
Niemal 60 lat temu bł. kard. Stefan 
Wyszyński w czasie rekolekcji 
wygłaszanych w Warszawie 
w sierpniu 1964 r. dla 

Instytutu Prymasowskiego nauczał, 
że „według wzoru Bożego powstają 
przez wieki miliony istnień ludzkich, 
które z przedziwną dokładnością 
odtwarzają odwieczny plan Boży 
w dziedzinie prokreacji. Oczywiście są 
pewne odchylenia od powszechnych 
norm naturalnego prawa, nazywamy je 
zboczeniami. Jednakże zasadniczy plan 
Boży w zakresie reprodukcji nowych 
istnień ludzkich jest przedziwnie 
dokładny i niezmienny”.

Przy tej samej okazji Prymas 
Tysiąclecia mówił też o wartości, jaką 
jest ustanowiona przez Stwórcę różnica 
między płciami: „Dzisiaj dużo mówi się 
o maskulinizacji współczesnych kobiet. 
Starają się one niekiedy zatrzeć cechy 
właściwe swojej istności, jak gdyby się 
ich wstydziły czy krępowały. W tym 
jest już jakaś nieprawda, sztuczność 
i nienaturalność. Bądźcie tym, czym 
zapragnął Was Stwórca w swojej 
przemądrej miłości i czym ustanowił 
Was w konkretnym czasie i miejscu, ze 
wszystkimi waszymi istotnymi cechami. 
Trzeba do nich stale nawiązywać 
i pozytywnie je rozwijać. To jest pole 
dla rzetelnej pracy osobistej. Nie 
wolno jednak przeprowadzać jakichś 
chirurgicznych zabiegów czy amputacji, 
aby się »przefasonować«, co kobiety 
współczesne, zwłaszcza te, które uważają 
się za postępowe, usiłują niekiedy 
czynić. I w naszej Ojczyźnie panował 
prąd maskulinizacji, zapożyczony ze 
stosunków anglo-francuskich. Gdy 
przeglądamy stare fotografie i patrzymy 
na różne formy »przefasonowywania«, 
przynajmniej zewnętrznego, myślimy 
sobie: Jakie to wszystko zabawne. Jak 
śmiesznie wyglądają te panny z pękami 
krawatów pod szyją, w sztucznie 
wykrochmalonych kołnierzykach, 
sterczących po uszy. Dobrze się stało, że 
to wszystko przeminęło z wiatrem”.

Kiedy czytalem te słowa bł. Prymasa 
Tysiąclecia, nasunęły mi się dwie 
refleksje. Pierwsza: takie nauczanie 
byłoby niemożliwe w dzisiejszych 
czasach naznaczonych w moralnym 
nauczaniu Kościoła bezwzględną walką 
z „rygoryzmem” i niebiorącą jeńców 
„rewolucją miłosierdzia i czułości”, która 
wie, jak rozdzielić „suchą doktrynę” od 
„współczującego towarzyszenia”. Druga: 

co by powiedział bł. kard. Wyszyński 
dzisiaj, gdy „przefasonowywanie” 
i „chirurgiczne amputacje” nie tylko 
dotyczą zmiany wyglądu, lecz także są 
wyrazem kulturowej rewolucji, która 
odrzuca niezmienność natury ludzkiej 
ustanowionej przez Stwórcę. 

„KOMUNIZM NIEOFICJALNY” 
W NATARCIU
Mniej więcej w tym samym czasie, gdy 

prymas wypowiadał cytowane słowa, 
rozpoczynał się zwycięski marsz przez 
instytucje świata zachodniego pokolenia, 
które chciało zrewolucjonizować świat, 
stosując recepty podane kilkadziesiąt 

lat wcześniej przez Antonia Gramsciego 
i Wilhelma Reicha. Zniszczenie 
„starego świata” miało się odbyć przez 
zrewolucjonizowanie świata kultury oraz 
wyrosłej z niej moralności.

