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Muzyka:

chaos czy porządek?

KRUCJATA
MŁODYCH
Krucjata Młodych to grupa młodych katolików świeckich (głównie studentów), którzy przy Instytucie im.
Księdza Piotra Skargi działają na rzecz obrony dziedzictwa chrześcijańskiego w coraz bardziej pogańskiej
rzeczywistości. Posiadamy oddziały w Warszawie, Wrocławiu i Białymstoku. Jako
katolicy świeccy dążymy do tego, aby wszystkie instytucje, prawa i obyczaje były
zgodne z katolicką moralnością i Prawem Bożym. Cele i metody działania wzorowane są na międzynarodowym ruchu Tradycja, Rodzina, Własność (TFP), którego
założyciel, prof. Plinio Corrêa de Oliveira zapisał się w historii jako „Krzyżowiec XX
wieku”.
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Słowo wstępne

Siła słowa i muzyki

D

worzec kolejowy w Helsinkach (Finlandia) jeszcze kilka lat temu wypełniony był pijakami i narkomanami. Dziś już nikt ich tam nie zobaczy. Czy
policja brutalnie rozprawiła się z nałogowcami? Czy władza strzeże tego
miejsca dwadzieścia cztery godziny na dobę? Otóż nie. Wystarczyło puścić przez
dworcowe głośniki uporządkowaną muzykę W. A. Mozarta, aby nieuporządkowani ludzie stamtąd uciekli. Podobnie policja brytyjska wpływa na atmosferę
wieców anarchistycznych. Wystarczy czasem puścić spokojną muzykę klasyczną, aby ocucić rozgorączkowane głowy i skłonić do bardziej rozumnego zachowania. Taką samą strategię stosują wobec swoich pasażerów linie lotnicze. Aby
rozładować napięcie towarzyszące podróży, na czas przed kołowaniem w samolocie puszcza się muzykę relaksacyjną.
Najważniejsze dzieło Boże – Pismo Święte – prawie po tysiąckroć odnosi się
do tego, co dotyczy zmysłu słuchu. Do „nastawiania ucha” wzywali patriarchowie i prorocy, dobrych rad „słuchali” (wypełniali) mężowie sprawiedliwi. Adam
w raju też „posłuchał” swej żony i skosztował owocu z zakazanego drzewa.
Widzimy więc, że muzyka może realnie wpływać na rzeczywistość. Może ona
służyć do budowania, ale i do niszczenia. Warto zadać tu sobie następujące pytania: czy zatem muzyka jest obojętna moralnie? Jak dźwięki i brzmienia odnoszą
się do Pana Boga? Jeszcze nie tak dawno temu mówiło się, że muzyka łagodzi
obyczaje. Jak to wygląda dzisiaj? Czy muzyka może służyć uwzniośleniu albo
doprowadzić człowieka do upodlenia? Poza tym, można spotkać się ze stwierdzeniem, że forma muzyki nie jest istotna – liczy się treść, tekst. Czy faktycznie
dobry przekaz „rozgrzesza” niekoniecznie dobrą formę? A może sama forma jest
już przekazem?
Mówi się również, że oczy są zwierciadłem duszy, Boecjusz powiedział zaś, że
uszy są najpewniejszą drogą do duszy. Ten starożytny chrześcijanin definiował
muzykę jako sztukę dźwięków, jako harmonię. Ta druga część definicji pozwoliła
mu rozszerzyć pojęcie muzyki i mówić także o muzyce ludzkiej duszy, a także
mógł mówić o muzyce sfer, choć jej nie słyszymy.
Na koniec tych kilku luźnych myśli posłuchajmy rady św. Pawła: Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by
wyświadczała dobro słuchającym (List do Efezjan 4, 29).
I niech tak samo będzie z puszczaną i słuchaną przez nas muzyką.
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Z apomniane prawdy

Kościół

ma nauczać prawdy
i potępiać błędy

N

ajpierwszym i najoczywistszym darem, jaki kapłan może złożyć ludziom,
jest służenie prawdzie, i to całej
prawdzie, wykrywanie błędu i walka z nim, obojętne w jakiej formie
błąd ten się pojawia. Zrezygnować
z tego – to sprzeniewierzyć się Bogu
i waszemu świętemu powołaniu.
Pius XI, encyklika Mit Brennender
Sorge z 14 marca 1937 r.

K

ościół, przepełniony zawsze
miłością i dobrocią wobec
zbłąkanych, ale wierny słowom swego Boskiego Założyciela,
który oświadczył: „Kto nie jest ze
mną, jest przeciwko mnie” (Mt 12,
30), nie może porzucić obowiązku
potępiania błędu i demaskowania
siewców kłamstw.
Pius XII, orędzie radiowe na Boże
Narodzenie 1947 r.

Kiedy strzepnąć pył
z sandałów?

N

ależy ze spokojem znosić współżycie z ludźmi
złymi tam, gdzie nie brak również i dobrych,
którym godzi się pomóc. Jeśli jednak nie ma
żadnej nadziei na owoce przynoszone przez pracę z dobrymi, nie zawsze warto przezwyciężać trudności, jakich źli przysparzają, zwłaszcza gdy nie trzeba daleko
szukać, by znaleźć okazję pożyteczniejszej pracy dla
Boga.
Często tak właśnie czynią święci (i przemilczać tego
nie należy): gdy uważają, że ich praca nie przynosi owocu, udają się gdzie indziej, gdzie obfitszych owoców się
spodziewają. Wielki Apostoł Paweł chce odejść, a być
z Chrystusem, żyć dla Niego – to Chrystus, a umrzeć
– to zysk (Flp 1,21-23), nie tylko sam dla siebie pragnie

zmagań męczeństwa, lecz także innych do nich zachęca.
A przecież to on właśnie, gdy go ścigali w Damaszku,
wybrał potajemną ucieczkę przez mur, w koszu spuszczonym na sznurze (Dz 9,24n; 2 Kor 11,32n). Czyż powiemy, że Paweł lękał się śmierci, skoro sam oświadcza,
że pragnie jej dla miłości Chrystusa? Nie, lecz widząc,
że w Damaszku czekałby go wielki trud, mało przynoszący owocu, wolał zachować życie, by gdzie indziej
pracować, bardziej owocnie. Dzielny żołnierz Boga nie
chciał być więziony w zamknięciu, wolał powrócić na
pole walki.
Św. Grzegorz Wielki, Dialogi, Księga Druga 3, 10
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K lasyka Kontrrewolucji

Męczeństwo
księżniczki Elżbiety
próbka rewolucyjnej nienawiści

Rewolucja francuska przedstawiana jest przez zwykłych historyków jako wydarzenie
najbardziej transcendentalne w historii ludzkości, w tym sensie, że stanowiło ono kolejny krok w historii wyzwolenia człowieka.

Z

wolennicy Rewolucji francuskiej rozumują, że
była to eksplozja cech ludzkiego ducha w najlepszym wydaniu; duch ludzki, który nie podda
się podporządkowaniu, nie dostosuje się do kajdan, nie
dostosuje się do nierówności. Zamiast tego, kierując się
szlachetnym pragnieniem równości, wolności i braterstwa, duch ludzki promował Rewolucję. Aby uzasadnić
tezę, że duch Rewolucji był bardzo szlachetny, dokonują
przebóstwienia wielkich ludzi Rewolucji, twierdząc, że
posiadali wyjątkowe cechy.
Prawda historyczna jest wprost przeciwna. Książka „Rewolucja i Kontrrewolucja” pokazuje, że Rewolucja francuska
była konieczną konsekwencją protestantyzmu. To znaczy eksplozją na polu politycznym tego samego ducha buntu, pychy i zmysłowości, które wcześniej wytworzył protestantyzm. I w konsekwencji istnieje polemika dotycząca nie tylko
idei Rewolucji, ale także ludzi Rewolucji.
My, którzy jesteśmy przeciwnikami Rewolucji francuskiej, staramy się pokazać
ją w jej prawdziwym aspekcie, nie tylko
obalając doktryny, ale pokazując, że liderzy Rewolucji byli przestępcami, ludźmi bez żadnej
moralności, stanowili przeciwieństwo braterstwa, które
głosili, byli krwiożerczy, okrutni i tyraniczni.

Skazana za bycie siostrą króla
Jedna ze zbrodni Rewolucji, w której ten duch jest
najbardziej widoczny, została dokonana na księżniczce
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Elżbiecie [Burbon], powszechnie nazywanej przez historyków „Madame Élisabeth” [1764–1794]. Kim była? Była
siostrą króla Ludwika XVI, osobą niezamężną, nie tylko
o wielkiej czystości obyczajów, ale i żarliwej pobożności. Uczęszczała na dwór królewski, gdzie wykonywała
swoje obowiązki jako siostra króla, a wolny czas spędzała w małym zamku, położonym daleko od Wersalu. Oddawała się pobożności i dziełom miłosierdzia: rozdawała żywność i pomagała chłopom, wiejskim robotnikom,
którzy mieszkali w pobliżu. Była znana
z niezmiernej miłości bliźniego.
Żyła całkowicie poza polityką. (…)
Bardzo oddana swemu bratu, z łatwością mogłaby zawrzeć małżeństwo, ale
nie chciała tego robić, aby mieszkać
w pobliżu rodziny królewskiej i pomagać jej, kiedy zaszłaby taka potrzeba.
Kiedy wybuchła Rewolucja francuska, rodzeństwo króla opuściło Francję.
Ona stanowiła wyjątek. Chciała heroicznie stawić czoła zagrożeniom – widocznym od samego początku – aby pomóc
bratu, szwagierce (królowej Marii Antoninie) oraz ich dzieciom w goryczach
nadchodzącej Rewolucji. I rzeczywiście, krok po kroku
podążała za dramatem rodziny królewskiej. Została
wraz z nią przez rewolucjonistów uwięziona i stanęła
przed trybunałem. Po skazaniu i zgilotynowaniu Ludwika XVI i Marii Antoniny, odbył się jej proces i została skazana na śmierć. Za jakie przestępstwo? Za żadne.
Nie jest przestępstwem bycie siostrą króla. Tak samo nie
zabija się kogoś za to, że jest siostrą przestępcy. (…)

K lasyka Kontrrewolucji
Nie można było zarzucić jej żadnej zbrodni.
Nie była nawet oskarżona o jakiekolwiek przestępstwo. Została zabita wyłącznie z nienawiści,
za bycie siostrą króla. Widać tu bestialską złośliwość
przywódców, ale i sług Rewolucji dokonanej w imię
„braterstwa”. Byłoby interesujące dla nas, gdy już
spojrzymy na aspekt Rewolucji, aby rozważyć aspekt
Kontrrewolucji. To znaczy wzniosłość, z jaką księżniczka przetrwała udręki, które spadły na nią i jej
śmierć. (…)

Sarkastyczny sędzia
Te wydarzenia mają wielkie znaczenie. Przytoczę
je z książki „Madame Élisabeth inconnue” [Księżniczka
Elżbieta nieznana], autorstwa Madeleine Louise de Sion:
„Księżniczka Elżbieta została skazana wraz z dwudziestoma pięcioma osobami, w większości z wysokiej
szlachty, chociaż były wśród nich także osoby z ludu.
Przewodniczący [rewolucyjnego] Trybunału [który
ją skazał] Dumas nie mógł powstrzymać się od nik-

czemnych kpin wobec swej ofiary. Powiedział:
«Elżbieta Francuzka nie może narzekać, bo uformowaliśmy wokół niej godny niej dwór arystokratów».”
Oto sarkastyczna kpina z osoby, która ma umrzeć.
Faktycznie księżniczka była otoczona paniami ze
szlachty, które miały z nią zginąć.
„Kiedy upadnie do stóp świętej gilotyny, otoczona
wierną szlachtą, wciąż będzie się czuła jak na salonach
Wersalu”.
Widać tu wagę sarkazmu. Kiedy mężczyzna ma do
czynienia z panią, jakkolwiek może być jej wielkim
wrogiem, musi traktować ją z pewną kurtuazją. Silny
nie może poniewierać słabszym. Na tym polega elementarna rycerskość. Tym bardziej dotyczy to sędziego,
który kieruje słowa do osoby, którą właśnie skazał. Sędzia powinien się wstydzić żywić urazę wobec skazańca. Zwłaszcza wobec takiego, którego skazał na śmierć.
Ponieważ śmierć posiada majestat, wzbudza ogromny
szacunek. To kara Boża, ale jak wszystko, co pochodzi od Boga śmierć posiada dostojność, która sprawia,

Oddawała się pobożności i dziełom miłosierdzia
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Heroizm w obliczu pogardy

