponad
prawem i podporządkowując mu sędziów oraz królów, a także naruszając
autorytet duchowieństwa - rzucił ideę «umowy społecznej». Jeśli ustrój
proponowany przez tego melancholijnego człowieka zostałby wcielony
w życie, rodzaj ludzki bardzo szybko stoczyłby się w stan pierwotnej na
tury, której fałszywe i chore wyobrażenie przedstawiał sobie Rousseau
w najbardziej czarujących formach, podczas gdy w rzeczywistości nasta
łaby anarchia i dzikość. Choroba ta dotknęła także innego człowieka, ale
jako bardziej chłodnego i wyrachowanego, zaczął on urzeczywistniać to,
co Rousseau miał w głowie. Tym człowiekiem był Weishaupt".
W cudownym parku wErmonville, który po śmierci Rousseau stał
się miejscem pielgrzymek i gdzie znajduje się mauzoleum z napisem
„Tu spoczywa Miłośnik Prawdy i Natury", wiele lat później Napoleon
wypowie najbardziej szczere słowa w swoim życiu: „Przyszłe wieki po
wiedzą: czy nie lepiej dla pokoju ludzkości byłoby, gdyby nie istniał
Rousseau, ani ja".
Napoleon znów prowadzi nas do Robespierre'a. Kiedy przyszły impe
rator był zwykłym Bonapartem, przyhołubił go młodszy z Robespierre'ów
- Augustin. Dzięki jego protekcji młody oficer otrzymał możliwość prze
prowadzenia wTulonie, który powstał przeciw dyktaturze jakobinów,
kilku pacyfikacyjnych ostrzałów.
Od tego zaczęła się napoleońska kariera. Zresztą z Tulonu kilka lat
później wyprawi się on do Egiptu... Zastanawiające, że w czasie szturmu
na pałac Tuillerie 10 sierpnia 1792 roku (był to dzień, w którym monarchia
została ostatecznie pokonana) Bonaparte nie wziął udziału w boju ani po
stronie rojalistów, ani po stronie buntowników. Wypowiedział wówczas
znamienne słowa: „Wystarczyłyby dwie salwy kartaczy, żeby rozpędzić tę
swołocz". Miał na myśli batalion marsylskich rozbójników - główną siłę
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uderzeniową atakujących pałac. Nie mniej znamienny i pouczający jest
fakt, że do upadku Robespierre'a przyłożyli dłonie przyjaciele Nieprzekupnego: płomienni rewolucjoniści Barras, Tallien, Fouche...
Myślę, że nadeszłajuż pora, by ujawnić unikalny dokument. Zimą 1795
roku (choć właściwiej byłoby powiedzieć: w miesiącu Nivose, w trzecim
roku jedynej i niepodzielnej republiki) wydana została książka pt. Raport
komisji, której zlecono spis papierów znalezionych u Robespierred i jego
współpracowników. Właściwie składał się z on z pełnej patosu i użalania
się mowy obywatela Courtoisa, deputowanego z departamentu Aube.
Jego tekst zajmował sto stron. Pozostałe trzysta stron to osobiste pisma
Robespierrea i jego zwolenników: listy, rejestry szpiegów, spisy ludzi
oczekujących w więzieniu na karę śmierci, scenariusz zniszczenia Lyo
nu przemianowanego przez jakobinów na „Wyzwoleńczą Komunę", opo
wiadania katów o swoich „osiągnięciach", hymny na cześć Robespierre'a.
Nieprzekupny nawet nie przypuszczał, że zostanie strącony, inaczej po
starałby się zniszczyć tak bezcenne tropy. Można z pewnością skonstato
wać, że książka ta ujawnia oblicze Robespierrea - człowieka „księżyco
wego światła" oraz wyprowadza na jaw i na sąd Boży jego podwładnych:
Lebona, Saint-Justa, Couthona, Fouche, Talliena, Barrasa.
Na szczęście jednak to nie jedyna jej wartość. Kartkując „papiery
znalezione u Robespierrea i jego współpracowników" nieustannie ła
piesz się na myśli, a konkretniej na poczuciu, że to wszystko zdarzyło
się nie dwieście lat temu i nie we Francji. Z tych stron wyłania się już
ukształtowana „stara gwardia" Ilicza i wodzowie, którzy po nim nastąpili.
Przede wszystkim styl, a dokładniej zupełny brak stylu i otwarty cynizm
wielu znajdujących się w książce wystąpień i deklaracji jest podobny jak
dwie krople wody do wystąpień i deklaracji bolszewickich przywódców
(wystarczy sięgnąć po Dzieła wybrane Dzierżyńskiego w dwóch tomach
z 1977 roku czy pracę Etyka partyjna. Dyskusja z lat z dwudziestych
z 1987 roku). Dziesiątki jakobińskich dyrektyw, wskazówek, uprzedzeń,
gróźb i rozkazów zostało dosłownie skopiowanych. Podobieństwo polega
jednak głównie na formie, w mniejszym stopniu na treści. W papierach
Robespierre'a nie ma sekretów, nie ma cenzury, nie ma ani aluzji, ani pod
tekstów. To nie jest książka dla sowieckich propagandzistów. Natomiast
kilka wydanych u nas w ostatnich latach książek pozwała przeprowadzić
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ścisłą analogię. Mam na myśli zwłaszcza publikację tajnych dyrektyw
Lenina i Trockiego, w których dają oni rady, jak organizować głód, roz
strzeliwać „burżujów i popów" rabować cerkiewne kosztowności, tłumić
ludowe powstania, krótko mówiąc: dokumentów opatrzonych gryfem
„ściśle tajne": „W żadnym wypadku nie robić kopii, a każdy członek Politbiura (także tow. Kalinin) ma pisać swoje uwagi na samym dokumencie".
Istnieje jednak dokument bez gryfu „tajne" godny tego, by zajmować
miejsce razem z papierami Robespierre'a. To Pieśni Czerwonego Dzwon
nika Wasyla Kniaziewa, wydane w 1919 roku nakładem Piotrogrodzkiej
Rady Deputowanych Robotniczych i Czerwonoarmijnych. Na okładce
napis „Księga ludu" i wyobrażenie jakby chłopa i jakby robotnika. Otwar
tym tekstem padają rymowane zachęty typu: „Chrońcie wodzów, komunardzi, chrońcie wodzów!... Przysięgamy na trupie zimnym swój groźny
wykonać wyrok - pomścić się na złodziejach ludu! Niech żyje czerwony
terror! (z pieśni Oko za oko, krew za krew)... Drzyj, podły złodzieju - bli
ski już czas bezlitosnej zemsty. Nie ma dla was, wredne gady, przebacze
nia - śmierć mordercom ludowych wodzów. Kopcie rów zakładnikom.
Nikogo nie oszczędzimy z przeciwników! (z pieśni Na grobie Urickiego).
Być może jakobińskie piosenki przypomniały „czerwonemu dzwon
nikowi" wiersz Kwiaty krwi, w którym czytamy: „W kręgu oddanych nam
ludzi nazywają ją Gilotynieta. Jest kochanką poety obmywanych krwią
placów. Chodzimy razem pod gilotynę, gdzie leje się czerwone wino".
W epoce Robespierre'a istniały takie Gilotyniety. Najbardziej jaskrawoczerwoną była panna de Mericoure...
Wśród dokumentów, napisanych ręką samego Robespierre'a, znaj
dujemy listę osób, „posiadających talenty, większe lub mniejsze" (ayant
des talent plus on moins) - to sadyści nad sadystami: Coffinhal, Payan,
Julien, Lacoste, Reverchon i inni. Sąsiedni rząd nazwisk konkretyzuje za
sługi każdego: „Dumas - energiczny, wypełnia ważne funkcje; Cambon
- czysty, dobry w administracji; Faure - z charakterem i zdolnościami;
Fouquier-Tinville (główny oskarżyciel na wszystkich procesach) - dobry
we wszystkim, drogocenny w trybunale; Couthon - słaby, posłuszny, ła
twy w kierowaniu, Fabre d'Eglantine - chytry oszust, Camille Desmoulines - słaby człowiek"...
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Co prawda, to prawda. Nie pasował do Nieprzekupnego. Nie zważając
na to, że był świadkiem na ślubie Camille'a, Robespierre skazał go na gi
lotynę. A później jego żonę - Anne Lucile. Interesująca była charaktery
styka Barrasa, późniejszego wszechwładnego rządcy Paryża i zwolennika
Bonapartego: „rozpustnik, były szlachcic, bez majątku, nieumiarkowany
w brudnych rzeczach". Nie mniej ciekawa była ocena przyjaciela-nieprzyjaciela Dantona: „Niebezpieczny człowiek" Prawdziwe arcydzieło gatun
ku to charakterystyka przyszłego szefa napoleońskiej policji Fouche:
„Skończony obrzydliwiec. Śledzić".
Właśnie Fouche ze szczególnym okrucieństwem działał w Lyonie.
„Główny egzekutor" jak go nazywali wśród ludu, codziennie wysyłał do
Konwentu raporty z takimi frazami, jak ta: „Łzy radości spływają po mych
policzkach, kiedy pod lufy stawiam jeszcze trzystu buntowników..."
Tak, prawdę powiedział Rozanow: „Mimo wszystko rewolucjoniści
to parszywy naród. Nie z powodu swych nieważnych twarzy, ale ze swej
istoty. A dlaczego? Bo nie rozumieją Bólu. Nie rozumieją Śmierci. Nie
rozumieją Narodzin... Jeśliby rozumieli śmierć, to nie obnosiliby nabi
tej na pikę głowy markizy de Lamballe. «Dlatego że była arystokratką».
Przecież arystokrata cierpi i umiera tak samo jak ja".
Mówiąc o mistyce terroru, zadajesz sobie czasami pytanie: czy zda
rzyło się tak, że czyjaś „niewidzialna ręka" dosięgła samych złoczyńców?
Nie ręka dzielnej dziewczyny Charlotty Corday, która zasztyletowała
Marata, lecz ręka Losu.
Zdarzyło się tak: pewnej przepięknej nocy 1786 roku bawarska po
licja znalazła trafionego piorunem Weishaupta, a w jego kieszeniach
dokumenty ujawniające sekrety organizacji. Nie ma sensu dodawać, że
rewizje i aresztowania, jakie po tym nastąpiły, nie zapobiegły wybuchowi
rewolucji trzy lata później.
Jeśli chodzi o Robespierre'a, to został on pozbawiony głowy zanim
jeszcze uderzył grom dziewiątego Termidora. Zaryzykowałbym nawet
przypuszczenie, że kiedy w rzeczywistości zawleczono go na szafot i kat
Sanson realnie chwycił go, by za chwilę „kichnąć do koszyka" (żargon
rewolucjonistów tamtej epoki), Robespierre nie zdawał sobie z niczego
sprawy.
Wiedział natomiast wszystko doskonale i czuł wszystko, kiedy pew
nej nocy trafił do sekty, w której prorokowała półślepa Catherine Theo,
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i kiedy na swe pytanie, dlaczego właśnie przed chwilą wymieniła jego
imię, otrzymał godną odpowiedź: „Zdejmij swoją maskę, Robespierre,
pokaż nam bez peruki swoją głowę, którą Bóg powinien umieścić na pu
stej szali swej wagi. Głowa Ludwika XVI jest ciężka i tylko twoja głowa
może ją zrównoważyć".
I W A N KARABUTENKO
Tłumaczenie: Jan Dembowski
„Niezawisimaja gazieta", 2 czerwca 1999.
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„Medycyna retrospektywna" miała nie tylko demasko
wać fałszywe przypadki opętań. Miała też ujawniać
przypadki „histerycznej neurozy" w odniesieniu do wiel
kich świętych Kościoła, zwłaszcza mistyków, takich jak
św. Teresa z Avila, św. Jan od Krzyża czy św. Franciszek
z Asyżu. Ich mistyczne uniesienia kwalifikowano jako
„klaunizm".
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Laicyzm naukowy
Objęcie w 1876 roku teki premiera przez Julesa Ferry'ego zainaugurowa
ło epokę intensywnej polityki laicyzacyjnej w III Republice Francuskiej
(której istnienie ogłoszono w Zgromadzeniu Narodowym większością
jednego głosu rok wcześniej). Priorytetem pierwszej fali laickiego ustawo
dawstwa (do połowy lat osiemdziesiątych XIX wieku) było szkolnictwo,
„wyrwane z okowów ciemnoty i zacofania", czyli radykalnie odseparowa
ne (w sensie organizacyjnym, kadrowym i programowym) od Kościoła
i moralności chrześcijańskiej. Odtąd miała być jedna szkoła (republikań
ska) oraz jeden model wychowania (republikański). Przy czym Republikę
traktowano synonimicznie z radykalnie antykatolickim programem poli
tycznym oraz antykatolicką ideologią.
Wśród elit rządzących i laicyzujących Francję nikt co prawda nie
przyznawał się do ideologii. Przecież cały projekt stworzenia nowej, la
ickiej Francji oraz nowych, „republikańskich" Francuzów był traktowa
ny jako zwycięstwo nauki nad ciemnotą. Zanim w Rosji karierę (czytaj:
spustoszenie) zrobił „socjalizm naukowy" podobną karierę (gdy chodzi
o moralne i duchowe spustoszenia) robił w III Republice „naukowy lai
cyzm" Naukową podbudowę dostarczał pozytywizm. Wyznawcami nauk
Augusta Comte'a byli wszyscy bez wyjątku autorzy i wykonawcy (na po
ziomie rządowym i parlamentarnym) dechrystianizacyjnej polityki reali
zowanej od 1876 roku.
„Naukowość" oznaczała przede wszystkim odejście od religii. Taką
tezę głosiła opublikowana na początku lat osiemdziesiątych X I X wieku
rozprawa Ernesta Lesigne'a Lirreligion de la science („Areligia nauki").
A czołowy francuski darwinista, Alfred Giard, stwierdzał w 1889 roku:
„pośród najszczęśliwszych symptomów końca tego stulecia należy wy
mienić tendencję do stopniowego zastępowania nauką roli wypełnianej
do tej pory przez religię"1.
„Naukowe" było wszystko. Przede wszystkim nauki ścisłe (od epo
ki pozytywizmu przyjmuje się, że wyraz „nauka" jest synonimiczny
z matematyką, fizyką czy biologią), ale również nauki humanistyczne.