Błogosławiony kard. Wyszyński 
bardzo szybko dostrzegł ten marsz 
nowych rewolucjonistów i miał pełną 
świadomość, że jest to nowa odmiana 
starego komunizmu. Pod koniec kwietnia 
1967 r. mówił o istnieniu „dwóch 
komunizmów – materialistycznego, 
oficjalnego i tego drugiego, nieoficjalnego: 
[…] Ciekawa rzecz, że w tym najbardziej 
oryginalnym »autentycznym« 
komunizmie ogłasza się prymat materii, 
a w tym drugim ogłasza się, na swój 
sposób rozumiany, prymat ducha. 

W oficjalnym, długomilowym, nas 
obowiązującym mówi się o przemianie 
świata przez przebudowę struktur 
gospodarczych, a tam się mówi 
zupełnie o czym innym – o przemianie 
człowieka. Jedni mówią: przemienimy 
człowieka, gdy przebudujemy całą 
bazę materialną, z której jak krokusy 
na halach z wypoczętej ziemi wyrosną 
piękne kwiaty: nowa kultura, nowa 
moralność i tak dalej. Inni mówią 
na odwrót – nie uda się realizować 
marksizmu, jeżeli się naprzód nie odmieni 
człowieka. […] Tak uczy »nieoficjalny« 
komunizm marksistowski, w którym się 
dopełnia rewolucja młodych”.

Jeśli szukać odpowiedzi na pytanie, 
jak to się stało, że program rewolucji 
kulturowej (w naszych czasach 
najczęściej identyfikowany z „ideologią 
LGBT”) jest dzisiaj mainstreamem 
po obu stronach Atlantyku, można 
powiedzieć, że przyczyna leży w tym, iż 
zbyt mało hierarchów kościelnych było 
wyczulonych tak bardzo jak bł. prymas 
Polski na rozwój „nieoficjalnego 
komunizmu”, który zawładnął „rewolucją 
młodych” (pokolenie 1968 r.). Na naszych 
oczach potwierdza się stara prawda, 
że kondycja zachodniej cywilizacji jest 
warunkowana kondycją duchową oraz 
intelektualną Kościoła katolickiego 
– twórcy tej cywilizacji. Jeśli Kościół 
przeżywa kryzys, to źle się ma także 

Kultura 
i rewolucja
Zniszczenie „starego świata” miało się odbyć przez zrewolucjonizowanie 
świata kultury oraz wyrosłej z niej moralności

Grzegorz Kucharczyk
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nasza cywilizacja. Ale czynne były (i są) 
też inne szatany. 

HOMINTERN
W 1869 r. Fryderyk Engels pisał do 

Karola Marksa: „Pederaści zaczynają 
liczyć swoje szeregi i uważają, że 
stanowią siłę w państwie. Brakuje 
tylko zorganizowania, chociaż podobno 
istnieje już ono na sposób tajny. Guerre 
aux cons, paix aux trous – de – cul 
[wojna cipom, pokój odbytom] – oto 
obecne zawołanie. Całe szczęście, że 
my osobiście jesteśmy zbyt starzy, 
byśmy w razie zwycięstwa tej partii 
mieli się jeszcze obawiać, że każą nam 
ciałem płacić haracz zwycięzcom. 
[…] Ale poczekaj tylko, aż nowe 
północnoniemieckie ustawodawstwo 
karne uzna droit du cul [dosł. prawo 

odbytu – stosunek homoseksualny], 
wówczas pójdzie całkiem inaczej. Nam 
biednym ludziom operującym frontalnie, 
z naszą dziecinną skłonnością do kobiet, 
niełatwo wówczas będzie żyć”.