Prokurator Fouquier-Tinville: „Księżniczka
umrze równie dobrze bez błogosławieństwa
kapucyna!”
że cały świat szanuje tych, którzy zaraz mają umrzeć.
Nawet jeśli mamy do czynienia z najpodlejszym człowiekiem na świecie, to kiedy na jego czole pojawi się
znamię śmierci, szanujemy go.
Skazaniec, który ma zostać stracony może oczekiwać, że jego ostatnie życzenia zostaną spełnione, jeśli
nie pociągają za sobą czynienia zła; cokolwiek zamówi
do jedzenia, serwuje mu się jako ostatni posiłek. Takie
są ludzkie apetyty, że niektórzy jedzą; taki jest człowiek.
Nikt nie uznałby za stosowne, jeśli ktoś podszedłby
do takiego słusznie skazanego człowieka i zaczął mu
dokuczać: „Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak umrzesz?
Siądziesz na krześle elektrycznym, a potem wstrząs…”.
Nikt by tego nie zrobił. Dlaczego? Ponieważ to oburzające, tchórzliwe, bandyckie zachowanie. To przestępca, ale
od momentu skazania na śmierć musi być szanowany.
Księżniczka Elżbieta została skazana na śmierć, a ten
okrutnik naśmiewał się z niej – z istoty, która zmierzała
już ku śmierci. Kpił z niej sarkastycznie w jej upokorzeniu, pozbawiona zupełnie dawnego przepychu: „U stóp
gilotyny będzie się czuła tak jak w splendorze Wersalu”.
Innymi słowy, jest niemal niemożliwe sprowadzić ludzką niegodziwość jeszcze niżej. Taki jest duch Rewolucji
francuskiej. W książce czytamy dalej:
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„Rzeczywiście, siostra Ludwika XVI eskortowana była przez trzy markizy, dwie hrabiny i inne osobistości ze szlachty. Pełna spokoju wysłuchała wyroku
śmierci, prosząc tylko z grzeczności o księdza; na co,
Fouqier Tinville, prokurator, odpowiedział z pogardą:
«Och, umrze równie dobrze bez błogosławieństwa kapucyna»”.
To również coś, czego się nie robi: nie pozbawia się
człowieka ostatniej pomocy religii. Znam przypadki
ateistów, którzy poproszeni przez skazańca o księdza,
wezwą go. Dlaczego? Ponieważ ateista rozumuje w następujący sposób: „No dobrze, chociaż religia nie jest
prawdziwa, to jednak dam pociechę w godzinę śmierci.
Nie odmówię mu tego”. Tekst idzie dalej:
„Po skazaniu przez sąd na śmierć, wszyscy zostali
zabrani do więzienia. A tam jej towarzysze udzielili jej
honorowego miejsca, które zajęła z całą naturalnością.
Spokój spojrzenia księżniczki, godność jej postawy,
wpływ jej słowa wkrótce wytworzył wokół niej atmosferę heroizmu, która przejęła wszystkich”.
To wielka dzielność pozostać spokojnym, kiedy zbliża się śmierć, a tym bardziej, jeśli jest to młoda dama,
taka jak ona; pozostać dostojnym, kiedy staje się w obliczu największego upokorzenia.
Jakie to piękne! Słaba, wątła, kompletnie pokonana,
a jednak jest bohaterką. Ale nie tą szumną i pozbawioną
dystansu psychologicznego; jest bohaterką wiary, bohaterką spokoju. Nadaje takiej wzniosłości męczeństwu,
które ma wycierpieć – prawdziwemu męczeństwu –
że atmosfera wokół niej zmienia się natychmiast. Była
w stanie dopingować słabych i dawać siłę tym, którzy
byli silni.

Wspaniały przykład aż do końca
„Siedemdziesięciotrzyletnia markiza [Madame de
Sénozan] była przerażona i trzęsła się przed śmiercią.
Księżniczka, ze szczególnym szacunkiem, uświadomiła
jej, że ona sama, która umrze młodo, jest spokojniejsza
od niej i że powinna się cieszyć, że przeżyła co najmniej
siedemdziesiąt trzy lata”.
Mówi się, że spotkało się dwóch podstarzałych Francuzów. Pierwszy rzekł do drugiego: „Starzeć się – jakie
to irytujące!” Drugi na to: „Nie sądzę. To jedyny sposób
na dłuższe życie”. Oto francuski duch. Po takiej odpowiedzi, nie ma nic więcej do dodania. Można tylko zamilknąć i zmienić temat.
„Stara markiza poczuła się silniejsza i zachęcona
myślami [księżniczki] o wierze. W końcu się uspokoiła
i hojnie powierzyła Bogu te parę lat, które wciąż mogłaby przeżyć na tej ziemi. Hrabina [Madame de Montmorin],
która widziała wszystkich swoich krewnych zgilotyno-
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wanych, nie mogła pogodzić się ze śmiercią swego dwudziestoletniego syna Kaliksta, który został
skazany razem z nią. Księżniczka Elżbieta wykazała
jej, jak wielki spotkał ich przywilej, że mogą umrzeć razem i jak niebezpieczne byłoby, gdyby młodzieniec pozostał w świecie zdewastowanym przez błędy”.
Błędy Rewolucji francuskiej… Chciała pokazać, że
dusza może łatwo zginąć, a matka, która posiada wiarę powinna zrozumieć, że wspólna śmierć obydwojga
przy tej okazji to łaska, ponieważ syn, będący w doskonałej dyspozycji duchowej, pójdzie z nią do nieba. To
lepsze niż bycie poddanym niebezpieczeństwom tego
życia.
„Dla innej młodej hrabiny [Madame de Sérilly] spodziewającej się dziecka, księżniczka Elżbieta uzyskała
gwarancję, że nie zostanie skazana”.
Innymi słowy, księżniczka – już skazana na śmierć –
myślała i troszczyła się o innych, w ostatnich godzinach
życia była w stanie uratować życie jednej damie. Jak
wzniosły jest ten duch przepełniony tradycjami, a jak
potworna jest rewolucyjna okrutność. Oto dwie mentalności, dwa światy będące w konflikcie, da się dobrze
zmierzyć kontrast pomiędzy nimi.

Heroizm księży
„Po dniu spędzonym w więzieniu i po tym, jak kanonik Chambertrand udzielił wszystkim ostatniego namaszczenia…”
Byli kapłani w stroju świeckim (nikt nie wiedział,
że są księżmi), którzy heroicznie dawali się areszto-

wać, aby przeniknąć do więzień. Tam udzielali
ludziom absolucji itd., dozwolone było przechodzenie z celi do celi. Kiedy zauważali, że jacyś ludzie zostali skazani na śmierć, podchodzili do nich pod
jakimś pretekstem, udzielali im rozgrzeszenia, czasem
nawet Komunię św., ponieważ trzymali przy sobie konsekrowane hostie, odprawiali Msze i robili tysiąc nadzwyczajnych rzeczy wewnątrz więzienia. Tekst idzie
dalej:

„…o piątej rano przyszli,
by obciąć kobietom włosy”
Była to jedna z najtragiczniejszych rzeczy poprzedzających śmierć. Było to konieczne – gilotyna, jak wiadomo, jest ostrzem, które człowiek uruchamia w jednym punkcie liną, a ostrze spada; ofiara wtedy leży
i gilotyna spada na kark, przecinając rdzeń kręgowy.
Osoba umiera, ponieważ gilotyna odcina całą głowę.
Śmierć następuje natychmiast. Ostrze jest bardzo ostre.
Jest to w interesie skazańca, aby gilotyna działała dobrze, jeśli dana osoba ma umrzeć szybko, lepiej odciąć
włosy; nawet mężczyźni golili się całkowicie, ponieważ
czasami nawet cienkie włosy mogły stanowić przeszkodę dla gilotyny.
Było to w interesie skazańca, ale było to też w interesie Rewolucji, ponieważ zabijali tak wielu ludzi jednego dnia. (…) Potem, dzień wcześniej, a czasem rano,
pracownicy przychodzili z nożyczkami lub brzytwami
i zdrapywali włosy. Przede wszystkim panie nosiły długie włosy, więc skrobały się całkowicie z tyłu [szyi].

Spokój spojrzenia księżniczki, godność jej postawy,
wpływ jej słowa wkrótce wytworzył wokół niej
atmosferę heroizmu, która przejęła wszystkich
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K lasyka Kontrrewolucji
Można sobie wyobrazić tych ludzi, którzy przyjmowali skazańców – postaw się, drogi
Czytelniku, się w ich sytuacji – przychodzą do Ciebie skazańcy, bierzesz brzytwę, golisz im szyję i pytasz: „W porządku?” Ofiara gładzi się po szyi i mówi:
„Spójrz, jeszcze tutaj mam włoski”. (…). To nie była
mała sprawa… to okropne! Następnie panie robiły coś
w rodzaju toalety pogrzebowej: ubierały się całkowicie
na biało. Związywano ręce z tyłu wszystkim ofiarom
i wrzucano je do karet, gdzie stały, a tłum patrzył. Od
czasu do czasu, w tłumie znalazł się ksiądz. Czasem kapłan z okna, z miejsca będącym w ukryciu, ale znanym
ofiarom, wciąż się w nie wpatrywał.
A ksiądz błogosławił, udzielał rozgrzeszenia, co
oczywiście było cennym wsparciem dla wszystkich
idących na śmierć. Zatem, rano przyszli pracownicy
więzienni, aby obciąć wszystkim włosy, a szczególnie
paniom i księżniczce Elżbiecie.
„O piątej rano przyszli, by obciąć paniom włosy. Następnie karety podążyły na miejsce straceń”.
Gilotyna znajdowała się pośrodku ogromnego placu
publicznego i każdy rewolucjonista mógł oglądać egzekucje; kiedy głowa spadała, w podeście znajdowała się
dziura, przez nią głowa wpadała do kosza. Ciała były
odrzucane na bok. Następnie w wozie ciała i głowy
były układane w stosy i wszystko to było wrzucane do
wspólnego grobu na cmentarzu.
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„Przybywszy na plac gilotyny, skazańcy siedzieli na stołkach, w oczekiwaniu aż wezwą ich
po nazwisku”.
Stołki stały wysoko na podeście. Było tam też coś
w rodzaju podium, gdzie stała gilotyna.
„Markiza de… była wywołana jako pierwsza”.

Konfrontacja dwóch światów
Teraz zauważ, drogi Czytelniku, wzniosłość wobec
egalitarnego tłumu:
„Zanim jednak doszła do gilotyny, zbliżyła się do
księżniczki i pozdrowiła ją tak jak się to czyni na dworze”.
Wielki szacunek. Czy nie są to dwa zupełnie różne światy? Z jednej strony, świat szacunku, świat czci,
świat pokory; z drugiej: świat pychy, świat pogaństwa,
świat Non serviam („Nie będę służyć”).
„Każdej damie, która miała umrzeć, księżniczka Elżbieta odpowiadała skinieniem głowy, wzywała ją do
siebie i żegnała pocałunkiem. Następnie dama szła do
góry [na szafot]. Ta scena była tak majestatyczna, że rewolucjoniści nie ośmielili się nic zrobić”.
Przed śmiercią, w obliczu egalitarnej kanalii, taka
odwaga księżniczki, która ryzykowała otrzymywanie ciosów przed śmiercią. I ten głęboki szacunek oraz
pocałunek księżniczki, w którym nachylały się dwie
głowy, które wkrótce miały się potoczyć. Wszystko to

K lasyka Kontrrewolucji
uczynione z miękkością przynależną Staremu
Porządkowi [przed Rewolucją francuską]. (…)
„Jej gest był powtarzany przez wszystkie panie;
następnie podeszli panowie, którzy ukłonili się nisko
przed księżniczką; niektórzy nawet zgięli przed nią swe
kolana. Ona również na to odpowiadała, a oni wchodzili na górę, by zostali ścięci. Było to ostatnie powitanie
Elżbiety Francuskiej, a także ostatni raz, kiedy zastosowała protokół francuskiego dworu. Podczas każdej
egzekucji księżniczka modliła się głośno modlitwą De
profundis”.
De profundis to Psalm, który mówi: „Z głębokości
wołam do Ciebie, Panie, wysłuchaj mego głosu. Jeśli
zachowasz pamięć o grzechach, któż się ocali?”. Jest to
Psalm, którym Kościół modli się za umierających i za
zmarłych.
„Tłum ryczał z zadowolenia, a młody Kalikst de
Montmorin zakrzyknął głośno: Niech żyje król!”.
Oto dwa światy. Oto konfrontacja dwóch światów.
Z jednej strony szuan, rycerz z dawnych czasów, bohater podtrzymujący wiarę tradycji, podczas gdy pozostali należeli do komunistycznego świata, który dobrze tu
widzimy (…).