1
H.W. Paul, The crucifix and the crucible: catholic scientists in the Third Republic,
„The catholic historical review" 5 8 , 1 9 7 2 / 1 9 7 3 , s. 200-201.
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„Naukowa" historia, tj. napisana w duchu republikańskim - a więc anty
katolickim - miała udowadniać odwieczną wojnę „dwóch Francji" - jed
nej postępowej, tolerancyjnej, „niosącej wolność przez barykady" (od hugenotów poprzez autorów wszystkich rewolucji po 1789 roku) i drugiej
- zacofanej, nietolerancyjnej, ostoi europejskiej reakcji i klerykalizmu
(a więc Francja monarchiczna i katolicka).

Nlepostepowy „dogmat wolnej woli"
„Naukowa" a tym samym wspierająca dzieło „naukowego laicyzmu" we
Francji miała być również rodząca się właśnie w II połowie X I X wieku
nowa dyscyplina wiedzy - psychiatria. Początki francuskiej psychiatrii
sięgają epoki II Cesarstwa (1852-1870) i związane są z osobą prof. Alek
sandra Axenfelda. Ten urodzony w Rosji uczony, deklarujący się jako
wolnomyśliciel, podjął w 1865 roku serię wykładów na wydziale medycz
nym paryskiej Sorbony poświęconych osobie i dziełu Jeana Wiera. Bo
hater wykładów był XVI-wiecznym lekarzem, który w epoce procesów
o czary traktował jako umysłowe schorzenia przypadki zidentyfikowane
wówczas jako demoniczne opętanie 2 .
Jak przekonywał swoje audyto
rium Axenfeld, Wier był pionierem
na drodze postępu, jako reprezentant
oświeconego i humanitarnego etosu
medycznego zderzył się z „brutalnym
fanatyzmem religii"3. Ten ostatni był
identyfikowany
przez
wykładowcę
przede wszystkim z Kościołem kato
lickim oraz Inkwizycją, chociaż hi
storyczna ewidencja (przynajmniej
gdy chodzi o epokę XVI-XVII wieku)
dowodzi, że gros procesów o czary
przeprowadzanych było w krajach

2
J. Goldstein, The hysteria diagnosis and thepolitics of antidericalism in late nineteenth - century France, „Journal of modern history" 5 4 , 1 9 8 2 , s. 224-225.
3
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protestanckich
(przede
wszystkim
w północnych Niemczech), a hiszpań
ska Inkwizycja była jedną z pierwszych
instytucji, która sceptycznie odnosiła
się do oskarżeń o czary (których ofia
4
rą były przede wszystkim kobiety) .
Zresztą ten protestancki fanatyzm
w tępieniu „czarownic" przeniósł się
do Nowego Świata. Słynny przypadek
„czarownic z Salem" wydarzył się prze
cież w purytańskich koloniach w Ame
5
ryce Północnej .
Powracając do Axenfelda, należy
stwierdzić, że odnotowywał on „znacz
ny postęp" który dokonał się w trakto
waniu przypadków obłąkania (jako schorzeń a nie działań demona) od
czasów Jeana Wiera. Ale droga nie została zakończona. Pozostawał do
usunięcia, według Axenfelda, jeszcze jeden dogmat - „dogmat wolnej
woli". Orzecznictwo sądowe, jak podkreślał, powinno podczas osądza
nia spraw porzucić ten „dogmat" i uznać „jako powszechnie spotykaną
okoliczność - nieskończoną nierówność w zdolnościach jednostek do
czynienia dobra i zła" 6 .
Takie tezy Axenfelda (bardziej niż kłamliwa interpretacja historii po
lowań na czarownice jako dziedzictwa „fanatycznego" katolicyzmu) wy
wołały sprzeciw Kościoła, którego przedstawiciele zasiadali wówczas we
władzach wydziału medycznego Sorbony. Wykłady kontrowersyjnego
uczonego - mające od początku charakter fakultatywny - zostały od
wołane, a Rada Naukowa (Conceil academiąue) Uniwersytetu odrzuciła
w 1868 roku rozprawę doktorską P.J. Greniera, ucznia Axenfelda, który
w swojej tezie „Medyczno-psychologiczne studium ludzkiego wolnego
osądu" powtarzał poglądy swojego mistrza o „dogmacie wolnej woli"
4
H. Kamen, Inkwizycja hiszpańska, tłum. K. Bażyńska-Chojnacka, P. Chojnacki,
Warszawa 2005, s. 249-253.
5
P. Stawiński, Demonizm i czary w życiu społecznym purytanów amerykańskich
okresu kolonialnego, Częstochowa 1997.
6
J. Goldstein, dz. cyt, s. 225.
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(równie wielkie powinowactwo
duchowe odczuwał Grenier
z Augustem Comte em - twórcą
7
pozytywizmu) .
Kontrowersja urosła szybko
do rangi „sprawy". Tzw. sprawa
Axenfelda i Greniera wzbudziła
głośne protesty obrońców „po
stępu i nauki" czyli rozmaitych
środowisk antykatolickich i wolnomyślicielskich (wolnomularskich). Oddany pozytywistycz
nej wizji nauki „Journal de medicine mentale" zapytywał: „Jak
8
Kościół śmie zakazywać tego?" .
Autorzy protestów - skądinąd
oddani całym sercem „sprawie
wolności" - nie zauważali, że
akurat w tej sprawie obrońcą wolności (wolnej woli człowieka) jest ata
kowany przez nich Kościół i „klerykalizm" (tzn. katolicyzm).
Cała „sprawa" oparła się nawet o Senat Cesarstwa, który debatował
nad petycją podpisaną przez ponad dwa tysiące obywateli - katolików
zaniepokojonych szerzeniem się „materialistycznych tendencji" na wy
dziale medycznym Sorbony. Ton debacie nadał od początku Saint-Beuve, wolnomyślny pisarz, nie kryjący swojej przynależności do masonerii,
który orzekł, że zajmowanie się petycją katolików byłoby repliką „smut
nej bezradności Miltonowskiego szatana z Raju utraconego, który wy
gnany na samotne wzgórze gada coś o wolnej ludzkiej woli i ostatecznym
przeznaczeniu człowieka, co jest kompletnie bez znaczenia"9. Saint-Beuve przekonał większość senatorów, którzy postanawiali nie przesyłać pe
tycji do rządu.

7

Tamże, s. 226.

8

Tamże, s. 226.

9

Tamże, s. 227.
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Od świętego do histeryka - czyli „medycyna retrospektywna"
Upadek w 1870 roku „klerykalnego" II Cesarstwa i nastanie sześć lat póź
niej laickiej III Republiki otworzyły przed „naukową" - tzn. uprawianą
w pozytywistycznym duchu - psychiatrią nowe perspektywy rozwoju.
Nie tylko, gdy chodziło o badania kliniczne, ale jako narzędzie w toczącej
się walce o duchowe oblicze i tożsamość Francji.
Najwybitniejszą postacią tej nowej psychiatrii był Jean Martin Charcot - piastujący w latach siedemdziesiątych X I X wieku urząd naczelnego
lekarza w największym paryskim przytułku dla obłąkanych kobiet w Salpetriere. Głównym przedmiotem badań i czynności diagnostycznych
Charcota była histeria. Wcześniej traktowana przez psychiatrów jako
„medyczny kosz na odpadki, gdzie wrzuca się symptomy nie przypisane
10
do innych przypadków" , dzięki Charcotowi została usystematyzowana
i „unaukowiona"
Naczelny medyk z Salpetriere wyodrębnił cztery stadia histerii:
pierwsze charakteryzujące się „tonicznym usztywnieniem" następnie
„klaunizm" albo „wielkie ruchy" trzecim stadium były „postawy pełne
namiętności" [attitudes pasionelles) - a więc ujawnianie skrajnych emo
cji. Ostatnim stadium było delirium objawiające się w niekontrolowanym
płaczu lub śmiechu 11 .

10
Określenie użyte w połowie X I X wieku przez psychiatrę Charles'a Laseguea,
zob. J. Goldstein, dz. cyt, s. 2 1 1 .
11

Tamże, s. 214.
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Charcot nie krył swoich republikańskich i laickich sympatii. Często na
wykładach drwił z „jezuiterii" uważając ją za pierwszorzędny rezerwuar
swoich przyszłych pacjentów (pacjentek) 12 . W nadzorowanym przez sie
bie przytułku Charcot jako kliniczne przykłady „histerycznego obłąka
nia" wskazywał pacjentki noszące Cudowny Medalik 13 . Pisarz Alphonse
Daudet, który odwiedził Charcota w połowie lat osiemdziesiątych X I X
wieku w jego gabinecie w Salpetriere, zauważył „na ścianach fotografie,
prymitywne włoskie i hiszpańskie malowidła przedstawiające świętych
pogrążonych w modlitwie, ludzi w ekstazie, konwulsjach, opętanych
- wielką religijną neurozę [la grandę nevrose religieuse\"u.
System Charcota był bowiem „przechowaną w kapsule XVIII-wieczną wolteriańską mentalnością"15. Jak sam mówił o swoich pacjentkach:
„wiele z nich byłoby spalonych w dawnych czasach, a ich choroba byłaby
wzięta za zbrodnię. Badanie tej choroby, obecnie i w przeszłości [podkr.
G.K.], jest smutnym, ale i pouczającym rozdziałem ludzkiej myśli"16.
12

Tamże, s. 229.

13

Tamże, s. 228.

14

Tamże, s. 237.

15

Opinia J. Goldsteina w: tamże, s. 237-238.

16

Tamże, s. 237.
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To zwrócenie się w przeszłość jest tutaj godne podkreślenia, bowiem
skoro (idąc w ślad za koncepcją Charcota) można wyodrębnić wyraźne
prawa i symptomy kierujące histerycznymi zachowaniami, to można je
zastosować nie tylko do czasów współczesnych, ale i przeszłych. Emile
Littre - zafascynowany poglądami Charcota jeden z koryfeuszy francu
skiego pozytywizmu - ukuł pojęcie „medycyny retrospektywnej" która
17
miała nie tylko demaskować fałszywe przypadki opętania . Przypadki
„histerycznej neurozy" miała również ujawniać i „ujawniała" w odniesie
niu do wielkich świętych Kościoła, zwłaszcza mistyków - jak np. św. Te
resy z Avila czy św. Jana od Krzyża (a wcześniej św. Franciszka z Asyżu),
których mistyczne uniesienia kwalifikowano według schematu Charcota
16
jako „klaunizm" (lub też attitudes passioneles) ':
Nieprzypadkowo metody „medycyny retrospektywnej" stosowano
wobec osoby Joanny dArc (beatyfikowanej przez Piusa X, a kanonizowa
nej przez Piusa XI), która w toczonej na przełomie X I X i XX wieku wal
ce „dwóch Francji" była symbolem Francji katolickiej i monarchicznej.
Rozmowy Joanny z Archaniołem Michałem, wzywającym ją do podjęcia
walki o wolność Francji i o „powrót króla", były jednoznacznie kwalifiko
wane jako symptomy neurozy histerycznej.

„Biblioteka Dlaboliczna"
Jednym z uczniów Charcota był Desire Bourneville, który jako członek
rady miejskiej Paryża patronował laicyzacji (dokończonej na początku
lat osiemdziesiątych X I X wieku) zakładów leczniczych w stolicy Francji.
Usunięcie zakonników i zakonnic ze szpitali odbyło się pod hasłem pro
mowania „metody naukowej" kosztem „metafizycznego ducha", przy jed
noczesnej konstatacji, że „dobro publiczne różni się od chrześcijańskiego
miłosierdzia, jest narodową służbą, która musi być wykonana przez sek
tor obywatelski"19.
W 1883 roku zlaicyzowano wszystkie paryskie szpitale (nowe ka
dry pielęgniarskie miały dostarczać powołane w 1878 roku z inicjatywy

17

Tamże, s. 234-235.

18

Tamże, s. 235.

19

Tamże, s. 231.
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Bourneville'a „szkoły dla laickich pielęgniarek"). W tym samym roku
Bourneville rozpoczął edycję dziewięciu tomów „Biblioteki Diabolicznej" (Bibliotheąue Diaboliąue), w której zgromadzono bogato ilustro
wane fotografiami i rysunkami „dowody" istnienia histerii ujawniającej
się zwłaszcza w klasztorach jako doznania mistyczne 20 . Według autora
„Biblioteki Diabolicznej" ukrycie histerii pod płaszczykiem mistycznych
objawień umożliwiło m.in. Kościołowi w XVI wieku „wsparcie doktryny
o Realnej Obecności [Chrystusa w Najświętszym Sakramencie]" 21 .
Nic dziwnego, że tak „unaukowiona" psychiatria zaczęła robić karie
rę w III Republice. W 1876 roku na wniosek deputowanego Georgesa
Clemenceau, zaczynającego swoją polityczną karierę w szeregach anty
katolickich radykałów, utworzono na wydziale medycznym paryskiego
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20

Tamże, s. 235-236.

21

Tamże, s. 236.
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uniwersytetu finansowaną z budżetu państwa „katedrę alienacji umy
słowej [alienation mentale]". W 1882 roku rząd Leona Gambetty (autora
słynnego motta politycznego III Republiki: „klerykalizm - oto wróg!")
utworzył z kolei katedrę chorób systemu nerwowego. Jej pierwszym sze
22
fem został Charcot .

Republika zna „swoich" uczonych
Należy tutaj zauważyć, że uprawiająca kult nauki III Republika nie miała
litości dla tych naukowców, którzy nie podzielali laicyzującego zapału,
albo - co gorsza - stali „po tronie ciemności". Dla nich droga awansu
zawodowego była zamknięta. Przecież - jak pisano w prasie oddanej idei
laickiej republiki - „gorliwy katolik i dobry człowiek nauki - to są rzeczy,
23
które nigdy nie idą w parze" . Tak więc w 1882 roku odmówiono z tej
właśnie przyczyny Edouardowi Branly'emu katedry fizyki medycznej na
paryskim uniwersytecie, a jego kandydatura do Akademii Nauk aż do
1911 roku była skutecznie blokowana, by zapobiec „triumfowi reakcji"
Ta sama Akademia skutecznie sprzeciwiła się w 1909 roku inicjatywie
sztokholmskiej Akademii Nauk, by Branly wraz z Marconim otrzymali
Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki24.
Podobny los był udziałem innego fizyka, profesora w Lille i Bordeaux.
Pierre'a Duheme'a (1861-1916), któremu kolejne rządy przez ponad 20
lat (od 1894 roku aż do śmierci uczonego) odmawiały prawa do objęcia
prestiżowej katedry fizyki teoretycznej w College de France. Powód był
ten sam: zaangażowanie się prof. Duheme'a po stronie prześladowanych
przez Republikę instytucji katolickiego wychowania i edukacji25.
Nie można więc odmówić III Republice zaślepienia w uprawianiu
kultu nauki. Dokładnie potrafiła rozróżnić, kto jest „prawdziwym" na
ukowcem. Jak mówił klasyk: „była za, a nawet przeciw".

