
a naszych oczach dokonuje
się w Polsce przyspieszona
wersja procesu, który na
Zachodzie trwał całe de-

kady. Chodzi o atak na to, co przez
wieki nazywano kulturą (cywilizacją)
europejską (zachodnią). Jak uczył Pa-
pież Benedykt XVI, wyrosła ona ze
spotkania wiary w jednego Boga (Je-
rozolima), klasycznej filozofii greckiej
(Ateny) i tradycji prawnej starożytnego
Rzymu. Dzisiaj zarówno „Jerozolima”,
„Ateny”, jak i „Rzym” są w pogardzie,
traktowane jako coś niepotrzebnego,
zbędny balast. Tak zwane pokolenie
1968 roku – czyli ludzie wychowani na
neomarksizmie nauczanym na zachod-
nich kampusach uniwersyteckich przez
uczniów „szkoły frankfurckiej” – które
w ciągu ostatniego półwiecza przeszło
zwycięski marsz przez polityczne, kul-
turowe i medialne instytucje świata za-
chodniego, nie uznaje tych trzech fun-
damentów zachodniej cywilizacji. 

Nie uznaje, bo tak naprawdę ich
nigdy dobrze nie poznało. Wymowne
pod tym względem były zeszłoroczne
obchody ku czci Karola Marksa, pod-
czas których prominentni przedsta-
wiciele ważnych instytucji europejskich
(na czele z przewodniczącym Komisji
Europejskiej Jean-Claude’em Juncke-
rem – oficjalnie chrześcijańskim de-
mokratą) autora ideologii, w której
imię wymordowano dziesiątki milio-
nów ludzi na całym świecie (i ciągle
się morduje, vide Korea Północna),

przedstawiali jako „wybitnego myśli-
ciela”, którego w żaden sposób nie
należy obwiniać o „zbrodnie popeł-
nione przez innych”.

„Neutralność”, 
czyli ateizacja

W Europie Zachodniej od dawna, przy-
najmniej od epoki odgórnie narzucanej
laicyzacji w imię ideologicznie pojmo-
wanego „rozdziału Kościoła od pań-
stwa”, realizowana jest tzw. światopog-
lądowa neutralność państwa w najgorszej
z możliwych wersji. Przestrzegał przed
nią w 1991 roku św. Jan Paweł II, gdy
mówił, że „niedopuszczanie do życia
społecznego i państwowego wymiaru
świętości jest ateizowaniem państwa i
życia społecznego”, a przecież – jak
podkreślał Papież – „w tym naszym
ludzkim życiu nieodzowny jest wymiar
świętości” (Lubaczów, 3 czerwca 1991).

Jeśli za punkt wyjścia przyjąć rok
1905, w którym uchwalono we Francji
„modelową” ustawę o tzw. rozdziale
państwa od Kościoła, to ponad sto lat
od tej daty mamy do czynienia z nie-
przerwaną w zasadzie historią wypy-
chania „wymiaru świętości” z życia
publicznego Europejczyków. Najpierw
usunięto wpływ Kościoła na nauczanie
(liberalne kulturkampfy), następnie
poważnie nadszarpnięto tkankę spo-
łeczną katolicyzmu i innych wyznań
chrześcijańskich (narodowy socjalizm
w Niemczech, który zniszczył – właściwie

nieodwracalnie – sieć społecznych or-
ganizacji afiliowanych przy Kościołach
chrześcijańskich, a cóż dopiero mówić
o komunizmie w Rosji i w krajach za
żelazną kurtyną), następnie zakwes-
tionowano same zasady prawa natu-
ralnego, w oparciu o które od zarania
dziejów ludzkości kształtowało się życie
rodzinne. To już dzieło „pokolenia 68
roku” i jego wychowanków (zwanych
w Niemczech „pokoleniem 85”), które
w imię walki z „mową nienawiści” i na
drodze tzw. ustawodawstwa równo-
ściowego wypowiedziało wojnę rodzinie
jako trwałemu, otwartemu na prokrea-
cję związkowi mężczyzny i kobiety.
Stąd pojawienie się nowego zjawiska
nazwanego „małżeństwami jednopłcio-
wymi”. Na tym jednak nie koniec aber-
racji. Nie tylko bowiem legalizuje się
powszechnie te „małżeństwa”, ale rów-
nież zezwala się na adopcję dzieci przez
ludzi żyjących w tzw. związkach jedno-
płciowych. Z drugiej strony w urzędo-
wych dokumentach wykreśla się
wzmiankę o matce i ojcu, zastępując
te nazwy „rodzicem A i rodzicem B”.
A z pewnością ideolodzy pójdą dalej.