Ostatnie chwile księżniczki
„Kiedy ostatnia ofiara ukłoniła się przed księżniczką, ta powiedziała z entuzjazmem: «Odwagi i wiary
w miłosierdzie Boże!». Jako ostatnia miała wejść na
szafot. W momencie, kiedy mieli przywiązać ją do deski [ponieważ ofiara przywiązywana była do deski],
spadł jej płócienny szal, pokazując na szyi medalik
z Niepokalanym Sercem Maryi. Pomocnik kata chciał
ukraść szal, lecz księżniczka wzruszonym głosem zawołała: Na imię waszej matki, Panie [Monsieur], zakryj
mnie!”
Był to pierwszy raz, kiedy podczas tego dramatu
okazała emocje. Widać, o czym myślała w momencie
śmierci. O skromności. (…) Pozostała z odkrytą częścią
klatki piersiowej, a widząc, że ma do czynienia z nędznikiem, którego na próżno można prosić o coś w imię
Boże, poszukała w tym momencie czegoś ludzkiego
w tym łajdaku. Nazwała bandytę bardzo kurtuazyjnie
„Monsieur” (Panie). Powiedziała: „Monsieur, na imię
Pana matki, proszę mnie zakryć”. Jaka obecność ducha!
Jaka skromność! Skontrastujmy to z dzisiejszymi modami, a łatwo pojmie się dekadencję świata po Rewolucji
francuskiej.
„Były to jej ostatnie słowa, echo całego jej życia,
utkanego z godności i czystości. Następnie zdarzyło się
coś dziwnego. Po jej śmierci dźwięk bębnów nie był słyszany”.
Po każdej śmierci skazańca uderzano w bęben, a ludzie ryczeli. Lecz jej śmierć wywołała takie wrażenie, że

żaden rewolucyjny łajdak nie ośmielił się dotknąć bębna. Wszyscy znieruchomieli, stali w ciszy.
„Nie słyszano ani wycia, ani okrzyku Niech żyje republika. Kapitan, który miał dać sygnał bębnom, upadł
nieprzytomny, na wpół sparaliżowany i już umierający.
Imponująca cisza spoczęła na oszołomionym tłumie,
a wszyscy pierwsi biografowie księżniczki powtarzają,
że unosił się – jak to czasami bywa po śmierci świętych
– przenikliwy zapach róży na całym placu Rewolucji”.
Plinio Corrêa de Oliveira
Wykład wygłoszony 13 stycznia 1970 r.
Tekst dostoswany do języka pisanego.

Madame Élisabeth będzie kanonizowana?
W 1953 r. papież Pius XII zatwierdził dekret o heroiczności cnót
Elżbiety Francuskiej. Księżniczka może być odtąd nazywana
służebnicą Bożą. Po zasięgnięciu opinii Konferencji Episkopatu Francji i nihil obstat Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 15
listopada 2017 r. arcybiskup Paryża, kard. André Vingt-Trois
wydał oficjalny dekret o wszczęciu procesu kanonizacyjnego
wobec Elżbiety Burbon, siostry króla Ludwika XVI. Postulatorem
jej kanonizacji jest proboszcz parafii św. Elżbiety Węgierskiej, na
terenie której znajdowała się twierdza Temple – miejsce uwięzienia księżniczki.
Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem służebnicy Bożej Elżbiety Burbońskiej! Prosimy o wysyłkę opisów
łask wyproszonych u Pana Boga za jej przyczyną na adres:
kontakt@krucjatamlodych.pl
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Ekologizm
jest nielogiczny!

Ekologiści mówią, że ratują zwierzęta, a teraz robią wielką kampanię, że powinniśmy
spożywać insekty. A gdzie się podziały prawa owadów? Mięsa krów nie możemy jeść,
a insekty już tak? Gdyby jutro wprowadzili prawo, że insektów też nie możemy jeść, to
czym będziemy się odżywiać? – mówi w rozmowie z Norbertem Polakiem Valdis Grinsteins, publicysta i współpracownik Instytutu ks. Piotra Skargi.

Powiedział Pan kiedyś, że niektóre zwierzęta
nas zachwycają, jak na przykład koń czy niektóre ptaki, a inne wzbudzają obrzydzenie,
jak mucha czy węże. Czy Pan Bóg stworzył
tylko dobre zwierzęta czy złe zwierzęta też
stworzył?
– Wszystko, co Bóg robi, jest dobre. To
znaczy, Bóg chciał stworzyć zwierzęta
i jako takie wszystkie są dobre, ponieważ odzwierciedlają cnoty lub wady.
Zwierzęta pokazują, co jest piękne,
dobre, miłe. Na przykład, delfiny przepadają za ludźmi!
Na świecie jest bardzo wiele
delfinariów (nawet w Dubaju, na Malcie czy w Singapurze), gdzie dzieci mogą
pływać z nimi. Delfiny
pomagają dzieciom autystycznym, a więc konkretne zwierzęta czynią
dobro. Ale nawet okropne
zwierzęta jak wąż, krokodyl czy nietoperz też coś reprezentują – to, co
jest złe, zdradzieckie czy niebezpieczne.
Dlaczego mówimy, że Chrystus jest Lwem z pokolenia
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Judy? Dlaczego nie nazywamy Go tygrysem czy wilkiem? Ponieważ lew jest szlachetny. Lew nigdy nie
zabije, gdy nie jest głodny. Zabije tylko wtedy, gdy
potrzebuje pokarmu. Nie jest jak tygrys, który zabije nawet wtedy, gdy nie chce mu się jeść. Z drugiej strony, lew zawsze chroni swoją rodzinę,
swoją ziemię. Jest też bardzo lojalny. W tym sensie reprezentuje wartości, które bardzo dobrze
pasują do Pana Jezusa. Kiedy chcemy powiedzieć,
że ktoś jest silny, mówimy, że jest „mocny jak lew”.
To zawsze jest pozytywne. Z kolei, pies był
zawsze symbolem wierności. W średniowieczu obok grobu czasem
budowano pomnik psa, co oznaczało, że pochowany człowiek był
zawsze wierny, np. swojemu królowi. Zwierzęta są bardzo symboliczne, a jako stworzenia Boże
wszystkie są dobre.
Ks. prof. Paweł Bortkiewicz relacjonował kiedyś
spotkanie pewnego międzynarodowego grona, które zawyrokowało: Najpierw
oskarżymy człowieka, że niszczy zwierzęta i przyrodę. Później
przyjdzie czas na kolejny etap –

Pole walki
zwierzęta będą równe człowiekowi. Następnie
powiemy, że ludzie powinni służyć zwierzętom.
Tak wygląda ekologizm. Jak katolik powinien się
w tym odnajdywać?
– Różnica między zwierzęciem a człowiekiem polega na tym, że człowiek ma nieśmiertelną duszę, a zwierzę posiada duszę, ale śmiertelną. I właśnie dlatego
człowiek jest królem przyrody. Zwierzęta zaś pomagają
człowiekowi w drodze do nieba. Symbolizują doskonałości Pana Boga, dzięki nim możemy lepiej Go pojąć.
Zwierzęta są nam potrzebne, aby dostać się do nieba.
Gdyby ludzie nie wiedzieli, jak wyglądają ptaki, jak
pięknie potrafią śpiewać,
wówczas czegoś by nam
brakowało. Wszystko, co
Bóg stworzył, pomaga
nam lepiej Go zrozumieć.
A kiedy mówimy, że człowiek jest jak zwierzę, to
wtedy głosimy to samo,
co komuniści i marksiści.
Czysty materializm! Ktoś
może przecież powiedzieć: „Zwierzęta mają
nogi – człowiek też. Zwierzę ma głowę – człowiek też”
i wyciągnąć z tego fałszywe wnioski.
Radykalny ekologista jest gotów nawet zabijać ludzi,
żeby ratować zwierzęta, ponieważ ponoć jest nas za
dużo. To są prawdziwi bandyci. Mamy robić miejsce robakowi, który dziś żyje, a jutro nie? A co z człowiekiem?
Co ciekawe, ekologiści mówią, że ratują zwierzęta, a teraz robią wielką kampanię, że powinniśmy spożywać
insekty. A gdzie się podziały prawa owadów? Mięsa
krów nie możemy jeść, a insekty już tak? Gdyby jutro
wprowadzili prawo, że insektów też nie możemy jeść,
to czym będziemy się odżywiać? Ekologizm jest nielogiczny. Podkreślam: człowiek ma duszę nieśmiertelną,
która będzie trwać na zawsze, zwierzęta zaś umierają i koniec. Zwierzęta oczywiście mają swoją rolę do
odegrania, ale człowiek jest ważniejszy, bo jest koroną
stworzenia.
Mówi się, że św. Franciszek z Asyżu był ekologiem.
Jaki był jego stosunek do świata przyrody?
– Wyobrażenie o św. Franciszku jest dziś całkowicie
zdeformowane. Był on bardzo niewinny, a ludzie niewinni mają większą kontrolę nad światem przyrody.
Ptaki chętnie przychodziły do niego, bo czuły, że pomimo skutków grzechu pierworodnego, nie stanowił dla
nich żadnego zagrożenia.
A jednak św. Franciszek mówił Bracie Wilku, Bracie Słońce… Jak to rozumieć?

– Tak, mówił „brat”. Ale co to oznacza? Zwykle „brat” to ktoś bardzo nam bliski, z najbliższej
rodziny. W niektórych kulturach słowo „brat” oznacza również kuzyna, i to ma sens. Ale kiedy św. Franciszek mówi „Brat Słońce”, „Brat Księżyc”, to oznacza to
bardziej, że są one blisko nas, że coś nam pokazują. Św.
Franciszek miał tę łaskę widzenia wszystkich stworzeń
jako odbicie doskonałości Boga. Jego poetyckie słowa
o naturze, o słońcu jak o naszym bracie, miały na celu
ukazać, jak one zbliżają nas do Boga. W tym sensie mówił o braterstwie. Św. Franciszek nie był panteistą.
Wegetarianizm, weganizm… rozpowszechnia się moda na brak
mięsa
w
żywieniu.
W USA promuje się jedzenie
wegeburgerów,
wege to, wege tamto…
Nawet w Polsce powstają już specjalne wegebary. Tymczasem ekologiści zarzucają mięsożercom, że zwierzęta przez
nich cierpią.
– Choć zwierzęta nie posiadają nieśmiertelnej duszy,
to oczywiście czują i mają dany od Boga doskonały instynkt. Gdy zwierzęta pomagają człowiekowi, żeby był
na przykład zdrowy, są bardzo szczęśliwe. Są tacy, którzy mówią, że nie możemy jeść zwierząt, bo ludzie to
też zwierzęta. Podejrzewam, że oni nienawidzą hierarchii wśród stworzeń. Zwierzęta z jednego gatunku jedzą przecież zwierzęta z innego gatunku. Ekologiści są
nielogiczni! Najpierw mówią, że jesteśmy zwierzętami,
ale innych zwierząt jeść nie możemy, a lew lub tygrys
zebrę już może pożreć.
Musimy zawsze pamiętać o jednym – Bóg ustanowił
hierarchię pośród swego stworzenia. Wszystkie stworzenia na najniższym poziomie są szczęśliwe, mogąc
pomóc stworzeniom na wyższym poziomie w dążeniu
do ich celu. W tym sensie, gdyby, na przykład, jakaś roślina mogła myśleć, byłaby bardzo szczęśliwa, że zwierzęta mogą ją jeść, bowiem te zwierzęta wówczas mogą
przeżyć. Tak samo zwierzęta, gdyby potrafiły myśleć,
byłyby bardzo szczęśliwe, że człowiek może je jeść, bowiem wtedy my żyjemy i możemy iść do nieba, gdyż
taki jest cel człowieka, który ma nie tylko ciało, ale i duszę nieśmiertelną. Na tym to polega. Ekologiści oczywiście nie wierzą ani w Boga, ani w duszę, więc tego nie
akceptują i rozwijają swoje dziwne teorie.
Dziękuję za rozmowę.
© Radio Chrystusa Króla
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Fryzura, torebki,
katolicyzm?
P

rzybywające [do Wiednia] z Francji elegantki nie czeszą się już wedle zeszłorocznej mody; obnoszą nową
fryzurę, zwaną fryzurą ofiary. Włosy muszą być
krótkie lub wysoko uniesione, tak by odsłaniały całkowicie
szyję, jak to czyni się skazanym na gilotynę. Aby dopełnić
wrażenia, należy zawiązać na szyi cienką czerwoną wstążkę,
imitującą strużkę krwi w miejscu odcięcia głowy.
Czyż to nie obrzydliwe?
Pisała pod koniec osiemnastego stulecia
Konstancja z Weberów, wdowa po Wolfgangu Amadeuszu Mozarcie…
Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że
posiadaczka takiej kreacji popierała terror Rewolucji (anty)francuskiej. Skądże
znowu! Tak nosiły się członkinie rodów, w których znalazły się ofiary
gilotyny. Panie celebrowały swoim
strojem przetrwanie najgorszego
okresu rewolty oraz… obalenie
starego porządku. Co więcej,
chodziły tak ubrane na specjalne bale ofiar.
Co innego, ewidentnie
pro-rewolucyjna
stylizacja z 1789 roku,
uszyta z materiału w biało-niebiesko-czerwone paski.
Dlaczego o tym piszę?
Obecnie na ulicach większych,
polskich miast da się zauważyć
początek mody na noszenie
przez kobiety torebek w kolorach homoseksualnej flagi.
Celowo nie piszę, że to tęczowa flaga, bo tęcza ma kolorów
siedem, a nie sześć.
Z początku pomyślałem, że
może to taki dziwny zbieg okoliczności – że wynika z chęci otaczania się fantazyjnym,
różnobarwnym akcesorium?