GRZEGORZ KUCHARCZYK

22

Tamże, s. 232-233.

23

Cyt. za H.W. Paul, dz. cyt, s. 198.

24

O perypetiach Branly'ego zob. tamże, s. 198-199.

25

Tamże, s. 202-211.
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Lider Samopomocy Chłopskiej Stanisław Wojtowicz
twierdził, że jego partia istnieje tylko po to, by prowadzić
„obróbkę materiału chłopskiego" dla potrzeb komuni
zmu, po której „miał on być poddany pod bezpośrednie
wpływy i działalność KPP". Wojtowicz ilustruje to wy
śmienitą trawestacją sowieckiego symbolu sojuszu robotniczo-chłopskiego - sierpa i młota, który na gruncie
polskim przekształca się w topór i hebel. Hebel to par
tia komunistyczna, która nadaje materiałowi ludzkie
mu pożądany kształt nowego człowieka, na swój obraz
i podobieństwo zamieniając go w produkt ostateczny
- homo sovieticus. Ale surowy materiał, w którym płyną
jeszcze soki tradycji przekazanej przez pokolenia przod
ków, żywe zwłaszcza w warstwie konserwatywnych, ka
tolickich polskich chłopów, nie nadaje się do obróbki.
Te drzewa należy najpierw ściąć - potrzebny jest więc
topór, czyli partia quasi-ludowa.

DARIUSZ
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1.
Symbole to archetypy kultury, podstawowe dane o stanie ducha danej
grupy ludzkiej, kondycji cywilizacyjnej. Niosą ze sobą ładunek emocjo
nalny i informację. Bez bliższych wyjaśnień umiejscawiają reprezentan
tów danego symbolu w świadomości społecznej, nierzadko przekraczają
cej ramy państw czy kontynentów. Bo czyż potrzeba dodatkowych jeszcze
informacji w przypadku posłużenia się krzyżem, gwiazdą Dawida, pół
księżycem, swastyką czy sierpem i młotem? Symbole stają się ikonami,
znakami kulturowymi, herbami, które pierwotnie pozwalały rycerstwu
w bitewnym zamęcie odróżnić swoich od obcych, a współcześnie skupia
ją (i odróżniają wśród masy ludzkiej) osoby podobnie myślące, czujące
i odbierające świat. Nierzadko potrafią oddać większą prawdę o danym
zjawisku, niż wielostronicowe opracowania.

2.
Funkcjonuje w metodologii badań nad ruchem ludowym pewien PRL-owski paradygmat, który zawsze budził mój sprzeciw. I budzi nadal, po
nieważ pomimo cezury roku 1989 trwa w najlepsze, o czym przekonałem
się, próbując powalczyć z nim na łamach PAN-owskich „Dziejów Naj
nowszych". Niestety, traktująca o tym praca nie przebiła się przez skost
niałą cenzurę redakcyjną (zostanie opublikowana w 7. numerze pisma
społeczno-historycznego „Glaukopis"). Chodzi mianowicie o zagadnie
nie tzw. radykalnych partii chłopskich, które pojawiły się w Polsce w okre
sie międzywojennym. Otóż studia nad zagadnieniem radykalnych partii
chłopskich uparcie włącza się w zakres badań nad ruchem ludowym.
Tym samym nadal pełną aktualnością metodologiczną mogą cieszyć się
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prace powstałe w okresie obowiązywania materializmu historycznego,
by wymienić tylko takie spośród nich, jak Zjednoczenie Lewicy Chłopskiej
„Samopomoc" 1928-1931 Henryka Cimka (Lublin 1973), Rozwój organi
zacyjny Niezależnej Partii Chłopskiej i Zjednoczenia Lewicy Chłopskiej
„Samopomoc" Henryka Słabka („Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego" nr
6/1964) czy Kształtowanie się lewicy w ruchu ludowym w latach 1924-1931 Benona Dymka, (70 lat ruchu ludowego. Materiały z sesji nauko
wej zorganizowanej przez Zakład Historii Ruchu Ludowego przy NKZSL
22-24 XI1965 r., Warszawa 1967). A przecież powstawały one w okresie,
kiedy historiografia, niczym za panią matką, podążała drogą marksistow
skiej metodologii, zaś Lenin, pierwszy z wielkich XX-wiecznych zbrod
niarzy, dowodził, że „w społeczeństwie opartym na walce klasowej nie ma
1
miejsca dla «bezstronnej» nauki" . Tym samym opracowania te tworzone
były nie tyle przez historyków (albo nie tylko przez historyków), ale przez
historyków-aparatczyków. Alain Besancon tę marksistowsko-leninowską
doktrynę wytłumaczy we właściwej sobie stylistyce: ,,[W komunizmie]
uczony jest działaczem, ponieważ uczony i działacz jest uczonym z tej
racji, że jest działaczem"2.
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1

W. Lenin, Trzy części składowe marksizmu, w: Dzieła, 1.19, s. 1.

2

A. Besancon, Świadek wieku, red. F. Memches, 1.1, Warszawa 2006, s. 55.
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3.
Lata 1918-1920 przyniosły zwolennikom komunizmu dotkliwą porażkę.
Oto zapowiadany przez projektantów nurtu moment urzeczywistnienia
rewolucji socjalnej, do którego przyczynić się miał w Europie chaos zwią
zany z przebiegiem i skutkami wojny światowej - nie nastąpił. W Pol
sce dodatkowo boleśnie dotknęła ich porażka bolszewickiego najazdu,
w trakcie której zdradziecko zwrócili się przeciwko własnemu państwu
i rodakom, wspierając sowieckiego agresora. Kolaboracja z Sowietami
podczas wojny polsko-bolszewickiej zdecydowała o losie Komunistycz
nej Partii Robotniczej Polski (późniejszej Komunistycznej Partii Polski)
i innych komunizujących ruchów w Drugiej Rzeczypospolitej. Przylgnę
ło do nich piętno zdrady, a sami przedstawiciele tej ideologii definityw
nie skompromitowali się w oczach narodu. W efekcie przez cały okres
międzywojenny skupiali się wokół nielegalnego stronnictwa polityczne
go stanowiącego de facto agenturę Związku Sowieckiego i przezeń utrzy
mywanego.

4.
Fakt ten zmusił centralę ruchu komunistycznego w Moskwie do przewar
tościowań w zakresie dotychczasowej działalności. Oto bowiem okazało
się mrzonką przekonanie, iż rewolucję może wzniecić (i wygrać) sama
tylko klasa robotnicza. Nieliczna w słabo uprzemysłowionej Europie
Środkowo-Wschodniej, a w dodatku zbyt mocno przesiąknięta ideą na
rodową i niepodległościową, nie była w stanie unieść ciężaru rewolucji.
Od sierpnia 1920 roku, w momencie krachu innej możliwości - zapro
wadzenia komunizmu drogą bolszewickiej ekspansji - stało się jasne, że
klasę robotniczą ktoś musi w tej nierównej walce z kapitałem wspomóc.
Tylko w ten sposób można było marzyć o przejęciu władzy i zamianie
ustroju na dyktaturę proletariatu, czyli totalne rządy partii komunistycz
nej jako tegoż proletariatu uosobienie.
Już w 1920 roku podczas II Kongresu Międzynarodówki Komuni
stycznej Lenin wysunął hasło sojuszu robotniczo-chłopskiego*, który
3

W. Lenin, Dziecięca choroba „lewicowości" w komunizmie, Dzieła, t. 31, s. 1.
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zaklęty w symbolice przetrwa w godle Sowietów do lat dziewięćdzie
siątych XX wieku. Znany z czołówki Mosfilmu motyw robotnika i koł
choźnicy stanie się nowym archetypem, komunistycznymi Adamem i
Ewą, pierwszymi rodzicami nowego człowieka, który narodzi się z tego
związku, zaludni ogromne obszary nowego raju i będzie go sobie czynił
poddanym - człowieka sowieckiego. Nowym bogiem, kreatorem tych
istot będzie zaś władza sowiecka uosabiana przez kremlowskiego genseka. Natomiast rolę węża-szatana, który kusił w biblijnym Edenie, zaj
mą tu Hegel oraz intelektualiści - zombi zniewoleni jego ukąszeniem i
pospołu kąsający wszystkich dokoła. Zew wodza rewolucji przekują w
czyn komunistyczni programiści, których wysiłkiem pojawiają się wkrót
ce rewolucyjne programy agrarne. Pozostanie tylko przenieść je na grunt
chłopski, gdzie ma się akumulować do momentu zwerbowania tej części
społeczności do szeregów armii walczącej pod czerwonym sztandarem.
Tak jak w ojczyźnie proletariatu, gdzie godło nań czekać będzie goto
we od punktu 0, czyli roku 1917. Namacalnym wyrazem sojuszu będzie
zaś tchnięcie życia w nową kreaturę sowieckiego doktora Frankensteina
- Międzynarodową Radę Chłopską, którą oficjalnie powołał do istnie
nia Międzynarodowy Kongres Chłopski zorganizowany przez Sowiety
w Moskwie w dniach 10-16 października 1923 roku.

5.
Otwarcie tamy dla komunistycznej fali mającej zalać polską wieś sym
bolizuje sama zmiana nazwy kompartii w 1925 roku. Odnowiona, już
nie tylko „robotnicza", ale wręcz ogólnospołeczna, partia komunistyczna
daje dyskretny znak, że jej nowi członkowie chłopskiego pochodzenia
staną się w niej równoprawnym partnerem proletariatu, z czasem wygo
spodarowując też skrawek miejsca dla - dziwacznej lingwistycznie - in
teligencji pracującej. Oczywiście nigdy to nie miało nastąpić, co pokazało
zarówno funkcjonowanie nielegalnej struktury w okresie międzywojen
nym, jak i socjalizm realizowany w praktyce w Polsce po 1944 roku, kiedy
to partia ludowa (Zjednoczone Stronnictwo Ludowe) nadal była jedynie
gorszą kompartią dla ludności wiejskiej, koncesjonowaną przez komuni
stów. Ze strony polskiej sekcji Kominternu, którą stanowiła KPP, była to
li tylko czystej wody socjotechnika.
448
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6.
Ruszyła zatem na biedną polską prowincję armia tubylczych agitatorów
opłacanych przez sowiecki lud pracujący miast i wsi, w znoju kładący
podwaliny pod państwo, które pół wieku z okładem później prezydent
USA określi trafnym mianem Imperium Zła. Nikt nie miał nad nami li
tości/ My także jej mieć nie będziemy./ Nikt nie chciał nam ziemi dać
- naszej własności,/ My sami co nasze weźmiemy - śpiewali kusicielsko
głodnemu ziemi polskiemu, białoruskiemu i ukraińskiemu chłopu refren
tzw. Pieśni Oraczy, zakazanej przez władze (jako wywrotowa), lansowa
4
nej jako hymn rewolucyjnej wsi .

7.
W tym samym czasie na szczytach konspiracyjnej drabiny kominternowskiej sekcji polskiej trwała walka z wewnętrzną opozycją, negującą
potrzebę i sens utrzymywania osobnej struktury organizacyjnej dla re
wolucyjnej ludności chłopskiej 5 . Walka zwycięska, czego dowodem sta
ło się powołanie Niezależnej Partii Chłopskiej w listopadzie 1924 roku.
Powołanie nie poprzez oddolną kreację, ale przez odgórny, pilotowany
przez agentów KPRP, rozłam wewnątrz klubu poselskiego PSL-Wyzwolenie. Tacy rozłamowcy, jak Adolf Bon, Feliks Hołowacz, Antoni Szapiel,
Sylwester Wojewódzki, Stanisław Ballin i Włodzimierz Szakun przewijać
się będą odtąd w różnych odsłonach prokomunistycznego ruchu chłop
skiego6. Całą mocą zaangażują się weń Wojewódzki, Ballin i Hołowacz.
Do tego stopnia, że w pewnym momencie wybiorą wolność za wschod
nią granicą. Dwóch pierwszych zostanie złożonych w ofierze krwiożer
czemu bogu rewolucji pożerającemu własne potomstwo 7 . Hołowacz wy
łga się kilkuletnim pobytem w stalinowskich kazamatach; jego przeszłość

4
Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim, Sąd Okręgo
wy w Białej Podlaskiej, sygn. 785.
5
H. Cimek, Zjednoczenie Lewicy
1973, s. 13.
6

s. 150.
7

Chłopskiej „Samopomoc" 1928-1931,

Lublin

H. Cimek, Sojusz robotniczo-chłopski w Polsce 1918-1939, Warszawa 1989,
Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego, Warszawa 1989, s. 27.
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stanie na drodze wyjścia z nieludzkiej ziemi wraz z Armią Andersa. Wró
ci do Polski w 1946 roku, by radować się zwycięstwem ideologii własnej
8
młodości . Szakuna dopadnie zazdrosny bożek konkurencyjnej ideologii
9
neogermańskiej - zginie w obozie koncentracyjnym w Stutthofie . Je
dynie Szapiela uratują działania rządu Drugiej RP, który wielokrotnymi
10
aresztowaniami zniechęci go do antypolskich knowań . Zanim to jednak
nastąpi, potrzebna będzie delegalizacja NPCh przez władze. Osierocone,
zbolszewizowane towarzystwo rozbiegnie się po limesie lewej strony sce
ny politycznej. Jedni założą Radykalną Partię Włościańską Ziem Białoru
skich, inni znajdą miejsce w Stronnictwie Chłopskim, jeszcze inni wesprą
Chłopską Partię Lewicową. Dopiero matczyna ręka kompartii, która na
swoim siódmym zjeździe w lecie 1927 roku zdecydowała, że idea nio
sących światło komunistycznej propagandy na polską wieś za pośredni
ctwem atrap samodzielnych partii chłopskich sprawdza się, i należy te
wysiłki kontynuować. Pojawiły się projekty tworzenia kolejnych partii lu
dowych, które wykorzystałyby dawną strukturę, działaczy i formy organi
zacyjne NPCh. Pryncypałowie z KPP wskazywali również sposób, w jaki
należało postępować przy powoływaniu tych podmiotów, czyli kontynu
owanie rozbijackiej roboty w istniejących, legalnych partiach chłopskich.
Szczególnie narażone na te działania stało się Stronnictwo Chłopskie.
Ze specjalnym zadaniem skierowany tam został Zygmunt Szymański,
członek ścisłego kierownictwa KPP, oraz Stanisław Wojtowicz, który
wziął na siebie zadanie wewnętrznego skłócenia członków Stronnictwa
Chłopskiego i wyłonienie zeń nowej, stricte prokomunistycznej struk
tury. Posłużyła mu do tego animowana przezeń spółdzielnia Związek
Samopomocy Chłopskiej oraz jej prasowy organ - pismo „Samopomoc
Chłopska"11.