Gdy 90 lat później ideowi 
uczniowie Marksa i Engelsa przejęli 
władzę na Kubie, jedną z pierwszych 
rzeczy, jaką zrobili po konfiskacie 
majątków zamożnych Kubańczyków 
i zaproszeniu na wyspę sowieckich 
„doradców” (wraz z rakietami), było 
założenie „obozów reedukacyjnych” 
dla „elementów klasowo niepewnych”. 
System kubańskich łagrów nadzorował 
towarzysz Che Guevara – do dzisiaj 
dla wielu ludzi na Zachodzie (od 
Mike’a Tysona do Angeliny Jolie) 
będący ikoną popkultury – szef bezpieki 
w reżimie Castro. Jako „elementy 

podejrzane” kwalifikowano również 
homoseksualistów, których oskarżano 
o rozpowszechnianie „zdegenerowanej 
amerykańskiej kultury” albo wprost 
o działanie na rzecz CIA. Jeden z obozów 
był więc specjalnie przeznaczony 
dla pederastów. Napis umieszczony 
nad wejściem: „Praca uczyni was 
mężczyznami” łudząco przypominał inny 
obóz zlokalizowany na innej półkuli.

Ciekawe, czy towarzysz Che zostanie 
poddany w związku z tym procesowi 
„wygumkowywania” („kancelowania”) 
ze zbiorowego imaginarium nowej 
i najnowszej lewicy. Czy znikną 
tatuaże z jego podobizną z ramion 
wspomnianych gwiazd światowego 
boksu i Hollywood? Czy w końcu 
zrewidowane zostaną „zasługi”, które 
dla „postępowego świata” położył 
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Fryderyk Engels? Przecież współtwórca 
tzw. socjalizmu naukowego nie tylko 
pogardliwie odnosił się do osób 
o „odmiennej tożsamości seksualnej”, 
lecz także był przekonany, że istnieje 
rozgałęziony spisek, który ma na celu 
promowanie tego, co dzisiaj nazywa się 
„gejowską agendą”.

Engels nie jest „kancelowany”, 
ponieważ jego „zasługi” na rzecz 
promowania rewolucji kulturowej 
zostały docenione przez pokolenie idące 
tropem Gramsciego, Reicha i Spinellego. 
Jak pisze współczesny biograf autora 
„Traktatu o pochodzeniu rodziny, 
własności prywatnej i państwa”, na 
tych i innych tego typu publikacjach 
najbliższego współpracownika 
Marksa „wychowały się całe pokolenia 
marksistowskich feministek. […] 

Tym, co wiele feministek podziwiało 
u Engelsa, było jego podejście do różnic 
między płciami jako uwarunkowanych 
ekonomicznie, a nie zdeterminowanych 
biologicznie: patriarchat był 
kolejnym wytworem burżuazyjnego 
społeczeństwa klasowego i oba należało 
znieść” (T. Hunt).

Szkoła frankfurcka i jej kontynuatorzy 
z kręgów „nieoficjalnego komunizmu” 

poszli krok dalej, wskazując, że różnice 
między płciami to kwestia kultury, a nie 
ekonomii. Inny guru „rewolucji młodych” 
– Michel Foucault – słowem i czynem 
przekonywał, że najlepszą metodą 
wyrwania się z „oków systemu” jest 
oddawanie się perwersjom seksualnym.

ZMIANY W PRAWIE 
I W TOWARZYSTWACH 
NAUKOWYCH
Oscar Wilde na krótko przed tym, 

jak w 1895 r. trafił do angielskiego 
więzienia za praktykowanie pederastii, 
pisał w jednym ze swoich listów, że 
najważniejszą rzeczą z punktu widzenia 
dochodzenia do depenalizacji czynów 
homoseksualnych „nie tyle jest zmiana 
nastawienia opinii publicznej, ile 
nastawienia urzędników publicznych”. 

Szkoła frankfurcka i jej 
kontynuatorzy poszli krok 
dalej, wskazując, że różnice 
między płciami to kwestia 
kultury, a nie ekonomii
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Ci ostatni działają zaś w oparciu 
o przepisy prawa. Prawo zaś nie tylko 
reguluje zachowania społeczne (w tym 
urzędników), lecz także ma funkcję 
wychowawczą. Dla wielu ludzi to, że 
coś przestaje być zakazane i karalne, 
automatycznie oznacza, że jest właściwe, 
a nawet godne propagowania.