14 1/2019 (12)

Niektóre kobiety może nawet o tym niewiele myślą,
ot, kolejna „babska sprawa”. Zmieniłem jednak zdanie, kiedy na filmiku z „Parady Równości” we Wrocławiu zobaczyłem, że jednak wiele dziewczyn biorących
udział w tym skandalicznym wydarzeniu miało ze sobą
sześciokolorowe torebki. Rewolucja seksualna ma więc
swoje symbole i atrybuty modowe, a światowe elegantki sprzed dwustu trzydziestu lat
doczekały się swoich kontynuatorek. Tymczasem problem jest
poważniejszy niż sądziłem, gdyż
za tą żeńską modą zaczęli podążać
również pro-homoseksualni mężczyźni.
I tu pojawia się pytanie: czy
w związku z tym katolik powinien
okazywać swoją przynależność
do Chrystusa również… strojem
albo… fryzurą? Ktoś powie, że
robienie z noszonego ubrania
ideologii to już lekka przesada.
A jednak ubiorem i wyglądem
zewnętrznym
wysyłamy w świat mniej
lub bardziej czytelne
komunikaty. Nikt mi nie powie, że lubi oglądać brudne
i tłuste włosy, chyba że ma
spaczony gust, ale to już inna
sprawa. Szacunek do samego
siebie i do ludzi, którymi się
otaczam, a przede wszystkim
do Pana Boga i Jego praw – oto
wyznaczniki, którymi powinienem się kierować przy doborze stroju.
Ale to tak na dobry początek…
Maciej Maleszyk

List od Czytelnika

Niektóre techniki szybkiego
czytania szkodzą
Z zainteresowaniem przeczytałem artykuł Pani Kariny Kabacińskiej pt. Stan alfa – pułapka rozwoju osobistego? i na podstawie własnego doświadczenia potwierdzam tezy
w nim zawarte.

W

2004 roku, będąc w gimnazjum, uczestniczyłem w kursie „Technik Szybkiego Czytania i Rozwoju Intelektu”. Podczas zjazdów
uczyliśmy się m.in. różnych technik zapamiętywania
informacji (tzw. mnemotechniki) oraz ćwiczyliśmy metodę szybkiego czytania. Na wstępie chcę zauważyć, że
można wynieść z takiego kursu pewne pożyteczne wiadomości. Ja nauczyłem się np. metod zapamiętywania
dużej ilości informacji poprzez rysowanie map myśli,
układanie rymowanych historyjek lub tworzenie skojarzeń ze znanymi już informacjami.
Z drugiej strony, uczono mnie wątpliwej techniki
szybkiego czytania. Polegała ona na wodzeniu wzrokiem za wskaźnikiem (patyczkiem) umieszczonym tuż
pod linijką czytanego tekstu. Wzrok miał wodzić za
końcówką patyczka, który precyzyjnie wskazywał, co
jest czytane. W miarę postępu nauki miałem przesuwać
patyczek coraz szybciej, tak by i moje oczy czytały coraz
szybciej. Dodatkowo odbywały się ćwiczenia zwiększające pole widzenia i inne. To była prawdziwa tresura dla
oczu! Ostatecznie miało to doprowadzić do „szybkiego
skanowania tekstu” i czytania go za pomocą tzw. „pamięci fotograficznej”. Umysł miał podświadomie przyswajać skanowany tekst… Było to jednak szatańskie
zwiedzenie.

Wyłączenie świadomości
Uważam, że istotą problemu był atak na władze poznawcze człowieka i ich wypaczenie. W metodzie szybkiego czytania powoli „wyłącza się” świadomość na
rzecz podświadomości i jednocześnie traci się kontrolę
nad czytanym tekstem. Człowiek ma po prostu „robić
zdjęcia oczyma” i w ten sposób zapamiętywać „większość istotnych” informacji. Proszę jednak zauważyć, że
podczas naturalnego czytania mimowolnie powtarzamy
czytane słowa w myślach (tzn. wypowiadamy mentalnie
czytany/pisany tekst). Pamiętam, że kazano nam się tego
oduczyć – a to wielkie oszustwo – ponieważ wymawiając myślnie czytane słowa analizujemy ich znaczenie
i lepiej je sobie utrwalamy. Naturalne czytanie służy do

zrozumienia myśli wyrażonych za pomocą tekstu i ma
swoje prawa (np. nie da się czytać bardzo szybko zachowując przy tym wysoki poziom zrozumienia).

Problemy z modlitwą
Osobiście problem zauważyłem dopiero w momencie, kiedy nie mogłem się modlić. Będąc nauczony
„skanowania tekstu”, zatraciłem zdolność kontemplacji
i rozmowy z Bogiem podczas modlitwy. Chodzi mi zarówno o utratę tego subtelnego dialogu wewnętrznego
(niemożność wypowiadania się duszy) jak i o nieumiejętność modlitwy za pomocą tekstu (np. widząc tekst
Litanii Loretańskiej, po prostu skanowałem go w dwie
sekundy, ale nie umiałem się nim modlić – nie wypowiadałem tych wezwań, nie przeżywałem ich, nie rozumiałem, nie smakowałem, nie wyobrażałem…po prostu
nie wypowiadałem mentalnie słów tekstu modlitwy).

Czytaj i myśl
W ostatecznym porzuceniu praktyki „szybkiego czytania” utwierdziła mnie jej nieprzystawalność
względem tekstów specjalistycznych np. naukowych,
a tym bardziej, kiedy są one pisane w obcym języku.
Takich publikacji nie sposób szybko zrozumieć. Trzeba
je „studiować” i czytać zdanie po zdaniu tak, aby umysł
nadążał za myślą wyrażaną w tekście. A więc trzeba
myśleć nad tym, co się czyta.
Ostatecznie wyspowiadałem się z uczestnictwa
w tym procederze. Tego typu pomysły, jak to często
bywa, są mieszaniną dobra i zła, prawdy i oszustwa.
Pod pozorem rozwoju intelektu, kurs szybkiego czytania zaburza władze poznawcze człowieka. Konsekwencje tego typu „treningów mentalnych” mogą być niestety tragiczne, widoczne niekiedy dopiero w dłuższej
perspektywie. Bardzo dobrze, że raczyła Pani napisać
o tym artykuł.
Szczęść Boże!
Mateusz Szymański
Śródtytuły pochodzą od Redakcji
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Niesamowita
wolność chorału
gregoriańskiego
Pewnego razu, ojciec Lacordaire, słynny XIX‑wieczny francuski dominikanin i kaznodzieja wychwalał o. Prospera Guérangera, opata benedyktynów w Solesmes, który przywrócił chorał gregoriański: „Tak rzadko spotyka się chrześcijanina, w którym
wiara dominuje nad wszystkim innym!”

J

est to być może najbardziej zwięzła definicja chorału gregoriańskiego, szczytu muzyki chrześcijańskiej. Centralność wiary lub wyrażając się precyzyjniej, umiejscowienie Wiary jako cel najwyższy muzyki
nada temu kościelnemu śpiewu cały jego zestaw cech
charakterystycznych.

Prymat słowa
Nawet jeśli chorał jest muzyką, to jednak najpierw
jest modlitwą. Muzyka, melodia, rytm – w chorale gregoriańskim raczej powinniśmy mówić o tempie, nie
o rytmie – akcenty, głośność, wsparcie dla tekstu. Tekst,
zazwyczaj biblijny, decyduje o wszystkich elementach
składowych. Muzyka służy modlitwie. Ta główna i elementarna cecha zostanie zasadniczo odwrócona w późniejszej muzyce, w której estetyka stanie się głównym
dążeniem.
To prawda, możemy znaleźć wspaniale religijną muzykę w kantatach Bacha, na przykład, choć to odwrócenie będzie oczywiście zauważalne.
Peter Kwasniewski, znawca muzyki polskiego pochodzenia, ubrał to w następujące słowa: „Chorał jest
egzegezą tekstu: melodia i rytm nie są mimowolnie czy
przypadkowo powiązane z tekstem, lecz rozpakowują
i delektują się jego prawdą – uwydatniając ten czy inny
aspekt, utrzymując w ustach tę frazę, a wnikając w inną”.

Nieobecność rytmu
Chorał gregoriański pozbawiony jest rytmu, jest
niemetryczny. Jeśli jesteśmy skupieni na modlitwie,
to będzie normalne, że nie ograniczymy się rytmami,
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jak gdybyśmy tańczyli walca. Tempo chorału jest często porównywane do ruchu fal lub do oddechu żywego
stworzenia. Takie porównania lepiej oddają uczucia duszy, która jest w łączności z Bogiem. Ten niemetryczny
aspekt chorału jest wyjątkowy dla zachodniej muzyki.

Modalność
Obok braku rytmu modalność jest najbardziej charakterystycznym aspektem chorału gregoriańskiego.
Dziś w naszej tonalnej muzyce zwykliśmy uważać
tony durowe za radosne, a molowe za smutne. Muzyka
modalna nie jest ograniczona do tych tonów i rozwija się w ramach praktycznie nieograniczonej wolności
w skalach.
Jeśli skale nie są niczym ograniczone, to Kościół wybrał osiem z nich dla muzyki kościelnej. Zostały one
uznane jako najbardziej adekwatne dla ośmiu nastrojów
duchowych człowieka: poważny, smutny, tajemniczy,
harmonijny, szczęśliwy, nabożny, anielski i doskonały.
Już Arystoteles zauważył tę zdolność i pozostawił
nam takie oto spostrzeżenie:
„Natomiast w melodiach samych zawiera się odzwierciedlenie przeżyć moralnych, co oczywistą jest
rzeczą. Bo najpierw już natura tonacji bywa rozmaita,
tak że słuchacze różnie się nastrajają na każdą z nich, ale
np. przy tonacji zwanej miksolidyjską wpadają w nastrój więcej smutny i przygnębiony, przy innych, np.
przy skocznych, w nastrój raczej wesoły, podczas gdy
jeszcze inna wprawia nas przede wszystkim w nastrój
pośredni i poważny, co zdaje się wywoływać jedynie
tonacja dorycka w przeciwieństwie do frygijskiej, która
budzi zachwyt”.

temat numeru
Co warto zachować w pamięci to fakt, że
chrześcijaństwo, mając za swój cel dążenie do doskonałości i prawdy, zdolne jest dostarczyć tej niesamowitej wolności w chorale. To bogactwo modalne znika wraz z nowożytnością, złożone w ofierze surowym
ramom skal i harmonicznych trójdźwięków.

Anonimowość
Kolejną cechą chorału gregoriańskiego jest anonimowość. Kompozytorzy byli w większości nieznanymi
i skromnymi mnichami, którzy pragnęli tylko wychwalać Boga swoimi kompozycjami.

Jedność w różnorodności
Komunikatywne bogactwo chorału gregoriańskiego, wielość nastrojów duchowych, które przekazuje
jest osiągane w ramach jednolitej ramy. Zawsze jesteśmy w stanie to rozpoznać, pomimo mnogości jego
przekazu.

Umiar
Cnota umiaru, w jakiej ta muzyka jest tworzona, jest
zauważalna. Nie ma w niej raptownych czy nieoczekiwanych manifestacji. Wszystko w niej przemawia o zachowaniu równowagi.