8

Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. 2, s. 546-547.

9

Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego, s. 385.

10

Tamże, s. 386.

11

H. Cimek, Zjednoczenie Lewicy Chłopskiej „Samopomoc" 1928-1931, s. 16.
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8.
Czas sprzyjał wewnętrznym sporom, bowiem na okres przełomu 1927
i 1928 roku przypadła kulminacja kampanii wyborczej do parlamentu
RP. Spółdzielnia Wojtowicza, a zwłaszcza jej gazeta, znalazły uznanie
w oczach władz KPP. W styczniu 1928 roku na tajnym spotkaniu człon
ków KC kompartii oraz najaktywniejszych działaczy byłej NPCh po
stanowiono, że to właśnie struktura Wojtowicza zasłużyła na formalne
i oficjalne kontynuowanie działalności. Nowemu stronnictwu nadano
nazwę jednoznacznie kojarzącą się z organizacją założyciela, co miało
utrzymać przy niej dotychczasowych zwolenników i czytelników „Samo
pomocy Chłopskiej", a jednocześnie w typowy dla komunistów sposób
sugerującą powszechność - Zjednoczenie Lewicy Chłopskiej „Samopo
moc". W skład ZLCh „S" weszli (poza kierującymi rokoszem agitatorami
z KPP) rozłamowcy ze Stronnictwa Chłopskiego, głównie z wojewódz
12
twa lubelskiego, lwowskiego, kieleckiego i warszawskiego .

9.
Paradoksalnie to Stanisław Wojtowicz, który formalnie do partii komu
nistycznej nie należał, najdokładniej wyłuszczył istotę tzw. radykalnych
partii chłopskich, jednoznacznie przekreślając możliwość snucia jakich
kolwiek tez o ich samodzielności czy niezależnej działalności. Bez ogró
dek stwierdzał, że jego partia istnieje li tylko po to, by prowadzić „obrób
kę materiału chłopskiego" dla potrzeb komunizmu, po której „miał on

12

Tamże, s. 3 3 .
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13

być poddany pod bezpośrednie wpływy i działalność KPP" . Wojtowicz
ilustruje to wyśmienitą trawestacją sowieckiego symbolu sojuszu robot
niczo-chłopskiego - sierpa i młota, który na gruncie polskim przekształca
się w topór i hebel. To stolarskie porównanie, prostota tej symboliki, naj
trafniej oddaje cel, zadania i sens istnienia radykalnych partii chłopskich
w międzywojennej Polsce. Hebel to partia komunistyczna, która nada
je materiałowi ludzkiemu pożądany kształt nowego człowieka, na swój
obraz i podobieństwo zamieniając go w produkt ostateczny - homo sovieticus. Ale surowy materiał, w którym płyną jeszcze soki tradycji prze
kazanej przez pokolenia przodków, żywe zwłaszcza w warstwie konser
watywnych, katolickich polskich chłopów, nie nadaje się do obróbki. Te
drzewa należy najpierw ściąć, odłączyć je od życiodajnych korzeni, które
pompują weń to wszystko, co dla komunizmu nienawistne. Potrzebny
jest topór, czyli quasi-ludowa partia, która pod osłoną chłopskiej formy
zdradziecko pozbawi ofiary atrybutów stojących na drodze bolszewizacji. „Nie zaczynajcie pracy od hebla, skoro istnieje topór!" - przestrzegał
Wojtowicz niczym nowy jakiś chłopski antyprorok14.
Ten pseudobiblijny ton spodoba się zresztą komunistom, którzy ze
chcą pochwalić się Wojtowiczem na tzw. Europejskim Kongresie Chłop
skim zorganizowanym przez Komintern w Berlinie w 1930 roku. Samo
ZLCh „S" nie przetrwa długo, władze zdelegalizują je w 1931 roku. Styli
styka Wojtowicza przyczyni się zaś do upadku również jego osoby. Odsu
nięty za szerzenie tendencji sekciarskich od wpływu na działalność komu
nistów na wsi, opuszczony przez dawnych towarzyszy pożegna ziemski
padół w połowie lat trzydziestych XX wieku15.

10.
Uparcie utrzymuje się w polskiej historiografii jedna z najbardziej rozpo
wszechnionych dyrektyw metodologicznych PRL-u, zwana czynnikiem
ekonomicznym, która charakteryzuje się opieraniem wszelkich historycz
nych syntez na szerokim ponad rzeczywiste potrzeby opisie sytuacji go-

13

H. Cimek, Sojusz robotniczo-chłopski w Polsce 1918-1939, s. 35.

14

H. Cimek, Zjednoczenie Lewicy Chłopskiej „Samopomoc" 1928-1931, s. 260.

15

Tamże, s. 309-310.
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spodarczej16. Zgodnie z doktryną marksistowską ma ona determinować
wszelkie przejawy działalności ludzkiej w dziejach, co kolokwializuje po
toczne twierdzenie, że to byt określa świadomość, a tym samym wpływa
na przyszły charakter tegoż bytu. Dyrektywa ta została przez historyków
przyswojona i, o dziwo, nie razi powszechnie nawet dzisiaj, po kilkunastu
latach od oficjalnego zerwania z materializmem historycznym. Co gorsza,
nie jest z nim nawet kojarzona. Można by rzec, że to kukułcze jajo komu
nizmu podrzucone metodologii historii. W naszych rozważaniach nad
radykalnymi partiami chłopskimi ma ono kapitalne znaczenie, bowiem
pokutuje w postkomunistycznej historiografii teza, iż bieda polskiej wsi
w latach dwudziestych XX wieku rodziła nasiona komunizmu, któremu
nadawano w ten sposób niejako polskie obywatelstwo. Z twierdzeniem
tym nie sposób się jednak zgodzić. Co więcej, czas wreszcie odwrócić
peerelowski paradygmat obowiązujący siłą rozpędu we współczesnej
metodologii historii i tą drogą zakradający się do narracji historycznej
- paradygmat badawczy związany z genezą rewolucyjnych stronnictw
chłopskich. To nie fatalna sytuacja ekonomiczna polskiej wsi, która przy
czyniała się do radykalizacji chłopskich postaw, stanowiła przyczyny
kiełkowania idei komunistycznych - to agenturalny ruch komunistyczny
wykorzystywał radykalne nastroje biedoty wiejskiej do szerzenia wśród
mas chłopskich swojej ideologii i tym sposobem zjednywania sobie zwo
lenników. Jeśli zaś się z tym zgadzamy, kolejnym krokiem powinno być
usunięcie zagadnienia radykalnych partii chłopskich z zakresu badań
nad polskim ruchem ludowym, a włączenie ich w tematykę badawczą
zjawiska komunizmu w Polsce międzywojennej. Jakkolwiek bowiem za
równo w programie PSL-Lewicy, jak i PSL-Wyzwolenie (a nawet PSLPiast) w różnych okresach dawało się zauważyć tendencje lewicowe czy
wręcz antykapitalistyczne, nigdy jednak stronnictwa te nie były - tak jak
tzw. radykalne partie chłopskie - transmiterami ideologii wrogiego pań
stwa na polską na wieś.

DARIUSZ MAGIER

16

J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię, Warszawa 1998, s. 271.
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Na kilka minut przed oficjalną zmianą wart, wyznaczo
ną na dwunastą, naziści ubrani w mundury wartowników
państwowych zaatakowali biuro kanclerza i gdy próbo
wał uciekać, strzelili do niego. Dollfuss upadł na podło
gę, gdzie leżał przez kilka godzin i śmiertelnie krwawił.
Prosił swoich zabójców, by posłali po księdza i lekarza,
aie zlekceważyli obie Jego prośby.

WIEDEŃ 1934:
MIĘDZY DWOMA

SOCJALIZMAMI
ALICE
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„Osobiście jestem przekonany, że gdy kiedyś w przyszłości zostanie napi
sana intelektualna historia Kościoła katolickiego XX wieku, Dietrich von
Hildebrand będzie uznany za jedną z najwybitniejszych postaci naszych
czasów", napisał swego czasu kardynał Joseph Ratzinger o człowieku, któ
rego papież Pius XII nazywał wprost „dwudziestowiecznym Doktorem
Kościoła". Dietrich von Hildebrand (1889-1977), wybitny katolicki filozof
i teolog uczeń Edmunda Husserla, Maxa Schelera i Adolfa Reinacha,
w wieku 25 lat nawrócił się na katolicyzm. Był zdecydowanym przeciwni
kiem narodowego socjalizmu, co spowodowało, że aż czterokrotnie musiał
uciekać przed nazistami: w 1923 roku z Monachium, w 1933 z Niemiec,
w 1938 z Austrii i w 1940 z Francji. Po swej ucieczce z Niemiec do Austrii
założył antynazistowskie (i antykomunistyczne) pismo „Der Christliche
Stdndestaat" i został jego redaktorem naczelnym.
Występował wówczas
zdecydowanie przeciwko dwóm socjalizmom: narodowemu i międzyna
rodowemu. Uzyskał w tym pomoc austriackiego kanclerza Engelberta DolIfussa, który sprzeciwiał się Hitlerowi, ale został zamordowany podczas
nazistowskiego zamachu stanu. Ten właśnie okres życia Dietricha von
Hildebranda, który przeżył w 1934 roku w Wiedniu dwie socjalistyczne
rewolty, opisuje wdowa po nim - Alice von Hildebrand.
Czasopismo otrzymało nazwę „Der Christliche Standestaat"
(dosł. „Chrześcijańskie państwo stanowe"). Nazwy tej nie wy
brał Dietrich. Chciał tytułu, który by otwarcie nawiązywał do
stanowiska antynazistowskiego, ale musiał ulec naciskom Friedricha
Fundera, redaktora naczelnego czasopisma „Reichspost". Dietrich spot
kał się z Funderem podczas swojej pierwszej wizyty w Wiedniu w sierp
niu 1933 roku. Kiedy Dietrich powiedział mu, że ma nadzieję przenieść
się do austriackiej stolicy, Funder przyklasnął. Opublikował w sierpnio
wym numerze „Reichspost" z 1933 roku artykuł napisany przez Dietricha
we Florencji, zatytułowany Wielka godzina Austrii, który był w pewien
sposób streszczeniem jego przyszłych planów1.

1
Dietrich von Hildebrand, ósterreichs grosse Stunde, „Reichspost" nr 231 (20
sierpnia 1933), s. Inn.
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Pierwszym problemem, jaki należało poruszyć z Edmundem
Weberem, była kwestia płacy. Weber oferował Dietrichowi
wynagrodzenie w wysokości sześciuset szylingów miesięcznie.
W sposób dla siebie charakterystyczny Dietrich przypomniał Weberowi,
że już obiecano mu pieniądze na sześć miesięcy z funduszu na nieprze
widziane wydatki. Czy powinien otrzymywać pensję, gdy jednocześnie
dostawał pieniądze z funduszu? Weber był wyraźnie zaskoczony jego
prostolinijnością. „Ale stoi pan na czele czasopisma i zasługuje pan na
wynagrodzenie" - powiedział.
Wówczas von Hildebrand
nakłonił Webera, aby poparł
powołanie na jego asystenta
Klausa Dohrna, który współ
pracował z nim nad planem
czasopisma.
Poprosił
dla
Dohrna o pensję w wysokości
pięciuset szylingów, co było
dużą sumą jak na początku
jącego w dziedzinie dzienni
karstwa. Weber był równie
niechętny, co zdziwiony. Niechętny, ponieważ uważał, że w celu promo
cji magazynu korzystniej byłoby powołać na stanowisko obywatela au
striackiego, a zdziwiony, ponieważ uważał, że zaproponowana pensja jest
zbyt wygórowana jak na nieznanego młodego dziennikarza. Weber jasno
dał do zrozumienia, że nie aprobuje takiego układu. Dietrich wiedział
jednak, że słowo „skąpstwo" nie występowało w słownictwie Klausa i że
nie podoła, żyjąc z mniejszej pensji. Aby rozwiązać patową sytuację i ku
zdumieniu Webera Dietrich zaproponował, że Klaus będzie otrzymywał
sześćset szylingów i że on sam dostanie zapłatę pięćset szylingów. We
ber zrozumiał, że nie ma do czynienia z „dzieckiem tego świata" Z wes
tchnieniem zgodził się na jego prośbę.
Dietrich przekonał również Webera, że potrzebna jest mu
Marguerite Solbrig w roli sekretarki. Marguerite była Żydów
ką, chociaż jako dziecko została ochrzczona jako protestantka
i wstąpiła do Kościoła katolickiego w roku 1919. Dietrich wiedział, że
jeśli Marguerite pozostanie w Niemczech, to nieuchronnie trafi do obo456
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zu koncentracyjnego. Jej życie było jawnie zagrożone. Przekonał ją, aby
przeniosła się do Wiednia, dokąd przybyła na początku 1934 roku. Jej
przyjazd okazał się błogosławieństwem zarówno dla Dietricha, jak i dla
„Der Christliche Standestaat". W jej przypadku miał kogoś, komu mógł
bezgranicznie ufać i kto w pełni rozumiał wagę jego misji.
Pierwsze tygodnie w Wiedniu były okropnie gorączkowe. Dietrich
musiał zorganizować wydanie czasopisma, co nie było zadaniem łatwym.
Musiał także powołać pracowników, wynająć miejsce na prowadzenie bi
znesu i znaleźć drukarza. Ponadto musiał nadzorować roboty wykony
wane w mieszkaniu, które znalazł, nim mógł się do niego przeprowadzić
wraz ze swoją rodziną (pomimo swojego uroku mieszkanie nie miało
toalety). Nie był taką osobą, której tego typu działalność przychodziła
łatwo, ale wiedział, że musi to zrobić. Wypełniał misję powierzoną mu
przez Boga i kierowało nim poczucie obowiązku. Jednak przeszkody były
ogromne. Nie był typem organizatora. Musiał polegać na współpracow
nikach, których skuteczność i wiarygodność były często dalekie od tego,
czego miał prawo oczekiwać. Niektórym brakowało bezinteresownego
oddania wymaganego w tego rodzaju pracy. Nieraz nie wykonywano jego
poleceń, a jednak oficjalnie był odpowiedzialny za wydawanie tygodnika.
Z powodu swojej serdeczności i lekceważenia konwenansów nie potrafił
podkreślać swojego autorytetu i jego podwładni, świadomi tej słabości,
często nadużywali jego uprzejmości. Nie wszyscy rozumieli pracę w „Der
Christliche Standestaat" jako moralne i religijne powołanie. Dla niektó
rych były to względy polityczne, dla innych sposób zarobienia pieniędzy
na życie.
Każdego miesiąca Dietrich musiał czekać w kolejce do biura Ed
munda Webera. Było to nie tylko upokarzające, ale i kosztowało
wiele czasu i energii, które mógłby wykorzystać w innym celu.
Ale przyjmował wszystko jako cenę, jaką musi zapłacić za wypełnienie
tego, co uważał za swoją misję. Mimo wszystkich piętrzących się trud
ności pierwszy numer czasopisma ukazał się na początku grudnia 1933
roku.
Wyjątkową cechą „Der Christliche Standestaat" było to, że atakowało
jednocześnie nazizm i komunizm. Było to konieczne: liczni ludzie zo
stawali nazistami, ponieważ sprzeciwiali się komunizmowi, a inni zosta
wali komunistami, ponieważ nienawidzili nazizmu. Zamieszanie było
ZIMA 2008