Fatalne zależności
Należy zwrócić uwagę, że odrzucanie
„Jerozolimy”, „Aten” i „Rzymu” na-
stępuje jednocześnie. Jest to proces
ciągły, jak system naczyń połączonych
w laboratorium. Kryzys wiary nie-
uchronnie bowiem pociąga za sobą

kryzys rozumu, ten zaś wiedzie do kry-
zysu filozofii (w tym filozofii prawa).
Chora filozofia to chora teologia, ze
wszystkimi tego fatalnymi konsekwen-
cjami dla życia samego Kościoła.

Przykładem funkcjonowania tych fa-
talnych zależności jest ekspansja no-
wego rozumienia „praw człowieka”.
Odrzucenie wymiaru świętości w życiu
społecznym i państwowym zaowoco-
wało zanikiem prawdy o świętości
osoby ludzkiej, która przecież brała
się z prawdy o człowieku jako bycie
stworzonym „na obraz i podobieństwo
Boga”. Zanik wiary rodzi zanik rozumu
i błędną filozofię, która każe wierzyć,
że istnieją „prawa reprodukcyjne”, a
„prawem człowieka” jest tzw. prawo
do aborcji. To ostatnie jest zapisywane
w kolejnych krajowych kodyfikacjach
prawnych i rezolucjach Parlamentu
Europejskiego i międzynarodowych
konwencjach.

Rugowanie wymiaru świętości z życia
publicznego w swoich konsekwencjach
jest podobne do wyprucia jednej nitki
z gobelinu. Wspaniały obraz utkany z
tysięcy nici nie od razu ulegnie de-
strukcji, ale ona niechybnie nastąpi.
Nitka może być całkiem mała, z pozoru
nic nieznacząca, bez związku z wize-
runkami utkanymi przez artystę, ale
jednak konsekwencje jej usunięcia
będą straszliwe.

W 1960 roku wprowadzono na ame-
rykański rynek pierwsze środki anty-
koncepcyjne. W 1965 roku amerykański
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Katolicy w Irlandii nie poddają
się tyranii wprowadzonego

w 2018 r. aborcyjnego
bezprawia
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Sąd Najwyższy, powołując się na „prawo
do prywatności”, zalegalizował ich
sprzedaż dla małżonków. W 1972 roku
„prawo do prywatności” w tym wzglę-
dzie rozszerzono na wszystkich oby-
wateli. Rok później, uzasadniając prze-
łomowe orzeczenie (Roe vs. Wade)
legalizujące aborcję w USA, Sąd Naj-
wyższy powołał się również na „prawo
do prywatności”, stwierdzając, że ludzie
korzystający z tego prawa poprzez uży-
wanie antykoncepcji mają prawo je
rozszerzyć na sytuację, gdy antykon-
cepcja nie zadziałała, tj. gdy pojawi się
nowe życie, które w ramach „prywat-
ności” można całkiem legalnie uśmier-
cić. Tak konkretnie wygląda odrzucenie
„Rzymu” (ład prawny w zgodzie z pra-
wem naturalnym), które poprzedziło
odrzucenie „Aten” (błędne rozumienie
pojęcia „prywatności”), będące z kolei
pokłosiem wyznawanej przez większość
składu orzekającego „religii sekularyz-
mu” (odrzucenie „Jerozolimy”).

Podobna zależność występuje w od-
niesieniu do legalizacji tzw. małżeństw
jednopłciowych, która nastąpiła w USA
w czerwcu 2015 roku. W uzasadnieniu
wyroku pięciu sędziów Sądu Najwyż-
szego powoływało się na nową definicję
małżeństwa, która jego istotę widzi we
„wspólnym dążeniu do szczęścia”, a
nie w otwieraniu się na prokreację.
Głos, który przeważył, należał do sę-
dziego Anthony’ego Kennedy’ego, który
mówi o sobie, że jest katolikiem.

Takie „prucie gobelinu” obserwo-
waliśmy przez kolejne lata w krajach,
które określane były jako „tradycyjnie
katolickie”, takie jak Hiszpania czy
Irlandia. Przykład „zielonej wyspy”
jest pod tym względem szczególnie
pouczający. Zaczęło się od „nic nie-
znaczących nitek”, tj. legalizacji roz-
wodów i antykoncepcji w latach osiem-
dziesiątych ubiegłego wieku. A za-
kończyło się zgodą na legalizację „mał-
żeństw jednopłciowych” oraz zabijanie
nienarodzonych ludzi (2018 r.).