Zgodność formy i treści
Jak łatwo dostrzec, ostateczne dążenie do
prawdy i dobra w tych artystycznych formach wyrazu tworzy w chorale solidną zgodność między formą
i treścią. Ponieważ treść jest ostatecznym celem, a forma jedynie dostosowuje się do celu. Do owej troski dążą
wyraźnie średniowieczni myśliciele:
„Dzieło literackie (czy muzyczne) jest piękne ze
względu na bezpośredni lub przefiltrowany olśniewający blask materialnych czy moralnych prawd, które
zawiera w sobie, a doświadczanych w sposób poruszający. Sądzimy, że na tym polega sedno estetyki sztuki
średniowiecznej”. (Edgar de Bruyne)
Ten sam flamandzki autor dopowie jeszcze: „Artysta, który dąży jedynie do przyjemności wynikającej
z osiągniętej wirtuozerii lub też wielbiciel, który oddaje
się tylko czysto formalnej przyjemności grzeszą przeciwko moralności i przeciwko pięknu. Jaki zarzut czynimy pewnym śpiewakom? Nie dbają już oni o poważne, moralne i boskie znaczenie muzyki i zatracają się
w ćwiczeniach czystej wirtuozerii i w ekshibicjonizmie,
jako zwykli byli czynić komedianci czy żonglerzy”.
To fundamentalne pragnienie transcendencji zawiera się wymownie w dewizie benedyktynów, zaczerpniętej z ich reguły: Ut in omnibus glorificetur Deus („Aby
we wszystkim Bóg był wielbiony”). Jest to w pełni uzasadnione, że otaczamy dziś czcią św. Benedykta jako patrona Europy. Mnisi benedyktyńscy zbudowali Europę,

Benedyktyni z Nursji (Włochy)
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Prymat słowa, centralność treści przesunie się ku prymatowi formy
i rozkoszowaniu się zmysłów

a ich motto jest inspirującą motywacją, aby budować ją
dalej.
Kiedy rewolucja protestancka zacznie zmieniać tę
zasadniczą motywację świata chrześcijańskiego, jezuici
jako przedstawiciele Kontrreformacji będą mieli własne
hasło na sztandarze, aby przeciwstawić się tej rebelii: „Na
większą chwałę Bożą”. Oba hasła wydają się identyczne,
ale czy na pewno? Pod pierwszym hasłem rozwijał się
chorał gregoriański, pod drugim – dojrzewała muzyka
barokowa. Ciekawy temat do dalszych dyskusji…

Synowie Boga ustępują
Rewolucja, kiedy wejdzie w wiek XVIII ogłosi swoje
hasło: Wolność, Równość, Braterstwo. Rewolucja udaje,
że jest wolnościowa. Lecz systemy, które tworzy zawsze
są pełne zakazów, praw, regulacji, naruszeń zasady
pomocniczości. Konsekwencje tego będą również odczuwalne w muzyce. Wolność rozwinięta przez chorał
gregoriański w późniejszej muzyce zostanie zatracona.

Renesans i barok – pierwsze odstępstwo
Wraz z nastaniem renesansu, później baroku, a także
tzw. muzyki klasycznej wiele z tych średniowiecznych
cech zostanie porzuconych. Prymat słowa, centralność
treści powoli przesunie się ku prymatowi formy i rozkoszowaniu się zmysłów. Rytm stanie się normą. Od modalności przejdziemy w tonalność. Kompozytorzy staną
się zawodowcami, czerpiącymi pieniądze z zatrudnie-
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nia przez katedry lub książąt. Kompozytorzy będą poszukiwać sławy za sprawą swoich arcydzieł. Choć z początku, w związku z racjonalistycznymi koncepcjami
humanizmu i oświecenia, muzyka będzie w większości
powściągliwa, harmonijna i logiczna, to jednak pojawią
się pewne egzotyczne spazmy niepokoju i uczuć.
To skomplikowane zadanie, aby prześledzić całą tę
ewolucję. Głównym scenariuszem pozostanie muzyka
religijna.
„Muzyka wciąż była jedną ze sztuk stosowanych,
ściśle związana z liturgicznymi oraz społecznymi
funkcjami. Nie istniał główny nurt ani proste ujście,
lecz skomplikowana delta ze wszelkiego rodzaju kanałami i starorzeczami. Mimo to, mamy u jednego końca
świeżą wodę, a u drugiego – wodę słoną. Środowisko
się zmieniło, a wraz z nim fauna i flora. Średniowiecze
przekształciło się w renesans i nastał nowy świat: nasz
świat”. (Bryan Trowell)
Emeterio Ferrés
Fragmenty wykładu wygłoszonego 1 grudnia 2018 r. w warszawskim Pałacu Staszica podczas VIII Dnia Otwartego Krucjaty Młodych.
Emeterio Ferrés – jeden z założycieli urugwajskiego Stowarzyszenia Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP), obecnie
mieszka w Coimbrze (Portugalia), dyrektor Instituto Santo Condestável, interesuje się historią współczesną.
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Muzyka

narzędziem rewolucji
kulturalnej
Muzyka jest nieodłączną towarzyszką człowieka. Nawet nasz mózg, stworzony przez
Boskiego Kompozytora, posiada receptory muzyczne, które umieszczone są gdzie indziej niż te odpowiedzialne za odbiór słów i innych treści intelektualnych. Muzyka
jest wpisana w nasze życie i stąd stanowi istotny element tego, co człowiek tworzy,
czyli kultury.

P

an Bóg stworzył cały wszechświat na sposób
muzyki. Zauważmy, że każdy byt ma swój rytm
i harmonię. Utwór muzyczny, jeśli ma być uznany
za wpisany w Boski porządek, powinien być ułożony
harmonijnie, a nie przypadkowo. Można powiedzieć
zatem, że jeśli muzyk odrzuca rytm, to tym samym neguje byt czasu, a jeśli odrzuca tonalność – neguje byt
przestrzeni.

używają – „grzechem kardynalnym”. Uznali, że sztuka
wraz z muzyką to znak nieba i naśladowanie samego
Boga.
Dla kontrastu chciałbym przytoczyć przemówienie Krzysztofa Pendereckiego, moim zdaniem chyba
najlepsze, wygłoszone na Uniwersytecie im. Adama
Teodor Adorno: „Pojmowanie sztuki
jako obraz Boga to grzech!”

Neomarksizm przeciwko muzyce
W XX wieku muzyka stała się niestety jednym z najniebezpieczniejszych narzędzi globalnej rewolucji kulturowej, w której zanurzony jest obecnie niemal cały
świat. Jeden z neomarksistów i przedstawicieli tzw.
szkoły frankfurckiej – Teodor Adorno (1903–1969) – dążył do tego, aby sztuka całkowite zerwała z Panem Bogiem i z Jego Boską nauką o stworzeniu świata. Główną
przeszkodą w rozwoju sztuki współczesnej ma być więc
transcendentny Stwórca. Ideolodzy szkoły frankfurckiej
znali starożytną myśl filozoficzną. Byli też wyśmienicie
poinformowani o tym, co się wydarzyło w dziejach nauki, a także na kartach Pisma Świętego. Wiedzieli oni
także, że w starożytności i w średniowieczu sztukę
pojmowano jako obraz wieczności, obraz Absolutu. I to
właśnie było według nich – zobaczmy, jakiego języka
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Mickiewicza w Poznaniu w 1987 r., a więc jeszcze
w okresie PRL‑u:
Cywilizacja europejska, wraz z jej kulturą i sztuką nierozerwalnie związana jest z chrześcijaństwem. Ono to przez
setki lat kształtowało jej oblicze i wszelkie jej osobliwości.
Nie będzie przesadą jeśli się powie, iż przez z górą tysiąclecie miało ono wprost monopol na dostarczanie form wszelkim
dziedzinom życia ludzkiego. Nie tylko filozofia, sztuki piękne,
budownictwo, rodzina były zorganizowane według chrześcijańskich norm, również wojny, sądy i sprawowanie władzy
były chrześcijańskie, a wszelkie ludzkie tęsknoty, aspiracje
i najsprzeczniejsze interesy wyrażały się w chrześcijańskich
symbolach.
Niech to wystarczy, że chrześcijaństwo wniosło
istotne korekty na genialnej wręcz sztuce starożytnego
świata, ale jednak niemającej dostępu do prawdziwego
pojęcia wieczności, prawdziwego pojęcia Boga, który
się dopiero objawił w Jezusie z Nazaretu.

Odrzucenie duchowości
Niejeden raz w swoich pismach Adorno neguje istnienie ducha, zarówno boskiego, anielskiego jak i ludzkiego. Mówi, że nie ma żadnego ducha. Powiada dalej,
że jeżeli poważnie potraktujemy sztukę, to po prostu duch ukazuje się jako radykalna sprzeczność
względem rzeczywistości empirycznej (materialnej). I tylko wtedy pojmie się sztukę właKultura i sztuka europejska
nierozerwalnie związana jest
z chrześcijaństwem
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ściwie, jeżeli się zaneguje wszelkiego ducha. Logiczność dzieł sztuki ukazuje się jako absurdalny
nieprzyjaciel sztuki. A zauważmy: co to znaczy logiczność, co znaczy logos? Logos to pojęcie najwspanialsze dla ukazania duchowości Boga i duchowości człowieka. A zatem – ten kto dokonuje zamachu na logos,
czyli na logiczność jakiejkolwiek działalności człowieka
w sztuce, ten de facto dokonuje zamachu na logos Boski.
I powiada Adorno, że pod dziełami sztuki, które wyrastają z tradycji logosu nie rozpięta jest żadna siatka, która
by je ochroniła przed radykalnym rozpadem. Koniecznym jest więc określenie każdego dzieła sztuki wyrastającego z ducha jako czegoś nierzeczywistego, a więc coś,
co należy zwalczyć. Penderecki powiedział natomiast:
Ów bunt przeciw krępującym zbawczo barierom chrześcijaństwa, znalazł swój wyraz w dwóch wielkich ideach XIX
stulecia, które mimo wszelkich różnic między nimi, wcielały
niewątpliwie te same prometejskie oczekiwania. Z jednej strony mam tu na myśli filozofię mocy i nadczłowieka Fryderyka
Nietzschego, z drugiej – filozofię wyzwolenia i samotworzenia
ludzkości sformułowaną przez Karola Marksa. Te dwie idee –
u korzeni swych antychrześcijańskie – w złożonym procesie
historycznym wydały owoc w postaci dwóch najbardziej złowrogich tyranii, jakich od lat nie oglądał świat. Po raz któryś
w dziejach człowieka potwierdziło się, iż próba odejścia od
Boga, a zwłaszcza zuchwała wola dorównania Mu, kończy się straszliwym i żałosnym upadkiem.
Penderecki trafnie zdiagnozował te nurty
ideologiczne – stanowią one część prądów
szkoły frankfurckiej, która jeszcze bardziej je zradykalizowała, tak żeby nic
pozytywnego w rzeczywistości
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nie zostawić ani nie ocalić. Na tym polega ostrze
rewolucji kulturowej: wykorzystać do maksimum
muzykę i inne gałęzi sztuki, aby zniszczyć w nas
ostatnią więź łączącą nas z Bogiem osobowym i ostatnią więź łączącą nas z duchem Boskim, czy z duchem
naszym osobistym, czy też z duchem naszego bliźniego.

Sztuka współczesna dąży
do unicestwienia człowieka

Dehumanizacja i negacja hierarchii
W sztuce awangardowej, także muzycznej, chodzi
o dehumanizację człowieka. Chodzi o to, by pozbawić osobę ludzką jej podmiotowości i jej działalności
w sztuce. Tylko dlatego nauka czy sztuka są możliwe,
że człowiek jako podmiot miał bezwzględny priorytet
przed przedmiotem. Wystarczyło, że traktowano człowieka jako istotę duchowo‑materialną, to już samo
w sobie stanowiło wywyższenie człowieka jako podmiotu względem całego świata przedmiotowego. Już na
pewno można przypuszczać, w jakim kierunku idzie
rewolucja kulturowa w muzyce i sztuce awangardowej.
Po pierwsze, żadnego priorytetu między podmiotem a przedmiotem. Taka hierarchia byłaby przejawem
starożytnego czy średniowiecznego myślenia. Żeby
tworzyć sztukę awangardową (w tym muzykę), kompozytor musi w sposób świadomy zrezygnować ze
swojego podmiotowego priorytetu. Kto nie jest zatem
do takiego aktu zdolny, nie może nazywać się twórcą
sztuki awangardowej. Co ciekawe, Adorno jeszcze bardziej to radykalizuje i mówi, że właściwa relacja między
człowiekiem jako twórcą a przedmiotem, nad którym
on pracuje oznacza, że prawdziwość tej relacji nadaje
przedmiotowi absolutny priorytet przed człowiekiem,
który rości sobie miano bycia podmiotem. Dlatego też
człowiek nawet nie może mieć stanowiska obserwatora,
nie mówiąc już o nim jako twórcy dzieła, nie mówiąc
o jakimś duchowym priorytecie, bo to wszystko dla
szkoły frankfurckiej nie istnieje. A zatem kim musi stać
podmiot? On musi być zdeterminowany w jego totalności przez przedmiot.
Czym jest muzyka czy sztuka awangardowa? Jest
niczym innym jak miejscem unicestwiania bezśladowego człowieka jako podmiotu. Jeżeli Czytelnik nie
ma takiego rozumienia sztuki awangardowej, to nie
jest obiektywnym interpretatorem tego nurtu w sztuce.
Penderecki natomiast powie w tym przemówieniu, które muszę powiedzieć, że mnie jako filozofa, całkowicie
zadziwiło:
Chrześcijaństwo trzyma ludzkość w poczuciu grzechu
i winy i z całą mocą podkreśla, iż człowiek nie da sobie rady
bez interwencji Boga. Stosując do tego zagadnienia kategorie
tragedii greckiej, można by powiedzieć, iż chrześcijaństwo
powstrzymuje człowieka przed najniebezpieczniejszym dla
niego od niepamiętnych czasów najbardziej kuszącym go występkiem jakim jest hybris – grzech pychy i samoubóstwienia.