457

ogromne i trzeba było koniecznie pokazać, że obie te ideologie są prze
cież równie trujące i źe wyrastają z tych samych korzeni: ateizmu, antychrześcijaństwa, triumfu brutalnej siły, totalitaryzmu i pogardy dla god
2
ności i praw jednostki .
(...) Oddźwięk na czasopismo był bardziej wrogi, niż Dietrich
przewidywał. Wielu ludzi uważało go za pesymistycznego
uchodźcę, proroka klęski, którego ostrzeżenia zakłócały ra
dosne życie stolicy Austrii. Był niepożądaną Kasandrą, kimś, kto psuł
dobrą zabawę. Niektórzy złapali „wirusa nazizmu" i przeciwstawiali się
Dietrichowi od samego początku. Niektórzy uważali nazizm za przejaw
„ducha świata" i byli przekonani, że sprzeciw wobec tego historycznego
prądu jest równie bezużyteczny, co pozbawiony sensu. W końcu antyse
mityzm szerzył się w niektórych austriackich kręgach, które nie przyj
mowały życzliwie nieustępliwego potępienia przez von Hildebranda anty
semityzmu jako sprzecznego z chrześcijaństwem. Szokujący wypadek
wydarzył się, kiedy Dietrich, zaproszony do seminarium, aby wygłosił
odczyt, grzmiał przeciwko antysemityzmowi, podkreślając jego całkowi
tą niezgodność z autentycznym obliczem Kościoła katolickiego. Ku jego
wielkiej konsternacji kilku kleryków po prostu opuściło salę. Nigdy nie
zaproszono go tam z wykładem ponownie 3 .
Dietrich von Hildebrand nie szedł na żadne kompromisy. Nie
rozwadniał swojego przesłania. Szerzył prawdę w porę i nie
w porę. Popierało go wielu serdecznych zwolenników jego dzie
ła, natomiast inni go nienawidzili. Antyklerykalni, niepraktykujący ka
tolicy, pronaziści, komuniści, antysemici - ci wszyscy traktowali go jako
człowieka niebezpiecznego, którego działalność powinno się ukrócić.
Otrzymywał liczne anonimowe listy, niektóre jedynie obelżywe, inne
z pogróżkami, nawet sugerujące, że powinien być powieszony „na swoich
własnych jelitach".

2
Zob. artykuły w „Der Christliche Standestaat" oraz: R. Ebneth, Die Ósterreichishe
Wochenschrift „Der Christliche Standestaat", Mainz 1976, s. 83.
3
Lśon Bloy: „Antysemityzm, całkowicie nowożytny wynalazek, jest najgorszym
policzkiem, jaki nasz Pan otrzymał w twarz podczas swojej Męki, która wciąż trwa; jest
to najkrwawszy i niewybaczalny policzek, ponieważ przyjmuje go na twarz swojej Matki
i z rąk chrześcijan", w: Das Mysterium Israels, red. J. i R. Maritain, s. 301.
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(...) W roku 1934 Austrią zaczęły wstrząsać politycz
ne rozruchy socjalistyczne. W lutym, niczym grom
z jasnego nieba, socjaliści pod przywództwem dr. Otto
Bauera wywołali w Wiedniu rewolucję (czwartą, której
świadkiem był Dietrich). Mając dostęp do tajnego skła
du broni, zaczęli strzelać na ulicach. Dollfuss uczynił
wszystko, co w jego mocy, by negocjować z buntownikami. Obiecał im
całkowitą nietykalność i błagał, żeby dla dobra kraju zaprzestali strzelani
ny. Jednak nie chcieli słuchać żadnych argumentów. Co miał począć Dol
lfuss? Jako głowa państwa musiał zapewnić obywatelom bezpieczeństwo.
Nie mógł w żadnym razie pozwolić na przedłużanie tego bezsensowne
go zabijania. Na dachach i w oknach znajdowali się snajperzy socjaliści
i nikt, kto ośmielił się wyjść na ulicę, nie był bezpieczny. Kompletnie
wbrew swojej woli Dollfuss wezwał armię do stłumienia rebelii i w ciągu
kilku dni przywrócono spokój. Dr Bauer uciekł z kraju. Nieuchronnie po
obu stronach były ofiary. W trakcie religijnego nabożeństwa żałobnego
w kościele św. Michała Dietrich głęboko wzruszył się słowami wypowie
dzianymi przez kanclerza, który głosił pokój i pojednanie oraz zapewniał
o swoich modlitwach za tych, którzy stracili życie: czy to żołnierzy, czy
socjalistów. Następnie Dollfuss ogłosił ogólną amnestię.
Jakiekolwiek skargi wnosiliby robotnicy, którzy wznie
cili rewolucję, powinni sobie uświadomić, że w czasie,
gdy jednym wielkim zagrożeniem był narodowy socja
lizm, wszelkie niepokoje w Austrii musiały osłabić rząd
i być na rękę Hitlerowi. Nie było nic, czego Hitler nie
pragnąłby bardziej niż niepokojów w Austrii. Dałyby
mu „prawomocny" pretekst do inwazji na ten mały i praktycznie bez
bronny kraj. Z tego powodu wielu socjalistów było przeciwnych buntowi,
ale ich stanowisko zostało przegłosowane jednym głosem.
Konsekwencje stłumienia rewolty były dla Dollfussa poważne. Pra
sa nie omieszkała nazwać go „mordercą". Jacąues Maritain, który dwa
miesiące wcześniej wyraził w obecności Dietricha swój podziw dla kan
clerza, był teraz oburzony tym, jakimi metodami poradził sobie z kryzy
sem. Kanclerza zakwalifikowano jako złego dyktatora, który bezlitośnie
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zdeptał robotników. Mari
tain zorganizował w Pary
żu protest i zebrał podpi
sy (co ciekawe, Gabriel
4
Marcel odmówił podpi
sania dokumentu).
Dzisiaj
podręczniki
historii oraz encyklopedie
przedstawiają
Dollfussa
jako niedemokratycznego,
autokratycznego i bez
względnego szefa pań
stwa. Należy mieć na
dziej ę, że z czasem hi
storycy przywrócą
mu dobrą reputa
cję, rzucając świat
ło na straszliwą różnicę pomiędzy totalitaryzmem i autorytaryzmem. W
pierwszym przypadku prawa osoby są bezlitośnie deptane. Uważa się ją za
niewolnika Lewiatana zwanego państwem, do którego należy duszą i cia
łem. Rząd autorytarny zaś ogranicza się do sfery ściśle politycznej. W sytu
acjach kryzysowych głowa państwa otrzymuj e nadzwyczaj ne uprawnienia,
które umożliwiają jej przeforsowanie szybkich decyzji, które w powolnym
demokratycznym procesie argumentów i kontrargumentów okazują się
niemożliwe. To prawda, że Dollfuss przewodniczył rządowi autorytarne
mu. Ale jak wyznał swojemu bliskiemu przyjacielowi Gottfriedowi Domanigowi, uważał to za swoje tragiczne fatum, że chociaż był w duszy demo
kratą, to musiał odgrywać rolę „dyktatora" Będąc człowiekiem miłującym
pokój, został zmuszony do wezwania armii, aby stłumiła rewoltę. Człowiek
z misją historyczną (a Dollfuss otrzymał taką misję) często jest zmuszony
do roli całkowicie przeciwnej niż jego zasadnicze stanowisko i najgłębsze
dążenia.

4

Gabriel Marcel (1889-1973), filozof francuski, dramaturg i krytyk, nawrócił się na
katolicyzm w roku 1929. Podzielał wiele politycznych przekonań von Hildebranda.
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W książce poświęconej Georges'owi Bernanosowi znalazłam
artykuł nakreślający porównanie między tym słynnym fran
cuskim pisarzem, dobrze znanym ze swoich zdecydowanych
postaw politycznych, jakie zajmował, a Joanną d'Arc, uroczą, łagodną
dziewicą z Domremy, która usłyszała głos wzywający do wyruszenia na
wojnę - bouter les Anglais hors de France - do stoczenia zaciekłych bitew
i oglądania straszliwego rozlewu krwi, aby wypełnić misję, której nigdy
by się nie podjęła i która kosztowała ją życie. Analogicznie Dollfuss był
człowiekiem pokoju, który został wezwany do walki. Znalazł się w dra
matycznej sytuacji, która usprawiedliwiała postawę, jaką zajął, i wiedział,
że zajmując taką postawę, wystawia się na niesprawiedliwe zarzuty.
Któregoś dnia historia być może przyzna, że wielkość Dollfussa polegała na tym, że jasno dostrzegł „wezwanie chwili" prze
ciwstawiając się ohydzie narodowego socjalizmu, podczas gdy
większość polityków cierpiała na ostry przypadek ślepoty moralnej. Zo
stał powołany do poświęcenia się tej wielkiej politycznej misji, a to unie
możliwiło mu przyjrzenie się innym sprawom, bardzo bliskim jego sercu.
W końcu był on jedynym mężem stanu w Europie w tamtym czasie, który
wykazał się pełną przenikliwością i zapłacił za to życiem. Hitler nie miał
powodów, by zlecić zamordowanie Chamberlaina - tego pełnego do
brych chęci, ale żałośnie ślepego polityka, który łykał w całości kłamstwa
w roku 1938 serwowane mu w Monachium przez Hitlera.
Oto co miał do powiedzenia Chesterton o tym epizodzie w ży
ciu austriackiego kanclerza: „Przeciwko tej pogańskiej hordzie
wystąpił Engelbert Dollfuss, skromny człowiek biednego, wiej
skiego pochodzenia, kierowany odwiecznym instynktem tego pochodze
nia, gotowy na wszystko, by ocalić resztki rzymskiej cywilizacji Niemiec"
Odnosząc się do rewolucji socjalistycznej, napisał:
„Powiem tylko tyle, że dowolny osąd w tej sprawie nie ma żadnej
wartości, jeśli nie staje w obliczu fundamentalnego faktu, że było
to rozprawienie się z buntem w czasie wojny. Przyznać, że Dollfuss
walczył na dwa fronty, to oczywiste, ale niewystarczające. Był
austriackim patriotą, katolikiem poważnie liczącym się z postulatami
5

Georges Bernanos, red. A. Beguin, Neuchatel 1949.
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proletariatu, ale od tyłu zaatakowali go komuniści - w tym samym
momencie, gdy bronił swojego własnego kraju przed tyranami,
którzy ciemiężyli wszystkich, również komunistów. [...] Nic nie
byłoby bardziej typowe dla tradycji sięgającej odległych czasów niż
opowieść o karle, który prowadził armie broniące głupich olbrzymów
z niemieckich lasów. Ale to, czy będzie, czy nie będzie się go pamiętać
na ziemi, ma dla niego małe znaczenie. Chociaż ta świnia, która po
nim deptała, wzbroniła mu nawet księdza, to wiemy, jakiego imienia
wzywał, kiedy umierał"6.
Krótkotrwała rewolta socjalistyczna znacznie osłabiła pozycję
Dollfussa. Nieświadomie socjaliści poszli Hitlerowi na rękę.
Osłabili popularność austriackiego kanclerza, wzmacniając im
perialistyczne plany nazistów wobec Austrii. Los Dolltussa był przesą
dzony. Uniknął już zamachu w październiku 1933 roku. Było jasne, że
wrogowie mieli zamiar dokonać kolejnej próby.
Ale trzeba tutaj wspomnieć kolejne nieszczęśliwe zdarzenie.
Zdecydowano, że karę śmierci, która w Austrii została zniesiona,
powinno się przywrócić w celu powstrzymania serii czynnych
napaści - wszczynanych, rzecz jasna, przez nazistów - które się wówczas
mnożyły. Wydawało się, że ten krok stanowi rozsądną odpowiedź. Ale
kiedy Weber powiedział Dietrichowi, że ma nadzieję, iż pierwszym zła
panym winowajcą będzie komunista, a nie nazista, Dietrich się zasmucił.
Weber wyraźnie się obawiał, że jeśli pierwszą ofiarą tego nowego pra
wa byłby narodowy socjalista, wywołałoby to oburzenie w Niemczech
i wzrost politycznego napięcia pomiędzy obydwoma krajami. Dietricha
ten argument w żadnej mierze nie przekonywał. Było oczywiste, że nie
nawiść Hitlera do austriackiego kanclerza była tak wielka, że cokolwiek
by Dollfuss zrobił lub nie zrobił, stałoby się przedmiotem nieustającej
krytyki. Państwa totalitarne mają swoje plany i naiwnością jest przyjmo
wać, że ich postępowanie dyktowane jest działaniami państw ościennych.
One idą bezwzględnie swoim kursem.