Jednym z dalekosiężnych skutków 
„rewolucji młodych” (rewolucja 1968 r.) 
była depenalizacja sodomii w latach 60. 
i 70. w większości krajów zachodnich. 
Równolegle szacowne gremia naukowe 
(medyczne) większością głosów – jak 
Amerykańskie Stowarzyszenie Psychia-
tryczne w 1973 r. – podejmowały decyzje 
o skreślaniu pederastii z listy schorzeń 
i mentalnych zaburzeń (mental disor-

ders). W 1992 r. taką decyzję podjęła 
również Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO). Komunikat był jasny: nauka 
przejrzała i zrewidowała swoje błędne 
twierdzenia i zupełnie nieważne było to, 
że za tymi decyzjami stały sfingowane 
badania „naukowe” w rodzaju raportów 
Alfreda Kinseya z lat 1948 i 1952. 

HASŁA ROZTACZAJĄCE AURĘ 
PRZYZWOITOŚCI
Podobna refleksja stała się udziałem 

świata zachodniej kultury, przez którego 
instytucje „pokolenie 1968 r.” dziarsko 
i bez przeszkód maszerowało w trzech 
ostatnich dekadach XX w. Kultura to 
przede wszystkim język, czyli słowo, 
które jest zawsze na początku. Jak pisał 
przed laty Gilbert K. Chesterton: „Ilekroć 
ktoś rozpoczyna wojnę przeciw temu, co 
normalni ludzie uznają za przyzwoite, 
tylekroć pierwszy krok polega na tym, 
żeby ukuć hasło roztaczające aurę 
przyzwoitości”. 

Takich haseł w odniesieniu do 
interesującego nas tematu było sporo. 
Równouprawnienie, emancypacja, 
tolerancja służyły do „oswajania” nie 
tylko urzędników, lecz także szerokich 
kręgów opinii publicznej na Zachodzie, 
że to, co przez lata w kodeksach karnych 
i podręcznikach medycyny nazywano 

„zboczeniem”, a z ambon ogłaszano 
„grzechem wołającym o pomstę do 
nieba”, jest „stylem życia” jak każdy inny, 
a tym, którzy go praktykują, należy się 
tolerancja. Przy czym to ostatnie słowo 
zaczęto w ostatnich trzech dekadach 
ubiegłego stulecia identyfikować coraz 
częściej z „szacunkiem” i „afirmacją”.

„DOBRY GEJ” W FILMIE
Jak wskazuje Gregory Woods, 

autor opublikowanej w 2016 r. książki 
„Homintern. Jak kultura gejowska 
wyzwoliła współczesny świat” (po 
tytule widać, że pisanej comme 
il faut), kluczową rolę w tym procesie 
„oswajania” zachodniej opinii publicznej 
odegrała tzw. kultura popularna. Jej 

najbardziej wpływową instytucją 
było w całym XX w. Hollywood. 
W amerykańskiej fabryce marzeń 
środowisko gejów i lesbijek jeszcze 
przed drugą wojną światową było 
solidnie nadreprezentowane. To 
zdecydowanie ułatwiało zaangażowanie 
na rzecz promowania „tolerancji” dla 
odmiennych od normy „stylów życia”.

Pod koniec XX w. to Hollywood 
wykreowało „dobrego geja” – bohatera 
coraz liczniejszych produkcji filmowych, 
który był osobą wrażliwą, ciepłą, a mimo 
tych pozytywnych cech zmagającą się 
z nieprzyjaznym otoczeniem. Wybuch 
epidemii AIDS w latach 80. i fakt, że 
wirus HIV szczególnie mocno grasował 
w środowisku gejowskim, pozwoliły na 
odwoływanie się do motywu empatii dla 
bohatera niezrozumiałego i śmiertelnie 
chorego (ani słowem nie sugerowano 
nawet związku między „stylem życia” 
nieszczęśnika a jego smutnym losem). 