Chrześcijaństwo powściąga, hamuje ową tęsknotę za uzurpatorskim przyznawaniem sobie atrybutów boskich i w tym, jak
sądzę, tkwi jego najgłębsza mądrość. Albowiem doświadczenie setek pokoleń i najprzeróżniejszych cywilizacji dowiodło
niezbicie, że z człowiekiem tak się rzeczy mają, iż rozwija się
on wtedy, gdy zdobywa się na metafizyczną pokorę, a marnieje i ginie, gdy ulega pokusie metafizycznego wywyższenia.

Bytowe samobójstwo
Zatem to, co postuluje Adorno, to jest samobójstwo.
Najpierw unicestwienie rzeczywistości, a później jego
„kropką nad i” jest unicestwienie własnej bytowości
jako bytowości. Takie zniewolenie podmiotu przez
przedmiot jeszcze w całych dziejach sztuki i w całych
dziejach świata nie miało miejsca, żeby sztuka była
po to, żeby bezśladowo zniknął jej twórca. Penderecki
doda:
Postać genialnego kompozytora Adriana Leverkühna
[głównego bohatera powieści „Doktor Faustus” Thomasa Manna – przyp. Jacek Jasiński], który uzmysłowiwszy
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sobie iż muzyka – po latach rozwoju – znalazła się nagle
w martwym punkcie, stając w obliczu nieprzezwyciężalnych
wydawałoby się trudności, sięgnął po diabelski eliksir, dający
złudnie nadprzyrodzoną moc, zdolną pchnąć inwencję ludzką
na nowe tory i ku nowym światom, i który stworzył w rezultacie dzieło antyhumanistyczne, a sam popadł w szaleństwo,
doskonale odzwierciedla ową ludzką tragedię pychy i poniżenia.
W czym kulminuje akt pychy – akt poniżenia?
Mianowicie w tym, co zaproponował Teodor Adorno
– precyzyjniej zresztą nurtu satanistycznego nie można określić, jak bezśladowe unicestwienie przedmiotu
i podmiotu. To jest strategia upadłego anioła. Proszę co
do tej kwestii nie mieć najmniejszych złudzeń. To nie
jest tylko jakieś zło, żeby na jakiś czas, na jakąś epokę
zanegować byt. To jest strategia unicestwienia bytu jako
bytu. Artysta‑muzyk nie ma innej alternatywy: albo
antyboski i materialistyczny socjalizm, albo jeszcze bardziej pusty i tragiczniejszy nihilizm awangardy jako
przejaw rewolucji kulturowej.
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Byt to „faszyzm” i „dramat”
W takiej zapaści znalazła się sztuka, w tym także
i muzyka. Jak to konkretnie przebiega? Muzyka, tak jak
każdy byt realny, posiada formę, bo forma jest kształtem bytu. Ona jest odpowiedzialna za kształt bytowości, który się w materii uzewnętrznia, jeżeli jest to byt
duchowo‑materialny. A czym jest forma bytu dla Adorna? Dla niego im czystszą jest forma, tym brutalniejszym, straszniejszym i niebezpieczniejszym jest dzieło
sztuki. Sztuka awangardowa jest takim trendem‑negatorem wszelkiej postawy formy.
Dlaczego? Bo Adorno przyjął zasadniczo błędną
tezę, że jeżeli jakaś bytowość posiada formę, to taki byt
przez posiadanie formy staje się bytem faszystowskim
i jest zdolnym tylko do tego, żeby drugiego jako drugiego unicestwiać. Dlatego takie dzieła obdarzone genialną formą, z klasycznego punktu widzenia, jak „Fuga”
Jana Sebastiana Bacha, jest – mówiąc językiem Adorna
– całkowicie fałszywa i stała się czymś niemożliwym
dla naszej awangardowej epoki, musi zostać absolutnie
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wyeliminowana z kanonu sztuk. Albo cała ta
symfonika van Beethovena – ona musi być wreszcie usunięta. Wszystko, co stanowi formę – jak sądzi
Adorno – byt, który pozostaje w związku ze swoją formą, zachowuje permanentne nieszczęście. Permanentny dramat.
A jak uwolnić świat współczesny od permanentnego
dramatu? Bardzo prosto – podpowiada Adorno, który
działa spod znaku najbardziej upadłego ducha – kiedy
każde dzieło pozbawimy jego formy, wtedy ludzkość
pozbawi się swojego całkowitego nieszczęścia.

wego, bytu ludzkiego, zwierzęcego i roślinnego
oraz doskonałość bytu Boskiego. Dlatego, jeżeli
ktoś chciałby w języku awangardy mówić o pięknie,
to wolno mu, ale tylko i wyłącznie jako pewnej postaci,
przejawie brzydoty. Jaki byt istnieje jako jedyny z pozycji widzenia sztuki awangardowej? Brzydota, brzydota
i jeszcze raz brzydota. A jaki byt określi wszelką rzeczywistość jako brzydotę? Jest nim ojciec kłamstwa, bo
ten, kto opowiada się za kłamstwem jako kłamstwem,
za złem jako złem, ten opowiada się za brzydotą par
excellence, dlatego że ta kategoria awangardowego pojęcia sztuki muzycznej i sztuki w ogóle, czyli kategoria
brzydoty – wyrasta z gleby satanizmu. Tak zorientowaDysonans dobry i zły
na sztuka czy muzyka awangardowa „nie może się poA co to znaczy dla Arystotolesa – pozbawić byt forzwolić zaplamić” – to są słowa Adorna – „prawdą, piękmy? To znaczy: unicestwić go. Dlaczego? Bo materia
nem i dobrem”. Proszę też nie mieć cienia wątpliwości,
jako materia istnieje zawsze na podmiocie formy. Nie
że Adorno nie wie, co pod takimi pojęciami wyraża.
ma materii jako materii. Jaki jest cel sztuki awangardoA Penderecki napisze:
wej? Celem jest sprzeczność, dysonans, ale w awangarMoje początki twórcze przypadły na okres, gdy w kraju,
dowym tego słowa znaczeniu. Bo dysonans jako taki
w którym się urodziłem, wzrastałem i studiowałem, artysta
w sztuce jest dopuszczalny. Dobrze pojęta harmonia to
stał wobec alternatywy – albo postulowana czy narzucona
przecież jedność; wspólnota czegoś, co jest różne, czasawręcz przez panującą ideologię estetyka socrealistyczna, albo
mi nawet diametralnie różnie jak białe i czarne. Ale czy
zwalczana czy zakazana nawet estetyka nowatorska, kojarzomożemy powiedzieć, z klasycznego punktu widzenia
na z ideologią burżuazyjną. Dla twórcy uczciwie i poważnie
rozumienia bytu, że biel i czerń to są sprzeczności? O,
podchodzącego do sztuki nie mogło być wątpliwości, za którą
nie – bo i doskonałym bytem jest biel i doskonałym byz dwóch przeciwstawionych sobie estetyk się opowiedzieć i jaki
tem jest czerń. Wszystko co jest, jest prawdziwe, dobre
program artystyczny realizować. Wybór był przeto oczywisty.
i piękne.
Nie zdawałem sobie wówczas sprawy, że alternatywa, o któO jakim dysonansie mówi
rej mówię jest w istocie alternatywą
Adorno? On interpretuje całą
złudną, pozorną, a każe wybierać
rzeczywistość jako sprzeczmiędzy fałszywymi wartościami, że
ność. Wszystko jest dla rewolucji
przeciwstawia sobie drogi w grunkulturowej sprzeczne ze sobą.
cie rzeczy do siebie podobne, bo każWszystko walczy ze sobą. Dlada z nich wywodzi się z analogiczczego? Bo rewolucja kulturowa
nego źródła, jakim jest odrzucenie
– czasami chcąc, a czasami nie
sacrum i postulat nieograniczonej,
chcąc – zogniskowała wszystko
a przez to straceńczej wolności
na najbardziej godnym pożałoczłowieka. Estetyka socrealistyczna
wania bycie, który jest sprzeczbyła funkcją postulowanego przez
nością najtragiczniejszą i której
marksizm konstruktywizmu. Estena imię „diabeł”. Na tej sprzecztyka nowatorska określana wówczas
ności została osadzona awangarw Polsce mianem burżuazyjnej stada.
nowiła daleką pochodną zmierzchu
bogów i wyrosłego na tym gruncie
nihilizmu. W płaszczyźnie polityczBrzydota – jedyne, co
nej i historycznej dwie pseudo‑propozostaje?
metejskie idee XIX wieku przybrały
Dlatego też musimy być świapostać najrozmaitszych kultów –
domi, po jaką kategorię sięga Adkultu historii, wodza, postępu i siły.
orno, żeby to wyrazić: po kategoW dziedzinie sztuki przejawiły się
rię brzydoty. Wiemy, że przez
one w postaci najrozmaitszych fetypojęcie brzydoty wszystko jest
szy – z jednej strony prostoty i ludoSztuka
jako
programowa
brzydota
zakwestionowane – doskonałość
wości, z drugiej nieokiełznane swowyrasta z gleby satanizmu
bytu materialnego, bytu duchobody i eksperymenty. Wszedłszy na
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tę drogę, zorientowałem się po jakimś czasie, iż więcej
się na niej burzy niż buduje, że przekraczanie i obalanie
kolejnych barier prowadzi w końcu na pustkowie i zrozumiałem wreszcie, że właściwa opozycja zachodzi gdzie indziej,
nie pomiędzy konstruktywizmem a formalizmem, a między
tymi oboma trendami
a zagubioną, czy zarzu- Służmy Pięknu!
coną w jakimś momencie
tradycją ugruntowaną na
sacrum.

Powrót do sacrum!
Powrót
artystów
muzycznych i twórców
sztuki w ogóle do sacrum, do Boga osobowego – w tym upatruję
najwspanialszych inspiracji, fundamentów
i celów dla szczytowych
postaci sztuki muzycznej, także i w naszych
czasach. Adorno zaś
oczywiście zaproponuje coś z goła odmiennego – Endkunstung der
Kunst, czyli „odsztukowienie sztuki”. Co to
oznacza? To oznacza
unicestwienie sztuki,
zasadniczą
deformację sztuki. W jakim bycie dokonało się w szczytowej postaci Endkunstung der
Kunst? W bycie anioła światłości. Nikt tak tego tak systemowo i radykalnie nie dokonał jak upadły anioł. Dlatego – z anioła – cudownego dzieła artyzmu boskiego
– przerodził się sam swoim działaniem, które Adorno
genialnie odczytał w jego strukturze, w bytowość, której może być na imię tylko „diabeł”.
W jakim kierunku ustawia nam się z pozycji globalnej rewolucji kulturowej rozumienie, rozwój i inspiracje
sztuki? Żeby sztuka była w jej totalności uzależniona od
najbardziej „odsztukowionego” bytu, jakim jest diabeł.
Dlatego też Adorno pojmuje sztukę jako „zasadę rozpadu”. Sztuka współczesna stała się jednym z najsubtelniejszych narzędzi rewolucji, której celem nie jest naprawa świata czy wyzwalanie z tego, co w nim jeszcze
jest nieprawdziwe, niedobre czy niepiękne, lecz chodzi
o zapaść, o śmierć. Arcymistrzem śmierci zaś jest diabeł.
Penderecki natomiast napisze – i to jest nasza puenta:
Rachunki człowieka są przeto zasadniczo proste. Albo godzi się on na świadomość własnej słabości i nędzy i towarzyszącą jej pokorę, a wówczas wolno, lecz sukcesywnie rozwija
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się, a ogród jego królestwa owocuje, albo odrzuca on
brzemię upokarzającej niższości, sięga po insygnia
władzy w kosmosie, ogłaszając się panem i rządcą stworzenia, a wówczas po krótkim czasie zaślepienia własną złudną wielkością, stacza się w przepaść szaleństwa, a żyzne dotąd
pola jego królestwa przemieniają się w pustynię. Dlatego
tak pilną potrzebą współczesnego świata jest nawrót do
chrześcijańskich
wartości
i jak najrychlejsze odbudowanie strzaskanej przez
kataklizmy XX wieku metafizycznej przestrzeni człowieka – temu celowi również
i ja chciałbym służyć swoją
sztuką.
Myślę, że każdy z nas
i każdy z rozumnych
i wolnych ludzi, którzy
mają nawet śladowe umiłowanie prawdy, dobra
i piękna podpisze się pod
tymi słowami i dołoży
jeszcze własny wkład,
żeby piękno trwało i żeby
przez służbę pięknu – także temu i przede wszystkim absolutnemu – żeby
się – mówiąc za Cyprianem Norwidem – zmartwychwstało.
ks. prof. Tadeusz Guz
Obszerne fragmenty wykładu wygłoszonego 1 grudnia
2018 r. w warszawskim Pałacu Staszica podczas VIII Dnia
Otwartego Krucjaty Młodych. Dostosowano do języka pisanego. Śródtytuły pochodzą od Redakcji.
Uwaga od Redakcji: Kompozytor Krzysztof Penderecki
(ur. 1933) wciąż pozostaje pod destrukcyjnym wpływem
nurtu awangardy w muzyce. Jego słowa przytoczone
w powyższym tekście sugerujemy przyjąć w duchu
tego, co Pan Jezus powiedział o faryzeuszach: Czyńcie
więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków
ich nie naśladujcie (Mt 23, 3).