6

IheDeath of Dollfuss, w: The End ofthe Armistice (1940), przedruk: The Collected
Works ofG.K. Chesterton, t. V, San Francisco 1987, s. 574-575.
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Tak się tragicznie złożyło, że pierwszym złapanym kryminali
stą nie był ani nazista, ani komunista, ale podpalacz. Kierowany
zemstą spalił szopę. Oczywiście taki postępek, choć godny ubo
lewania, nie zasługiwał na karę śmierci. Ale austriackie sądy wydawa
ły się zadowolone, że znalazły winowajcę, który nie był nazistą i wobec
którego można było zastosować nowe prawo. Dollfuss był nieszczęśliwy
z powodu tego wyroku, ale myślał, że jego obowiązkiem jest dopuścić
do jego wykonania. Modlił się żarliwie za skazanego, ale postanowił nie
zmienić zasądzonej kary. Dietrich wychodził z siebie: ta oburzająca nie
sprawiedliwość niezmiernie go przygnębiała. Ponadto, pomijając kwestię
moralną, Dollfuss robił poważny błąd. W dniu, w którym ten nieszczęś
nik stracił życie, razem z Dietrichem i Gretchen spędzali wieczór Mataja
i Oberst Barn, oboje równie przerażeni losem podpalacza. Bez wątpienia
był winien, ale pomiędzy popełnionym przez niego przestępstwem a karą
ziała dramatyczna dysproporcja. Ani gospodarz, ani jego goście nie po
trafili pogodzić się z raison d'etat ani usprawiedliwić niesprawiedliwości.
To był smutny wieczór.
Śmiertelna nienawiść, jaką naziści żywili wobec Dollfussa, nie słabła i 25 lipca 1934 roku podjęli w końcu działa
nia. Tego dnia wczesnym rankiem Dietrich złożył jak
zwykle swoją comiesięczną wizytę Weberowi. Ten ostat
ni powiedział mu, że kanclerz jest bardzo zadowolony
z jego pracy i że w dowód wdzięczności przeznaczył dla niego dodatkową
sumę, aby umożliwić Dietrichowi i Gretchen wyjazd na dobrze zasłużone
wakacje. Uszczęśliwiony wiadomością, że człowiek, dla którego miał tak
głęboki szacunek, był zadowolony z „Der Christliche Standestaat" Die
trich ruszył do domu, by podzielić się dobrą wiadomością z Gretchen.
Wdzięczność Dollfussa, bardziej niż pożądane pieniądze, była dla niego
pociechą i balsamem na jego duszę.
Wkrótce potem otrzymał telefon od księdza Johna Ósterreichera, konwertyty z judaizmu, który założył wyjątkową organiza
cję w celu nawracania Żydów, Pauluswerk (Margarete Solbrig,
córka Hermanna i Marguerite, była sekretarką księdza Ósterreichera).
Powiedział Dietrichowi, że właśnie usłyszał w radio, że Dollfuss ustąpił
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i że nowym kanclerzem jest Anton Rintelen , który publicznie popierał
nazizm. Jak rażony gromem Dietrich wykrzyknął: „To niemożliwe! Właś
nie widziałem się z Weberem i powiedziałby mi coś, gdyby cokolwiek ta
kiego się wydarzyło" Wkrótce ksiądz Ósterreicher zadzwonił ponownie,
mówiąc: „Wydaje się, że w mieście są zamieszki. Coś się dzieje".
Dzień 25 lipca okazał się tragiczny. Dietrich włączył ra
dio i wkrótce podano straszną wiadomość. Dollfuss był
przetrzymywany jako więzień w swoim biurze na Ballhausplatz. Nikt nie wiedział na pewno, co się dzieje.
Dietrich napisał: „Ukląkłem przy moim biurku i prosiłem
Boga, by ocalił Dollfussa. Zacząłem szlochać na myśl, że ten szlachetny
wojownik przeciwko Antychrystowi, ten uroczy, miły i głęboko poboż
ny człowiek wpadł w ręce kryminalistów". Dietrich przewidywał, że na
wet jeśli Dollfuss przeżyje, to prawdopodobnie zostanie zmuszony do
ustępstw co do swojej postawy. Jak straszna była myśl, że wpadł w ręce
śmiertelnego wroga i że nic nie można zrobić, by go uwolnić.
O godzinie 19.00 austriacki kanclerz już nie żył i w końcu
poinformowano opinię publiczną o tym, co zaszło. Na
kilka minut przed oficjalną zmianą wart, wyznaczoną na
dwunastą, naziści ubrani w mundury wartowników pań
stwowych zaatakowali biuro kanclerza i gdy próbował
uciekać, strzelili do niego. Dollfuss upadł na podłogę, gdzie leżał przez
kilka godzin i śmiertelnie krwawił. Prosił swoich zabójców, by posłali po
księdza i lekarza, ale zlekceważyli obie jego prośby. Wszyscy jego pra
cownicy zostali uwięzieni. Dwaj wartownicy zajęli się nim, przykładając
mu opatrunek na ranę. Dollfuss podziękował im słowami: „Chłopcy,
jesteście dla mnie tak uprzejmi. Dlaczego inni są całkiem inni? Moim
celem było działanie na rzecz pokoju. Nigdy nikogo nie atakowaliśmy.
Musieliśmy bronić samych siebie. Niech Bóg im przebaczy" Pozwolono
mu krótko porozmawiać z majorem Feyem. Błagał go, by poprosił Mussoliniego o zajęcie się jego żoną i dwójką dzieci (w 1934 roku włoski
dyktator jeszcze nie wpadł w sidła Hitlera 8 ). Dollfuss zmarł jak chrześ7

Anton Rintelen (1876-1946) byt austriackim jurystą i politykiem.

8

W tamtym czasie los Mussoliniego jako sojusznika Hitlera nie był jeszcze prze
sądzony. Jak opowiada John Toland, Mussolini określił nazizm jako „rewolucję starych
niemieckich plemion w pierwotnej puszczy przeciwko łacińskiej cywilizacji Rzymu"
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cijanin - podczas modlitwy. Najbardziej dalekowzroczny polityk tamtej
burzliwej epoki padł ofiarą bezwzględnego bestialstwa nazistów.
Dietrich von Hildebrand popadł w głęboki smutek. Chociaż
jeden raz spotkał polityka, którego mógł podziwiać. Dollfuss
rozumiał zagrożenie, jakie nazizm stanowił nie tylko dla Nie
miec i Austrii, ale dla całego świata, i został zamordowany przez swojego
nieprzejednanego wroga, Adolfa Hitlera. Jakkolwiek podstawową troską
Dietricha był tragiczny koniec Dollfussa i los Austrii, to dostrzegał także
konsekwencje tego wydarzenia dla siebie. Kto będzie następnym kancle
rzem? Czy zrozumie on wagę osobistej misji Dietricha, polegającej na
zwalczaniu nazizmu i sprzeciwie wobec narastającej infiltracji w Austrii?
Czy będzie wspierał „Der Christliche Standestaat"?
Wkrótce po zamachu na Dollfussa wydawca z Salzburga, Pustet, poprosił Dietricha o napisanie książki o kanclerzu. Die
trich zamknął się w swoim gabinecie i w ciągu dwunastu dni
ukończył biografię tego wielkiego męża stanu. Wydana praca spotkała
się z uznaniem krytyków i przetłumaczono ją na hiszpański, ale wkrót
ce została zapomniana9. W swojej książce Modern Times historyk Paul
Johnson poświęca Dollfussowi tylko kilka linijek i nie wspomina nawet,
że został zamordowany przez nazistów - zadziwiające przeoczenie 10 .
Kiedy kamraci jednej głowy państwa mordują głowę drugiego państwa,
to jest to tradycyjnie casus belli i z pewnością zasługuje na wzmiankę.

A L I C E V O N HILDEBRAND
Fragment książki Dusza lwa

Tłumaczenie: Jan J. Franczak

i nazwał Hitlera „mordercą Dollfussa", w: J. Toland, Adolf Hitler, Garden City (N.Y.)
1976, s. 355.
9

1934.

D. von Hildebrand, Engelbert Dollfuss: Ein katholischer Staatsmann, Salzburg

10
P. Johnson, Modern Times: The World from the Twenties to the Eighties, New
York 1983, s. 322-323.
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Pan Bóg pozostawia każdemu człowiekowi jego wolną
wolę. Mieliśmy ją również my, Austriacy, owego 10 kwiet
nia 1938 roku; nawet jeśli Niemcy byli już w posiadaniu
naszego kraju, ani Bóg, ani Niemcy nie przymusili naszej
wolnej woli do „tak" albo „nie".

LINZ 1941:
Z PĘDZĄCEGO POCIĄGU

FRANZ JAGERSTAETTER
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Czy mężczyzna posiadający nieślubne dziecko może zostać przez Kościół
katolicki wyniesiony na ołtarze? Austriacki rolnik Franz Jagerstaetter
został 1 sierpnia 1934 roku ojcem Hildegardy Auer. Jej matka Theresia,
niezamężna służąca, nigdy nie została żoną Franza. On sam ożenił się
w 1936 roku z Franziską Schwaninger, z którą miał trzy córki. 26 września
2007 roku Franz Jagerstaetter został beatyfikowany podczas uroczystej ce
remonii w katedrze w Linzu.
Zanim przeżył głębokie nawrócenie w wieku 27 lat, prowadził życie
- jak napisano w aktach procesowych - „moralnie nieuporządkowane".
Mieszkał w małej miejscowości Sankt Radegund w Górnej Austrii, na
pograniczu z Bawarią, gdzie prowadził gospodarstwo rolne. Po zajęciu
Austrii przez Trzecią Rzeszę nie ukrywał swojej niechęci wobec ideologii
narodowosocjalistycznej. Odrzucił oferowaną mu posadę burmistrza. Po
wołany do Wehrmachtu, odmówił służby wojskowej, tłumacząc, że Niem
cy prowadzą wojnę niesprawiedliwą, a hitleryzm jest nie do pogodzenia
z Ewangelią i chrześcijaństwem. W1941 roku został z tego powodu aresz
towany, a 9 sierpnia 1943 roku zgilotynowany w więzieniu w Branden
burgu nad Hawelą. Do dziś zachowały się jego zapiski więzienne oraz listy
do żony Franziski, które pisał w latach 1941-1943. Poniżej publikujemy
fragmenty niektórych z nich.
Najpierw leżałem w łóżku do północy, nie mogąc zasnąć, chociaż nie by
łem chory; ale jednak musiałem zasnąć. Nagle ujrzałem piękną kolejkę,
która jechała wokół góry. Oprócz dorosłych do pociągu wsiadały również
dzieci; nie można ich było powstrzymać. Wolę nie mówić ani nie pisać,
jak niewielu było w tej okolicy dorosłych, którzy by nie jechali [tym po
ciągiem]. Nagle jakiś głos powiedział mi: „Ten pociąg jedzie do piekła"
Zaraz też zdało mi się, jakby ktoś mnie wziął za rękę. Teraz pójdziemy
do czyśćca, powiedział mi ten sam głos; widziałem i odczułem tam takie
męki, że gdyby głos nie powiedział mi, że idziemy do czyśćca, pomyślał
bym, że znalazłem się w piekle. Minęły prawdopodobnie sekundy, gdy
na to patrzyłem. Potem usłyszałem szum, ujrzałem światło i wszystko
znikło. Zaraz zbudziłem swoją żonę i opowiedziałem jej wszystko, co za
szło. Do tej nocy nie wierzyłem, że cierpienie w czyśćcu może być tak
straszne. (...)
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Początkowo ów pociąg stanowił dla mnie zagadkę, ale im dłużej o tym
myślę, tym jaśniej rozumiem, czym on był. Dziś zdaje mi się, że obraz ten
przedstawiał nic innego, jak wdzierający się wtedy - czy też wpełzający
- narodowy socjalizm, we wszystkich jego różnorodnych odłamach.
Lecz odkąd ludzie żyją na świecie, doświadczenie uczy nas, że Bóg daje
człowiekowi wolną wolę i tylko z rzadka wyraźnie ingeruje w losy ludzi
i narodów; i nie inaczej będzie w przyszłości (...). Przez swoje nieposłu
szeństwo wobec Boga Adam i Ewa całkowicie zrujnowali swoje losy. Bóg
dał im wolną wolę i nigdy nie musieliby cierpieć, gdyby bardziej słuchali
Boga niż kusiciela. (...)
Zapytajmy, czy Austriacy i Bawarczycy nie ponoszą winy za to, że za
miast chrześcijańskiego rządu mamy rząd narodowosocjalistyczny? Czy
narodowy socjalizm spadł nam z nieba? Sądzę, że szkoda na to słów, po
nieważ każdy, kto nie przespał marca 1938 roku, doskonale wie, jak do tego
wszystkiego doszło. Sądzę, że nie różniło się to od wydarzeń z Wielkiego
Czwartku sprzed tysiąca dziewięciuset lat, gdy naród żydowski miał wy
bór pomiędzy Chrystusem, niewinnym Zbawicielem, a przestępcą Bara
baszem; również wtedy faryzeusze rozproszyli się wśród ludu, by głośno
krzyczeć i w ten sposób zwieść i zastraszyć tych, którzy stali jeszcze po
stronie Chrystusa. Jakież to straszliwe historie opowiadano i zmyślano
w marcu 1938 roku o chrześcijańskim kanclerzu i duchowieństwie. (...)
Nielicznych, którzy nie dali się nakłonić do tego nieszczęsnego „tak"
określano mianem głupców lub komunistów, a przecież do dziś nie prze
stano walczyć o tych głupców, by ich zdobyć dla narodowosocjalistycznej
wspólnoty narodowej lub przynajmniej złożyć ich w ofierze tej idei.
Ponieważ Chrystus musiał najpierw umrzeć, by następnie powstać
z martwych. Wielkim Czwartkiem był dla nas, Austriaków, nieszczęsny
10 kwietnia 1938 roku (data referendum w sprawie Anschlussu - przyp.
tłum.); wtedy to Kościół austriacki znalazł się w niewoli i odtąd wciąż
leży spętany, i dopóki owo „tak" które wówczas nieśmiało wypowiedziało
również wielu katolików, nie znajdzie odpowiedzi w zdecydowanym „nie"
dopóty nie nastąpi dla nas Wielki Piątek. Czy jednak owo „nie" zostanie
wypowiedziane tak licznie i solidarnie, jak swego czasu „tak"? Trudno
mi w to uwierzyć. Jak zatem może zostać wypowiedziane owo „nie"? Czy
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odniesie ono jakikolwiek skutek, jeśli nie zostanie wypowiedziane wspól
nie? Tak, do tego nie potrzeba, by jeden pytał drugiego, ponieważ, jak
sądzę, każdy uznaje, że warto uwolnić swą duszę z niebezpiecznego poło
żenia. Lecz decyzja ta może zostać wypełniona, gdy ktoś w każdej chwili
jest gotów złożyć każdą ofiarę za Chrystusa i jego wiarę... (...)
Wszyscy wiedzieliśmy z gazet, radia, zebrań itd., co Hitler chce uczy
nić, i że anulowanie długów oraz wycofanie z obiegu reichsmarki nie
może przynieść innych skutków, jak te, które już nastąpiły. Poza tym Pan
Bóg mógłby odebrać wolną wolę również innym narodom i pokierować
ich myślami w taki sposób, że poddałyby się bez walki niemieckiemu
narodowemu socjalizmowi - lecz Pan Bóg pozostawia każdemu czło
wiekowi jego wolną wolę. Mieliśmy ją również my, Austriacy, owego 10
kwietnia 1938 roku; nawet jeśli Niemcy byli już w posiadaniu naszego
kraju, ani Bóg, ani Niemcy nie przymusili naszej wolnej woli do „tak"
albo „nie". (...)
Sądzę, że gdyby katolickie domy boże były zamknięte, a tysiące wier
nych ofiarowały swą krew i życie za Chrystusa i wiarę, prawdziwie chrześ
cijańska wiara nie stałaby w naszym kraju gorzej niż teraz, gdy [Kościół]
w milczeniu przygląda się coraz bardziej szerzącym się błędom!
Wierzę, że Bóg wystarczająco wyraźnie ukazał mi przez ten sen (czy też
Objawienie) i złożył w sercu, że muszę się zdecydować: narodowy socja
lista czy katolik!
Wyskakuj, zanim pociąg wjedzie na docelową stację, nawet jeśli będzie
cię to kosztować życie.