Coraz mniej
wolności

Nieuchronnie odrzucenie podstaw, z
których wyrosła zachodnia cywilizacja,
skutkuje zanegowaniem jej owocu, czyli
wolności. Zaczynając od prawa do życia
(absolutnie podstawowa wolność, bez
której nie ma kolejnych swobód), po
prawo do wyrażania własnych poglądów
i wyznawania wiary, które jest tłumione
w imię „ustawodawstwa równościowe-
go” i walki z „mową nienawiści”.

„Teraz nie ku wolności zdąża świat,
lecz ku despotyzmowi powszechnemu
i okropnemu. Ludy, na wolność dobyte,
wszędzie niedołężnymi się pokazały
i wszędzie same popsuły sprawę swoją”.
Jakże nie przytoczyć tych słów, które
Zygmunt Krasiński napisał sto sie-
demdziesiąt lat temu pod wrażeniem
rewolucyjnej „rzeczywistości dziejów
europejskich”, teraz patrząc na to, co
się dzieje w imię „wolności” w całej
Europie i za oceanem? Po raz kolejny
warto wskazać na Irlandię, gdzie cał-
kiem niedawno zakazano obrońcom
życia demonstrowania (nawet w formie
czuwań modlitewnych) przed aborcyj-
nymi kombinatami zbrodni. Nie ma
wolności dla „wrogów wolności”. Jak
profetycznie przestrzegał w 1991 roku
na kartach encykliki „Centesimus an-
nus” św. Jan Paweł II: „Demokracja
bez wartości wcześniej czy później
przekształca się w jawny lub zaka-
muflowany totalitaryzm”.

„Obłudnicy 
żądzami miotani”

Powróćmy do naszego kraju, w którym
na różnych płaszczyznach jednocześnie
próbuje się uderzać w podstawy kultury
chrześcijańskiej. Trwa więc zakrojona
na szeroką skalę propagandowa ope-
racja podważania „godnościowych fun-
damentów” polskiego Kościoła pod

pozorem tropienia „pedofilskich afer”
wśród duchowieństwa. Używa się starej
zasady pars pro toto (część za całość),
od wieków stosowanej przez różnej
maści antykatolickich propagandystów,
którzy traktują jednostkowy przypadek
jako egzemplifikację szerszego rzekomo
zjawiska. A z pewnością nie jako wyjątek
od reguły postępowania, która jest zu-
pełnie inna od tej, którą wmawia się –
za pomocą różnych filmów i sztuk teat-
ralnych – szerokim kręgom odbiorców.

Sam krąg tych „odnowicieli” Kościoła
– wojujące feministki w awangardzie
walki o „reprodukcyjne prawa” kobiet
– nie pozostawia wątpliwości, o co tak
naprawdę chodzi.

Inna płaszczyzna to próba oderwania
polskiej kultury prawnej od „Aten” i

„Rzymu”. Wszystko wskazuje na to,
że jako poligon doświadczalny wybrano
Warszawę, którą nowo wybrany pre-
zydent „uszczęśliwia” Deklaracją
LGBT+ i perspektywą wprowadzenia
do warszawskich szkół seksedukatorów.
Jednocześnie wobec wszystkich tych,
którzy będą protestować przeciw tym
ideologicznym projektom, zapowiadane
są sankcje prawne (wiceprezydent Pa-
weł Rabiej). Z kolei inni przedstawiciele
tzw. nowoczesnej, uśmiechniętej lewicy
zapowiadają walkę o usunięcie „klauzuli
sumienia” w odniesieniu do lekarzy i
aptekarzy.

„Co to za czas obłudny! Wszędzie
wrzeszczący o demokracji, tj. o ogóle!
O poświęceniu jednostki! […] A tym-
czasem weź każdą osobistość – nigdy
arystokratyczniejszymi żądzami mio-
tańszych nie było na ziemi. Każdy już
nie tylko siebie kocha, ale czci siebie.
Każdy przemienił się w ołtarz, na
którym sobą samym komunikuje sobie
samemu, a wszystko w imię demokracji
i socjalizmu, czyli abnegacji tak szalenie
posuniętej, że w urzeczywistnieniu każ-
dego by osobnika przetworzyła na ma-
chinę ślepo zazębioną”. Autor „Nie-
boskiej komedii” pisał te słowa w 1848
roku o rewolucjonistach swojej epoki. 

Czasy się zmieniły. Zmieniły się na-
rzędzia rewolucji. Pojawiły się nowe
„klasy uciskane”, którymi chce zająć
się socjalizm w nowym wydaniu. Ale
rewolucja jest ta sama, bo jej zasadniczy
cel pozostał bez zmian: usunięcie wszel-
kiego wymiaru świętości z życia spo-
łecznego i państwowego – w Europie i
w Polsce. ●
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