ks. prof. Tadeusz Guz – filozof, teolog, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Badacz i krytyk protestantyzmu, totalitaryzmów, nowej lewicy i teologii Karla Rahnera.
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Muzyka transowa:

szamanizm
dla niewtajemniczonych

Z

anim przejdę do omówienia muzyki transowej,
należy wyjaśnić, czym jest sam trans. Internetowy słownik PWN podaje, że jest to stan podobny
do niepełnego snu, charakteryzujący się obniżoną świadomością lub stan braku kontaktu z otoczeniem, połączony z zatraceniem się w jakiejś czynności.
W tym miejscu należy postawić sobie pytanie: dlaczego w tytule napisałam, że muzyka transowa, czyli
taka, która w trans wprowadza, to szamanizm dla niewtajemniczonych? Żeby to wytłumaczyć, musimy pokrótce zapoznać się z tym, kim są szamani. Szaman to jeden z ważniejszych członków plemienia, który poprzez
kontakt z duchami, jest w stanie leczyć, przepowiadać
przyszłość i wskazywać współplemieńcom, co powinni
robić. Jednak cena, jaką za to ponosi, jest bardzo wysoka.
Już od wczesnej młodości odczuwa symptomy wskazujące na opętanie. W późniejszym okresie, poprzez użycie bębna, jednostajnego ruchu czy zażycie środków
narkotycznych wprowadza się w trans. W stanie tym
oddaje się „duchowi przewodnikowi”, który od tej pory
kieruje jego życiem i wędrówkami w zaświaty. Chwile,
w których łączy się ze światem duchowym przebiegają
dwojako. Albo jego dusza opuszcza ciało, albo demon
przejmuje nad nim kontrolę. Szaman, od młodości naznaczony obcowaniem z duchami, zmienia swój charakter i w zasadzie całkowicie wyzbywa się życia – niby
jest częścią plemienia, ale ze względu na napady agresji
i inne stany, które nim targają, żyje jakby poza nim.
Teraz przejdźmy do sedna sprawy. Wiemy już, że
celem omawianej przez nas muzyki jest wprowadzenie
słuchającego w trans, który jest otwarciem na rzeczywistość duchową. Wiemy też, że od wieków tą samą
metodą posługują się szamani. Już z tego prostego zestawienia wyprowadzić możemy wniosek, że ten rodzaj
muzyki nie jest obojętny dla duchowości. Zapoznajmy
się jednak z tym zagadnieniem bliżej.

Między pseudoterapią a elektroniką
W początkowym zamyśle tekst ten dotyczyć miał
tylko muzyki techno. Kiedy jednak bardziej zagłębiłam
się w temat, zdałam sobie sprawę z tego, że muzyka
transowa to nie tylko techno, a literatura, jaką znaleźć

Poprzez trans szaman otwiera się
na rzeczywistość duchową
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możemy na ten temat nie obejmuje najnowszych
zjawisk. W związku z tym postanowiłam wyszczególnić dwa gatunki muzyki transowej: muzykę
typowo szamańską i muzykę elektroniczną.
• Muzyka typowo szamańska – czyli dźwięki
używanie przez plemiennych szamanów (np. odgłosy bębnów, muzyka szamanów tybetańskich, syberyjskich, indiańskich czy mongolskich). Tego rodzaju
muzyka bez zastrzeżeń polecana jest jako odpowiednia do wprowadzania się w stany transowe, czasami
określa się ją mianem muzyki terapeutycznej. Marna to
jednak terapia, która zamiast poprawy naszego samopoczucia, oferuje otwarcie się na rzeczywistość, która
stanowi pole działania demonów. Tego typu muzyka
ma wprowadzić w szamański trans. Tyle tylko, że ludzie jej słuchający szamanami nie są, a skoro tak, to
najczęściej nie mają najmniejszego pojęcia o tym, co ich
może spotkać.
• Muzyka elektroniczna – jej głównym nurtem jest
elektroniczna muzyka taneczna. Tworzona jest za pomocą elektronicznych instrumentów muzycznych. Ist-
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nieje wiele jej gatunków, są to m.in. drum and
bass, dubstep, hardstyle, techno czy trans.
Najwięcej informacji o zagrożeniach duchowych, wynikających z muzyki elektronicznej, dotyczy
techno i to właśnie na nim się skupię. Niemniej jednak
sądzę, że ze względu na podobieństwo gatunków muzyki elektronicznej, zagrożenia te mogą tak naprawdę
dotyczyć większości jej gatunków.

Natłok wrażeń
Muzyka techno swoimi korzeniami sięga końcówki
lat 70. XX wieku, lecz prawdziwy jej rozkwit miał miejsce dziesięć lat później. Cechą charakterystyczną techno jest jego szczególna koncentracja na jednostajnym
rytmie. Tempo jest szybkie, a dźwięki są syntetycznie
albo elektronicznie przetworzone. Najczęściej nie zawiera części wokalnej. Techno (i pozostałe gatunki
muzyki elektronicznej) królują na dyskotekach i w klubach. Jej twórcami są DJ-e, którzy na żywo miksują ze
sobą gotowe sample, czyli wcześniej nagrane fragmenty

temat numeru
utworów. Na imprezę techno składa się: głośna,
rytmiczna muzyka często zbliżająca się do dopuszczalnej granicy dźwięku albo tę granicę przekraczająca; migające, jaskrawe światła i lasery oraz wyświetlane slajdy lub filmy. Wszystkie te czynniki razem
wzięte tworzą prawdziwy natłok wrażeń, który dociera
do organizmu człowieka. Często efekt ten jest jeszcze
połączony z zażytymi narkotykami, które często rozprowadzane są na tego typu imprezach. To porażające
dla zmysłów, a wraz z szalonym tańcem sprawia, że bawiący się wchodzą w trans. I wielu właśnie dla niego
przychodzi na imprezy. Chcą odreagować trudy całego
tygodnia pracy czy nauki. Wiele osób odlicza tylko czas
od imprezy do imprezy, bo tylko one pozwalają na zapomnienie o codziennych troskach.

Kto to kontroluje?
A skoro już wejdą w stan transu, w którym nie działa się świadomie, kto może poręczyć, czy ludzie, którzy
w tym czasie mają nad nimi kontrolę, nie wykorzystają
tego w niecny sposób? Czytelnik spyta pewnie, kto tę
kontrolę nad tłumem tańczących sprawuje? Otóż są to
ludzie odpowiedzialni za obsługę techniczną, a przede
wszystkim DJ-e. To oni decydują o tym, jakie treści zostaną przekazane pozbawionym krytycznego osądu ludziom.
Organizatorów imprez z muzyką elektroniczną
i pracujących przy ich obsłudze podzielić można na
dwie grupy. Do pierwszej zaliczyć można ludzi, którym
zależy przede wszystkim na zyskach. Nie interesują się
warstwą ideologiczną, a swoje działania koncentrują
na osiągnięciu jak największej popularności. Inwestują
więc w coraz nowocześniejszy sprzęt i doskonalą umiejętności, żeby przyciągnąć jak najwięcej fanów. Znacznie szkodliwsza jest jednak druga grupa. Są to ideolodzy, którzy konsekwentnie dążą do poddania bawiących się osób siłom, którym służą. Lech Dokowicz, reżyser i scenarzysta, który przez lata zaangażowany był
w tworzenie niemieckiej sceny techno wskazuje wyraźnie, że są to siły demoniczne, a na czele całej ideologii
stoją sataniści, których celem jest deprawacja młodzieży
i przejęcie nad nią władzy.

Wpływ na duszę i zdrowie
W jaki sposób przejmuje się kontrolę nad uczestnikami zabaw techno? Podstawą jest oczywiście wprowadzająca w trans muzyka i towarzysząca jej otoczka.
Skoro trans jest znanym od wieków sposobem na nawiązanie kontaktu ze światem duchowym, to staje się
szamanizmem dla niewtajemniczonych, którzy chcą
tylko odreagować doświadczenia życia codziennego.
Jakby jednak tego było mało, na ekranach obecnych na

takich imprezach wyświetlane są filmy, które nie dość,
że potęgują trans, to jeszcze podprogowo przekazują
demoralizujący albo wręcz satanistyczny przekaz (np.
sceny seksualne, symbole okultystyczne). Oczywiście
to, że w takim miejscu rozprowadzane są narkotyki
i inne środki psychoaktywne także degeneruje młodych
ludzi. Nie trzeba również dodawać, że tego typu zbiorowiska są wylęgarnią rozwiązłości.
Imprezy techno nie stanowią jednak tylko zagrożenia dla duszy człowieka, lecz także dla prawidłowego
funkcjonowania jego układu nerwowego. Ludzie uzależnieni od efektów, jakie wywołują u nich tego typu
imprezy, nie są w stanie radzić sobie z codziennym życiem. Nie mogą skupić się na nauce czy pracy, zaniedbują rodzinę. Bywają też przypadki, że chorują na trudną
do wyleczenia padaczkę.

Ofiary w ludziach
Na zakończenie pozwolę sobie na osobistą refleksję.
Symbolem tego, jak kończy się angażowanie w muzykę
techno, jest dla mnie to, co stało się z plenerową imprezą muzyki elektronicznej znaną pod nazwą Love Parade. Była ona organizowana w Niemczech od 1989 roku.
W 2010 roku, kiedy impreza odbywała się w Duisburgu,
w jej trakcie doszło do tragedii. Stłoczeni ludzie, których
było ponad milion, wpadli w panikę i zaczęli tratować
się nawzajem. Zginęło dwadzieścia jeden osób, a ponad
pięćset zostało rannych. Takim dramatem zakończyła
się ostatnia Parada Miłości. Podobnym dramatem kończy
się też życie tysięcy ludzi, którzy w hipnotycznym transie szukają zapomnienia, a znajdują wieczną śmierć.
Karina Kabacińska
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Jak powinien głosować

wyborca katolik?
Ludzie czasem mówią: „Znowu Kościół miesza się do polityki. Niech lepiej zajmą się
sprawami duchowymi. Od polityki są politycy, a nie księża!”. Trzeba jednak przyznać,
że czym innym jest wspieranie konkretnych partii czy polityków, którzy rzekomo reprezentują zasady katolickie, ale dla dobra cywilizacji chrześcijańskiej i Kościoła katolickiego robią nic albo mało, albo co gorsza – jeszcze szkodzą. To należy potępiać
zawsze. Czym innym natomiast jest zabieranie głosu w sytuacji, gdy polityka państwa
narusza moralność katolicką, Ewangelię czy Przykazania Boże. Wtedy Kościół ma nie
tylko prawo, ale i obowiązek pouczać wiernych, co jest dobre, a co złe. I od tego obowiązku nie wolno Kościołowi się uchylić. W takim duchu pisał w 1930 r. bp Stanisław
Kostka Łukomski w orędziu do swoich diecezjan w sprawie wyborów. W tamtym odległym już dla nas czasie miały się właśnie odbyć wybory do Sejmu i Senatu. W 2019 r.
w Polsce będzie można zagłosować na kandydatów do obu izb parlamentu, a także
w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jakie wskazówki wyborcy katolikowi dawał przedwojenny biskup?