FRANZ JAGERSTAETTER
Tłumaczenie: Artur Kuć
W k r ó t c e nakładem Frondy ukaże się biografia Franza Jagerstaettera autorstwa
Erny Putz pt. Boży dezerter.
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Wyrażenie „przeżycie metafizyczne" powinno mieć się
do przeżycia metafizycznego tak mniej więcej, jak mó
wienie „boli mnie" do bólu albo powiedzenie: „podaj
mi tamten czerwony przedmiot" do sytuacji, gdy mówię
to komuś, od kogo chcę, by podał mi tamten czerwony
przedmiot. Czy wypowiedziawszy poprzednie zdanie,
dowiedzieliśmy się czegoś o przeżyciu metafizycznym?
Otóż nie, bo nie znamy tej gry.

FILOZOFIA
POWROTU
CZYLI O TYM, ŻE WSZYSTKO
ZACZYNA SIĘ I KOŃCZY
WOJCIECH

CZAPLEWSKI

Nie ustaniemy w poszukiwaniach,
A kresem wszelkich naszych poszukiwań
Będzie dojście do punktu wyjścia
Ipoznanie tego miejsca po raz pierwszy
T.S. Eliot, Cztery kwartety
Ludzie, którzy pragną się znaleźć na drodze powrotu, powinni
poznać swój własny
i wszystkich rzeczy Pierwszy Początek, bo w nim znajduje się
również ich ostateczny kres.
bt. Henryk Suzo, Księga Prawdy
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1.
Chwila pełna nieokreślonych smutków. W Rosji jest taki ładny obyczaj,
że się przed odjazdem, przed rozstaniem siada na chwilę i wspólnie mil
czy, ci, co jadą, i ci, co zostają. Potem się wzdycha, ech, i dalej w drogę,
w ruski bezkres. Dostojewski pisał o tym tak: „Trakt - to coś długiego,
długiego, coś, co nie ma końca jak życie ludzkie, jak ludzka tęsknota" 1 .
U nas, po naszemu, nie zasiada się do rozstania, inny jest polski obyczaj.
U nas wkłada się lewą stopę w strzemię - i wtedy Jan podaje kieliszek,
i pije się strzemiennego, po czym się wsiada i jedzie, od razu galopem.
Żeby za sobą mieć tę chwilę nieokreślonych smutków. Albo jeszcze ina
czej: zimnego i mokrego wieczoru idziesz pod wiatr na dworzec, ulica
pusta, wszyscy za oknami, za ścianami, zimnymi od tej strony, ciepłymi
od tamtej. I po zatrzaśnięciu drzwi od razu ukłucie tęsknoty. Od tej stro
ny bolesny, od tamtej kojący blask żarówek. Dojmujące poczucie bycia na
zewnątrz. I jakaś taka świadomość bezpowrotności. Potem, gdy już sie
dzisz sama w przedziale, nad czmychającymi szynami, gdy czoło oparte
o szybę przestaje czuć chłód, z łapczywych oczu znikają ostatnie znajo
me ulice i domy. Smutek i trwoga.
Szybko to znika, ten ból. Przychodzi ciekawość nowości, fascynacja
obczyzną, obznajomienie, przyzwyczajenie, zadomowienie w bezdom
ności. Spotykasz ludzi, którzy też tak jak ty są w drodze, mówicie sobie,
skąd jedziecie, kim jesteście, dokąd zmierzacie. Uważaj! Mówiąc spot
kanemu, skąd jesteś, ujmujesz swój dom w słowa. Miejsce, skąd jesteś,
zamykasz w zdaniach, w mówieniu, tak jakbyś brała w niewolę czy w na
wias. W końcu twój dom tylko słowem się staje. Opowiadasz, opowia
dasz i znowu opowiadasz, i w końcu pytana o przeszłość nie pamiętasz
już przeszłości - lecz tylko słowa, które trzeba powiedzieć. Przebijanie
się przez słowa - uwagą, innym słowem, milczeniem - by się dokopać,
dogrzebać się domu (tego prawdziwego miejsca, skąd naprawdę jesteś),
jest jak rozgrzebywanie grobu. Boli. I tylko wtedy jest owocne, kiedy jest
wyrazem autentycznej potrzeby, prawdziwego głodu.
Odnajdywać w sobie tę drogę, po to, żeby szukać miejsca, skąd je
stem - domu, łona, gleby, tego, co przed początkiem, przed pierwszym
1

F. Dostojewski, Biesy, tłum. T. Zagórski, Z. Podgórzec, Warszawa 1994, s. 508.
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krokiem, przed tym kieliszkiem, westchnieniem, ech, pierwszym krzy
kiem - szukać ukrytego, uprzedniego, pierwszej części rozwiązania.
Skąd przychodzimy?...
2.
Jednym z głównych wątków skandalizującej telenoweli pod tytułem „Hi
storia filozofii" jest tocząca się od dwóch i pół tysiąca lat batalia o powrót,
o źródło, o (ujmując to w języku Narodu Poetów i Myślicieli) zuruck. Na
przykład w pierwszym odcinku tej telenoweli występował Tales z Miletu,
który był wyspiarzem i może właśnie dlatego powiedział, że „arche to
woda" co można rozumieć: „wszystko jest wodą" albo: „na początku jest
woda". A tym, co sprawia, że Tales to filozof, nie jest wcale jego zamiłowa
nie do wody, lecz założenia, bez których nie dałoby się tego zamiłowania
t a k wyrazić. Owe założenia, które w logice nazywają się presupozycjami, to sądy, np. takie: „wszystko jest czymś Jednym", albo: „można wie
dzieć coś, czego się nie widzi" albo: „był jakiś Początek". Tales zakłada
możliwość powrotu, to znaczy poznawalność tego, co jest na początku.
I to właśnie to powracanie do początku, który jest wszystkim, to właś
nie nazywamy „filozofią pierwszą"2. Kilka wieków później, za sprawą dość
nieszczęśliwego zbiegu okoliczności (ale o tym opowiem może innym ra
zem) filozofię pierwszą zaczęto nazywać „metafizyką". Potem zaś meta
fizyka, uznawszy się za teorię bytu, wyemancypowała się, to znaczy wy
zwoliła z obowiązku bycia pierwszą, co zresztą źle się dla niej skończyło
(została zgwałcona i zamordowana przez empirystów z pozytywistami).
Klasyczna metafizyka rozważała kwestie bytu i bycia oraz kwestie wy
nikające z tych kwestii. Doprowadziwszy te rozważania do sensownych
konkluzji, należało się zająć tym, co uznawano za właściwy cel filozofo
wania, a celem tym była etyka, to znaczy dająca się zastosować w prakty
ce odpowiedź na pytanie: „jak żyć?"
Jednym z powracających motywów naszej telenoweli jest zabieg prze
stawiania rozmaitych teorii i koncepcji z głowy na nogi i z powrotem. Na
2
Termin ten został upowszechniony zwłaszcza przez Kartezjusza (głównego bo
hatera pierwszego odcinka drugiej serii „Historii filozofii") za pomocą sławnego trakta
tu Medytacje o pierwszej filozofii; niestety u Kartezjusza początkiem, który jest wszyst
kim, jest „ja"
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przykład Emmanuel Levinas był filozofem, który zadał sobie pytanie, czy
(i jaka) filozofia jest możliwa po Auschwitz i Kołymie. Bo dotychczasowa
filozofia nie zapobiegła ani Auschwitz, ani Kołymie. Nie tylko nie zapo
biegła, ale nawet je uzasadniła, przygotowała i spowodowała. Emmanuel
Levinas mówi, że jeżeli na początku drogi klasyczna metafizyka jest fi
lozofią pierwszą, a etyka - dopiero drugą, to na końcu tej drogi otwie
rają się drzwi komory gazowej. Skoro tak, to trzeba odwrócić porządek.
Levinas postuluje i ustanawia etykę jako filozofię pierwszą, jako od nowa
pomyślaną metafizykę. Nowym arche, nowym punktem wyjścia jest
spotkanie. Bo czy może być coś p r z e d spotkaniem? Spotkanie, które
jest pierwsze, to, od którego się zaczyna, spotkanie „źródłowe" musi być
spotkaniem z Innym. A etyczne, czyli sensowne, jest wtedy, gdy otwie
ram się na Innego jako Innego. Nie zawłaszczam, nie zabijam, nie czynię
Tym Samym. Przyjmuję za Innego odpowiedzialność, aż do gotowości
oddania życia za niego. Spotkanie, twoje ze mną, to za każdym razem
początek, który jest wszystkim. Chyba że chcesz mnie ominąć, zniewolić
lub zabić.
A teraz parę słów o dwóch projektach, których zasadniczą treścią jest
zaczynanie od nowa, czyli szukanie punktu wyjścia, czyli wspinaczka do
źródła (zauważ, że ludzie z nizin, tacy jak my, do źródła mają zawsze pod
górkę), czyli powrót. Dwa razy zuriick, zuriick Heideggera i zuriick Wittgensteina.
3.
Niemiecki filozof Martin Heidegger w tekście Koniec filozofii i zadanie
myślenia? twierdzi, że ta historia, historia metafizyki, jest zamknięta.
Koniec metafizyki, tej rozumianej jako teoria bytu, teoria arche, moż
liwych podstaw, zasad czy gruntów - już nastąpił, ciąg dalszy możliwy
jest już tylko w postaci epigonalnych kontynuacji i nawiązań. Nie bę
dzie już nowych odcinków serialu, najwyżej remiksy starych, na nowo
pomontowanych. Filozofia kończy się w naukowości społecznie dzia
łającego człowieka, na ostatecznej nauce podstawowej - cybernetyce,
3
Wykład zawarty w Ku rzeczy myślenia, tłum. K. Michalski, J. Mizera, C. Wodziń
ski, Warszawa 1999.
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rozumianej jako pragmatyczna i efektywna teoria sterowania ludźmi i ich
wytworami. Czyżby to już naprawdę był koniec? Heidegger ufa, że nie.
Odpowiada przecząco i prorokuje przemianę cywilizacji, jej wyzwolenie
się ze swe; techniczno-naukowo-przemysłowej postaci. Cóż więc ma po
cząć myśl, uwięzła w bezruchu? Heidegger powiada, że począć trzeba
od nowa, przy czym to „od" dotyka czegoś uprzedniego wobec począt
ku. Czegoś wcześniejszego niż „najpierw". Ponieważ po końcu już nic nie
może być, trzeba wrócić p r z e d p o c z ą t e k . Sednem poszukiwań
Heideggera jest prawda, którą nazwać można przedustanowioną. Praw
da przedustanowiona, czyli wcześniejsza niż ustanowienie, wcześniejsza
niż prawo, w jakimś sensie wcześniejsza od samej siebie. Aletheia, nieskrytość, greckie słowo. Pamiętasz Lethe - podziemną rzekę, której wody
dają zapomnienie duszom zmarłych? Aletheia, greckie słowo, które zwy
kliśmy tłumaczyć jako 'prawda! jako prawda myślane już przez Platona
i Arystotelesa, ba, używane tak już u Homera - jeszcze u Parmenidesa
jest czymś mniej i czymś więcej niż prawda. Czymś mniej, bo jest czymś
przed prawdą, czymś więcej, bo jest warunkiem jej możliwości. 'Prawda',
która zaczyna się od przedrostka a-, od negacji! Sercem aletheia ('nieskrytości') jest skrytość, która zaczyna odkrywać się, a raczej odkrywać
to, co skryte. Jest zatem aletheia prześwitem. Jak kiedy wędrując przez
las, doświadczamy jasności wśród przerzedzających się drzew. Prześwit
jest tym, co umożliwiając ukazywanie, samo nie jest widziane, bo czło
wiek przebywający w prześwicie czy stający wobec prześwitu zwraca się
ku temu, c o się ukazuje (a nie ku samemu ukazywaniu). Doświadczone
i pomyślane jest tylko to, co aletheia umożliwia, a nie ona sama. A to
o nią Heideggerowi chodzi. Na nią chce patrzeć, do niej powracać. Po
wrót do tak rozumianego punktu wyjścia jest u Heideggera powrotem
do przedracjonalności. Jest intensywnym doświadczeniem tego, co nie
wymaga dowodu. Czy obstając za tym, co dowodliwe, nie zamykamy sobie
drogi do tego, co jest?