Prawdziwym game changerem 
pod tym względem była „Filadelfia” 
Jonathana Demme’a z 1993 r. Tom 
Hanks – odtwórca głównej roli – 
dostał Oscara, a piosenka „Streets of 
Philadelphia” Bruce’a Springsteena stała 
się światowym szlagierem. To dobrzy 
bohaterowie. Źli – to wszyscy ludzie 
(sugestywne przedstawienie w filmie) – 

którzy nie wyciągnęli pomocnej dłoni do 
cierpiącego na HIV prawnika-geja.

W kolejnych 20 latach wypuszczono 
na rynek kolejne produkcje utrwalające 
wizerunek „dobrego geja” w różnych 
odcieniach (niezrozumiany, cierpiący, 
poszukujący, walczący o swoje prawa) 
– „Obywatel Milk”, „Moje Idaho” czy 
„Tajemnica Brokeback Mountain”. 

Ten ostatni film wyprodukowany 
w 2005 r. i obsypany wszystkimi najważ-
niejszymi nagrodami branży filmowej 
(w tym trzy Oscary) nie tylko odwoływał 
się do znanych wcześniej narracji, lecz 
także dołożył coś nowego. Bohaterami 
jest dwóch kowbojów, wprost wziętych 
z reklamy papierosów Marlboro. Uoso-
bienie męskości nagle jawi się jako czuły 
gej. Kilkanaście lat przed cancel culture 
w ten sposób „dekodowano” świat ame-
rykańskich symboli.

Przesadą byłoby twierdzić, że motyw 
„dobrego geja” jest wiodącym tematem 
w hollywoodzkich produkcjach. Próżno 
jednak w nich szukać innego konterfektu 
osób o homoseksualnej (czy jakiejkol-
wiek innej z pokaźniej listy sporządzonej 
przez WHO) orientacji. Nie znajdziemy 
tam geja psychopatycznego sadysty, 
nieudacznika, frustrata wyładowujące-
go się na najbliższych. To wszystko od 
kilkudziesięciu lat jest zarezerwowane 
dla białych heteroseksualnych mężczyzn 
obsadzanych w hollywoodzkich filmach 
regularnie jako szanowani ojcowie 
i mężowie, a w rzeczywistości – mówiąc 
Witkacym – „ino ścierwo”.

CAŁE POKOLENIE INDOKTRYNACJI
Ponad 30 lat takiego kształtowania 

opinii publicznej musiało przynieść efek-
ty. Dzisiaj nawet osoby i stronnictwa uwa-
żane za „skrajną, populistyczną prawicę” 
(np. Donald Trump czy Marine Le Pen) 
uważają za „trwałą zdobycz” legalizację 
tzw. małżeństw jednopłciowych jako uko-
ronowanie starań o „równouprawnienie” 
ludzi LGBT. Równie wymowne są statysty-
ki przytaczane przez Douglasa Murraya 
w jego książce „Szaleństwo tłumów”, 
mówiące o tym, że w 1977 r. jedynie 
10 proc. Amerykanów uważało, że ludzie 
rodzą się homoseksualistami. W 2015 r. 
wskaźnik ten wzrósł do 50 proc. Między 
2001 a 2015 r. akceptacja Amerykanów 
dla zachowań homoseksualnych wzrosła 
z 40 do 63 proc. W tym samym czasie 
odsetek tych, którzy uważali ten „styl 
życia” za moralnie naganny, spadł z 53 do 
34 proc. © ℗  Wszelkie prawa zastrzeżone

Ponad 30 lat kształtowania opinii publicznej musiało przynieść 
efekty. Dziś nawet osoby i stronnictwa uważane za „skrajną 
populistyczną prawicę” uważają za „trwałą zdobycz” 
legalizację tzw. małżeństw homopłciowych
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