4.
Zupełnie inne zuriick, inny trop do początku wytycza Ludwig Wittgenstein. Ten, który powiedział, że „praca filozofa polega na gromadzeniu
przypomnień i że filozofia jest walką z opętaniem naszego umysłu za
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pomocą środków naszego języka". Nie ma różnicy między gestem i sen
sem, między sposobem użycia języka w konkretnej sytuacji a znaczeniem
wypowiadanego wtedy tekstu. Rozumienie to nie „doświadczanie tego,
co jest". Rozumienie to umiejętność, żadna tam ogólna, lecz konkretna,
np. umiejętność podania dwóch cegieł po usłyszeniu tekstu: „podaj dwie
cegły" - w sytuacji używania cegieł do czegoś. Jeżeli zaś chcemy two
rzyć teorię - to znaczy abstrahujemy od konkretnej sytuacji - wówczas
poszukiwana semantyka (czyli teoria znaczenia) musiałaby być zbiorem
dyrektyw dotyczących sposobów użycia słów. Przy czym dyrektywa jest
możliwa do sformułowania wyłącznie p o, nigdy nie „przed", nigdy nie
jest na przykład narzędziem do uczenia się języka. „Jeżeli osoba A chce
od osoby B otrzymać dwie cegły, to mówi do osoby B: «podaj dwie cegły»" - czy t a k uczymy się języka?
Na czym polega rozumienie niniejszego tekstu? Czy na znajomości
reguł gramatycznych, pragmatycznych i semantycznych? Na teorii? Ra
czej na czymś innym, na przykład na umiejętności powiedzenia go sobie
innymi słowami, poczuwania się do zgody lub sprzeciwu w niektórych
momentach czytania. W niektórych momentach powiedzenia do siebie
w myślach: „acha!" albo: „co?" i potem: „acha". Rzeczywiście - zamiast
o teorii znaczenia, gramatyce, semantyce i pragmatyce, wygodnie jest
mówić o grze językowej. I że w każdej grze występują reguły. Że są, że
wyznaczają granice możliwym sposobom użycia języka w danej sytuacji.
Jednakowoż - już powyższe trzy zdania to teoretyzowanie. A zdanie,
które nastąpiło po nich, to teoretyzowanie na temat teoretyzowania.
„Rzecz sama" ucieka z prędkością myśli. W jakimś momencie takiego
myślenia wszystko staje się płynne, słowo „reguły" czy „dyrektywy" prze
staje mieć sens. Nie wiadomo, czy gra jest meczem, układanką, udawa
niem, loterią czy salonowcem. I w tym właśnie sensie filozofia jest gro
madzeniem przypomnień: wskazuje kierunek powrotu, cofa do sytuacji,
zanim reguły stały się płynne, do gry, którą znamy: podawania cegieł, wy
bierania czerwonego przedmiotu. Jest to taki powrót, żeby przypomnieć.
Żeby pokazać, że takie myślenie, teoretyzowanie na temat teoretyzowa
nia, nie jest już użyciem, lecz nadużyciem języka. Racjonalność jest tu
sługą, nie panem. Logika - milcząc, obserwuje, nie organizuje. W ten
sposób filozofia staje się terapią, której celem jest wyleczyć z samej siebie.
Bardzo trudno oderwać się od takiego Wittgensteinowskiego mówienia,
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straszliwym ciężarem jest to ciągłe zapytywanie siebie: „co ja właściwie
mówię?" „co to jest, to, co ja mówię?"
W ujęciu Wittgensteina problem Heideggera, a także Levinasa, nie
jest ani metafizyczny, ani etyczny. Jest gramatyczny. Ludzie dają się do
głębnie omamić
filozoficznym,
to znaczy gramatycznym nieporozumie
niom. Nietrzeźwość ich myślenia to świętowanie języka. Dionizje. Opę
tanie przez język. Język na wakacjach. „Powrót" Heideggera to obarczona
nieusuwalnym błędem próba cofnięcia się do pierwotnych użyć źród
łowych pojęć, do źródeł filozofii. Wittgenstein cofa się jeszcze bardziej,
przed filozofię, a ponieważ ten początek, to znaczy początek języka, jest
nieobserwowalny, Wittgenstein go k o n s t r u u j e , tworząc na przykład
scenki z podawaniem cegieł. Tak jakby było wiadomo, że język rodzi się
z podawania cegieł, a nie na przykład z wycia do księżyca.
Wyrażenie „przeżycie metafizyczne" powinno mieć się do przeżycia
metafizycznego tak mniej więcej, jak mówienie „boli mnie" do bólu albo
powiedzenie: „podaj mi tamten czerwony przedmiot" do sytuacji, gdy
mówię to komuś, od kogo chcę, by podał mi tamten czerwony przed
miot. Czy wypowiedziawszy poprzednie zdanie, dowiedzieliśmy się cze
goś o przeżyciu metafizycznym? Otóż nie, bo nie znamy tej gry.

5.
Punkt wyjścia ma podwójną naturę. Bo najpierw jest domem, źródłem,
glebą, kolebką, łonem, a potem - z chwilą wyjścia właśnie, otwarcia drzwi
i oderwania stopy od progu - tajemnicą, horyzontem, rajem, miejscem
niemożliwego powrotu, coraz głuchszej tęsknoty. Miejsce, gdzie jestem
teraz, zawsze (za każdym „teraz") jest punktem d o j ś c i a . Punkt wyjścia
staje się jawny (jawi się) jako punkt wyjścia dopiero p o wyjściu. Tu pro
cedura „stawania się" przebiega, o dziwo, od teraźniejszości do przeszło
ści, tak jakby stawanie się w jakimś trudno uchwytnym, choć istotnym
sensie było tak naprawdę znikaniem. W ten sposób punkt wyjścia więź
nie w skrytości. I jest jak wzrok na stałe wbity w moje plecy: jak bym się
szybko nie odwrócił, będzie z tyłu, nieuchwytny, niepostrzegalny, raczej
przeczuwany niż czuty. W powieści Ericha Marii Remarque'a Czarny
obelisk jest taka wariatka, która mówi, że jeśli obrócisz się dostatecznie
szybko, możesz t o przyłapać na gorącym uczynku, zobaczyć, jak rzeczy
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wskakują na swoje miejsca. Ale to tylko wariatka. Ptakiem, którego ogon
wymyka nam się z rąk, jest n i c Każda filozofia pierwsza jest zmaganiem
się z tą skrytością, tym paradoksem, tą nieszczerą kapitulacją, samoabdykacją języka. Poznanie tej tajemnicy jest, zdaje się, możliwe tylko na
drodze kontemplacji. Bo kontemplacja to niedyskursywne wejście w ta
jemnicę; doświadczasz wtedy, całą powierzchnią nagle nadwrażliwej skó
ry, miłosnego zjednoczenia z tajemnicą jako tajemnicą właśnie.
Więc filozofia powrotu to zniecierpliwienie kontemplacji. Wychodze
nie na rynek zamiast wejścia w siebie. Hałaśliwa próba werbalizowania
tajemnicy. Kontemplacja to „mowa niewerbalna", a filozofia to mowa,
która przeczy, od-mowa, grzech, może (wypada się żywić cnotą nadziei)
grzech błogosławiony,^e/z'* culpa.

6.
Kiedy powrót albo punkt wyjścia staje się marzeniem albo tęsknotą,
to miejscem tego powrotu jest Eden, ten ogród, od którego zaczęła się
historia człowieka. Nie, nie zaczęła się. Historia zaczęła się dopiero z a
bramą Edenu, ustanowiona przez płomienisty miecz archanioła, od drogi
na wschód, gdzie Adam i Ewa spłodzili swych przeklętych synów. W Ede
nie nie było historii - czas stał, podobny do wieczności, nie było żadnych
dychotomii, żadnych napięć inicjujących ruch. Dobro miało wyłączność
na tę rzeczywistość czystej afirmacji, czystego „tak" Dobro, które nie jest
składnikiem opozycji, elementem różnicy, składową dychotomii, prze
ciwieństwem zła - to dobro jako byt4. W tej rzeczywistości - rzeczywi
stości Edenu - jaki język jest możliwy? Z pewnością nie język zdolny do
dyskursu i negacji5. W świecie czystej afirmacji, w rajskim ogrodzie język
zdolny może być tylko (aż?) do adoracji i wezwania, i dotykania rzeczy,
w akcie miłości lub w akcie stwarzania (co na jedno wychodzi, bo tyle
bycia, ile miłości).

4
Dlaczego jest raczej coś niż nic? - pytał Gottfried Leibniz. Dlaczego jest raczej
bycie niż dobro? - pytał Emmanuel Levinas.
5
Szwajcarski strukturalista Ferdynand de Saussure opisał język jako system opozy
cji, pozbawiony okien na rzeczywistość. Zauważmy, że język rajski, pozbawiony negacji,
możliwości przeczenia, nie jest w ogóle językiem w rozumieniu de Saussure'a.
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Bóg mówił: „światłość", i stawała się światłość. Mówił: „niech się sta
nie" i stawało się. Potem przyprowadził Adamowi zwierzęta, aby je po
nazywał. A Adam nie powtarzał po Bogu. Mówił, więc współstwarzał.
Mowa Adama to i ustanowienie, i poznanie, i uczestnictwo. Stał się świat,
stał się Ogród, stało się wszystko. / było dobre] A przecież nawet to do
bre (Eden) jest złe, złe z braku, złe z braku Boga. Miejsce tego braku jest
malutkim „nie" w krainie „tak", w krainie afirmacji. O tyle stwarzanie jest
złe, o ile nie jest Stwórcą. Więc w tym, co dobre (w Edenie), musi być
jakaś dziura, jakiś otwór, którym złe wchodzi czy się staje. Jakaś pokusa.
Ziarno negacji kiełkuje w fatalne drzewo. Innego punktu wyjścia być nie
mogło: zawsze być to musiał ruch o d czystej afirmacji.
Drzewo Poznania Dobra i Zła - nie będziesz spożywał jego owoców.
Drzewo różnicy aksjologicznej. Na nim pojawia się ten, który przeczy
- wąż - pierwszy filozof. Tym, do czego kusi wąż, jest owoc poznania
dobra i zła. Owoc poznania dobra i zła, jak każdy owoc, zawiera nasio
na. Zanim średniowiecze nadało mu postać jabłka, tradycja wcześniejsza
przedstawiała go jako owoc granatu, który składa się z samych pestek,
z nasion, które kiełkują w człowieku i wydają swój owoc, poznanie dobra
i zła, negację i dychotomię, i dyskurs, i wieczne szukanie, i zabłąkanie6,
i śmierć. Nasiona kiełkują, wydają owoc według rodzaju swego, pełen na
sion, i rozsiewają się dalej, rozprzestrzeniają pośród świata i historii, po
śród ludzi. Jakie i czyje jest to poznanie? Gdzie rośnie to drzewo?

7.
W Apokalipsie czytamy, że na końcu, u kresu wszystkich rzeczy, zstąpi
z nieba Miasto, niebiańska Jeruzalem, pośrodku którego będzie rosło
Drzewo Życia. Będzie rosło pośrodku Miasta, tak jak wtedy rosło po
środku Ogrodu.
Aby ustanowić miasto (które nazywało się Henoch), na to była po
trzebna zbrodnia Kaina. Rolnik zamordował pasterza, aby życie osiadłe
zastąpiło wędrówkę, aby miasto stało się możliwe.

6
Deotyma wyjaśniła Sokratesowi, że Eros, syn Biedy i Dostatku, jest kimś wiecznie
w drodze, wiecznie tęskniącym, kimś, komu brakuje, kimś nienasyconym, czyli filozo
fem.
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Historia to opowieść o człowieku poza nawiasem Edenu, człowieku,
który buduje miasto, to znaczy zakłada cywilizację. Mit założycielski cy
wilizacji opowiada o ufundowaniu jej na krwi. Na krwi Abla. Na krwi
Remusa, zabitego przez Romulusa, założyciela Rzymu. Na krwi synów
smoka, konających w bratobójczej walce budowniczych Teb - grodu
Kadmosa, brata Europy. Historia to opowieść o złowieszczym, człowie
czym mieście, doświadczającym człowieka rosnącym bólem, stosem nie
szczęść: wojen, rewolucji, tyranii, pandemii chorób ciała i ducha.
Drzewo Wygnania, do którego zaprosił nas anioł pod postacią wy
mownego węża i kazał nam zjeść jego owoc. Gdzie jest Drzewo Powro
tu? Czy anioł, który go strzeże, nie każe nam raczej zwymiotować niż
zjeść? Owocem Drzewa Powrotu jest ciało i krew Boga, pokarm życia,
pełnia bez granic. Miasto ustanowione przez człowieka ma się do Miasta
u kresu wszystkich rzeczy tak, jak Adam ma się do Jezusa. Czy to silenie
się na analogię?
Punkt wyjścia ustanowiony dla Adama to Ogród. Dalej - ciemność,
którą nazywamy historią. Która na to jest, byśmy wrócili - do Miasta. Lu
dzie, którzy pragną się znaleźć na drodze powrotu, powinni poznać swój
własny i wszystkich rzeczy Pierwszy Początek, bo w nim znajduje się rów
nież ich ostateczny kres. Drzewem Powrotu jest krzyż.

W O J C I E C H CZAPLEWSKI
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