S

tanęliśmy znowu przed wyborami posłów do tak
otrzymują jednocześnie od narodu wielkie uprawniezwanych ciał ustawodawczych, czyli do Sejmu
nia. Współdziałają wokół rządu państwowego dla dobra
i do Senatu. Wybieranie spośród społeczeństwa
kraju, a przede wszystkim stanowią ustawy, sięgające
mężów do spełniania publicznej pracy około dobra Pańnieraz bardzo głęboko w życie duchowe i religijne tak
stwa i narodu jest sprawą doniosłą i pożyteczną. I czynobywateli współczesnych, jak i następnych pokoleń.
ność wyborcza, wykonywana przez obywateli kraju,
Posłowie zacni, rozumni i religijni dają pewność, że
byłaby łatwą, gdyby się odbywała w spokoju, z należytakże ustawy państwowe, przez nich uchwalane, tym
tą roztropnością i w poczuciu wielkiej odpowiedzialduchem będą przepojone. Posłowie zaś niezbożni, parności tak wyborcy, jak i wybranego za dobro, pomyśltyjnie zaślepieni lub powodujący się nienawiścią do
ność i rozwój wszystkich
współobywateli, do wiary
publicznych
zagadnień
i Kościoła, stają się raczej
Pod grzechem ciężkim nie wolno
Ojczyzny.
szkodnikami dla życia
oddawać głosu na kandydatów
Niestety tak nie jest.
państwowego, gospodarCzas przedwyborczy staje
czego i religijnego w Oji stronnictwa, które są wrogie Kościołowi.
się czasem ogólnego rozczyźnie.
namiętnienia, czasem bałaKażdy katolik ma obowiąmucenia wyborców i czasem przykrej walki o głosy,
zek sumienia popierania dobra, a przeciwstawiania się
o wpływy partyjne, o szkodzenie jednym klasom spozłu. Katolik‑wyborca, jeśli nie chce się sprzeniewierzyć
łecznym przez drugie. Że tak jest istotnie, wiecie z właswojemu sumieniu katolickiemu, może oddać swój głos
snego doświadczenia.
wyborczy tylko na posłów, dających mu pewność, że
A jednak, bracia najmilsi, od oddania swego głosu
stanowczo i zawsze popierać będą obok dobra matewyborczego nie wolno nam się uchylać. Wybieranie borialnego narodu także jego potrzeby religijne, określawiem przedstawicieli narodu do ciał ustawodawczych
ne przez naukę naszego św. Kościoła. Katolik oddający
jest dla obywatela‑katolika nie tylko prawem, lecz także
głos swój na posłów Kościołowi katolickiemu wrogich,
ścisłym obowiązkiem. Posłowie przez naród wybrani
a nawet dla potrzeb religijnych narodu obojętnych, sta-
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je się współwinnym wszystkich szkodliwych,
nieraz niepowetowanych następstw, spowodowanych przez takich posłów.
Przy poprzednich wyborach z bólem wielkim
stwierdziłem, że bardzo znaczna liczba moich diecezjan
wskutek obałamucenia ich przez agitatorów lub przez
pisma wyborcze oddała swe głosy właśnie na posłów
takich stronnictw politycznych, które występują przeciwko wierze i Kościołowi katolickiemu. Dając wówczas
w liście pasterskim powyborczym wyraz swego bólu
nad tą bezmyślnością i nieposłuchaniem przestróg Biskupów, mówiłem, że owi wyborcy niezadługo sami się
przekonają, komu zawierzyli.
I rzeczywiście posłowie stronnictw wywrotowych
niebawem smutnie odpłacili się swoim katolickim wyborcom.
Oto poseł socjalistyczny z Łomży głównie przez katolików wybrany, sprowadził duchownego z sekty Hodura, dawał mu u siebie mieszkanie i utrzymanie oraz
ułatwiał mu agitację sekciarską.
Oto zwolennicy partii „wyzwolenia”, której katoliccy
wyborcy z okręgu łomżyńskiego dali także posła, usiłowali oderwać całe wsie od Kościoła katolickiego i urzą-

dzali najazdy na świątynie i cmentarze grzebalne katolickie w celu zabrania ich katolikom.
Oto dnia 24 kwietnia 1928 r., a więc tuż po owych
wyborach, posłowie ze stronnictwa chłopskiego wnieśli
do Sejmu o zerwanie konkordatu, ze Stolicą św. zawartego.
Oto posłowie ze stronnictwa „wyzwolenia” zgłosili do Sejmu projekt ustawy, zabraniającej duchownym
i sługom związków religijnych omawianie spraw politycznych.
Oto socjaliści domagali się zmiany konstytucji
z tym, ażeby rząd w Polsce zatwierdzał wszelkie sekty,
innowiercze związki religijne, loże masońskie itp.
Oto poseł z „wyzwolenia” w imieniu także partii
socjalistycznych i chłopskich, wniósł w Sejmie o pozbawienie Kościoła świadczeń od Państwa, zapewnionych
konkordatem.
Oto socjaliści, poparci przez partie „wyzwolenia”
i chłopskie, wnieśli do Sejmu o zniesienie rozporządzenia o nauce religii w szkołach.
Powyższe dowody niech wystarczą na przekonanie wyborców katolików o wrogim usposobieniu tych
stronnictw do wiary i Kościoła katolickiego.

Katolikowi nie wolno głosować na tych, co działają na szkodę
wiary, Kościoła lub religijnego wychowania młodzieży
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Wielu z ówczesnych wyborców otrząsnęło się wnet
2. Gwałcicieli zasad wiary katolickiej, np. odszczeze swego otumanienia i przybyło do mnie z wyrazami
pieńców od Kościoła lub szukających rozwodu małżeńżalu oraz zapewnienia, że w przyszłości będą roztropskiego u innowierców,
niejsi. Ufam, że teraz słowa swego dotrzymają, ufam,
3. Takich, którzy w poprzednich sejmach lub przy
że żaden wierzący katolik nie odda głosu swego na
innej sposobności działali na szkodę wiary, Kościoła lub
zwolennika stronnictwa i partii, które, jak wyżej podareligijnego wychowania młodzieży.
łem, zmierzają do podkopania w narodzie wiary święWyborcy powinni przeto zbadać, czy takie osoby
tej katolickiej i do skrępowania Kościoła katolickiego
stoją na liście wyborczej, katolikom zalecanej. Jeśliby
w Polsce.
tak było, co stwierdzić można zasięgając wiadomości
Zatem, jak mają wyborcy katolicy w dzień wyborów
u osób znanych i wiarygodnych, wówczas na taką listę
postąpić? Naprzód powinni spełnić swój pierwszy obogłosować nie należy, chociażby was do tego obietnicami
wiązek wyborczy, to znaczy pójść w dniu wyborów do
lub groźbami nakłaniano.
urny wyborczej.
Oby Matka Najświętsza, Królowa Polski, uprosiła
Dalej, pod grzechem ciężu Boga spokojny przebieg i jak
kim nie wolno oddawać
najlepszy wynik wyborów.
swego głosu na kandydaW tym celu proszę,
Każdy katolik ma obowiązek sumienia
tów i na listy stronnictw,
ukochani
diecezjanie,
popierania
dobra,
a
przeciwstawiania
się
złu.
które jak wykazałem, są
o ofiarowanie codziennie
wrogie Kościołowi Chryw pacierzach swoich choćstusowemu, Kościołowi naby jednego Zdrowaś Maryjo
szemu.
na tę intencję.
Co do innych list wyborczych, powinien każdy wyŁaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie
borca katolik dokładnie zbadać, czy nie zawierają mięz nami.
dzy kandydatami poselskimi innowierców lub katolików nie zasługujących na zaufanie. Katolicy nie powinŁomża, dnia 10 października 1930 r.
ni wybierać innowierców, gdyż posłowie innowiercy
przy obronie zasad katolickich mogą zawieść.
† Stanisław Kostka Łukomski
Do katolików nie zasługujących na zaufanie należy
Biskup łomżyński
zaliczyć przede wszystkim:
Język nieco uwspółcześniono.
1. Osoby prowadzące życie gorszące,
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Sprzedał wszystko,

by ruszyć
na krucjatę

S

zlachta Francji i brzegów Renu nie żałowała
ważniejszych krzyżowców, jak gdyby były najpospolitswych dóbr, by przygotować się na pierwszą kruszymi owocami w chatach wieśniaków.
cjatę (1096–1099 r.). Cały ekwipunek przydatny na
Wielu baronów, nie mając do sprzedania ani ziemi,
wojnie był tak drogi, że dochód z posiadanych ziem był
ani zamków, błagało o szczodrość wiernych, którzy nie
prawie niewystarczający do pokrycia wyposażenia
podjęli krzyża, by mogli liczyć na udział w zasługach
choćby jednego rycerza.
świętej wojny, pomagając w wyposażeniu krzyżowWe wpływowym studium Riley-Smith ocenił,
ców. Gotfryd z Bouillon, książę Dolnej Lotaryngii,
że w tym czasie krzyżowiec musiał zgromadzić
kierując się bardziej światłą pobożnością, zadowolił
zapasy odpowiadające mniej więcej czterokrotsię pozbyciem się swych domen. Czytamy u Roberności jego rocznych dochodów, aby sfinanta Gaguina, że pozwolił mieszkańcom Metzu
sować swą wyprawę. Kobiety pozbawiały
odkupić swoje miasto, którego był suzeresię najcenniejszych ozdób, by wypranem. Sprzedał księstwo Stenai biskupowi
wić swych synów i mężów na zbrojną
Verdun i oddał swoje prawa w stosunku
pielgrzymkę. Historycy powiadają,
do zamku Bouillon biskupowi Liège
że ludzi ci, gdyby żyli w innych
za niewielką sumę czterech tysięcy
czasach, woleliby wycierpieć
srebrnych marek i funta złota. Była
tysiąc śmierci niż porzucić
to większość jego funduszy przeznaswe dziedziczne włości.
czonych na krucjatę.
Tymczasem
jednak
Przed wyjazdem Gotfryd spienięsprzedawali je po niżył praktycznie wszystkie swoje
skiej cenie lub wyposiadłości. „Gotfryd Jeromieniali na broń.
zolimczyk” widział swoją
Złoto i stal zdawały
przyszłość na Wschodzie,
się jedynymi pożąa nie na Zachodzie. Wydanymi przedmiotaruszył on do Ziemi
mi.
Świętej
umocniony
Objawiły się nagle
niemałą wiarą i wieświatu zapasy bogactwa,
loma rycerzami. Był
wcześniej
skrywane
jednym z wielu ludzi,
z obawy lub skąpktórzy po usłyszeniu
stwa. Sztaby złowezwania do pierwszej
ta, jak powiada
krucjaty postanowili „zaojciec Guibert,
mienić to, co niepewne na
widywano
leto, co pewne”.
żące w stosach
Gotfryd z Bouillon (ok. 1060–1100)
Redakcja
w namiotach naj-
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Różańce publiczne to już
główny nurt katolicyzmu
W minionym 2018 roku Krucjata
Młodych koordynowała organizację prawie trzystu Różańców
publicznych. To o połowę więcej
niż w roku 2017. W spotkaniach
modlitewnych, które odbywają się regularnie na ulicach kilkudziesięciu polskich miastach
wzięło udział ok. piętnaście tysięcy wiernych. Z satysfakcją
należy stwierdzić, że za przebieg
zgromadzeń
odpowiedzialne
są lokalne środowiska, najczęściej związane z antyaborcyjną
Fundacją Pro-Prawo do Życia.
W okresie styczeń-marzec 2019
odbyło się ponad sto Różańców
publicznych.
Udział w Marszu
Niepodległości 2018

„Muzyka w walce między Dobrem a Złem”
VIII Dzień Otwarty Krucjaty Młodych
1 grudnia 2018 r. już po raz
ósmy odbył się Dzień Otwarty Krucjaty Młodych, podczas
którego nasi młodzi członkowie
i sympatycy mogli posłuchać
wykładów dotyczących muzyki
i jej wpływu na ludzkie dusze.
Tym razem spotkanie odbyło się w warszawskim Pałacu
Staszica, a czterdziestu uczestników mogło wymienić uwagi
z takimi wykładowcami jak ks.
prof. Tadeusz Guz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
(„Muzyka jako narzędzie rewolucji kulturowej”) oraz Valdis
Grinsteins z Instytutu ks. Piotra
Skargi, który odczytał prelekcję
nieobecnego Emeterio Ferrésa
z portugalskiego Instituto Santo
Condestável („Muzyka z perspektywy kontrrewolucyjnej”).

Obszerne fragmenty obu wystąpień publikujemy w tym numerze „Krzyżowca” odpowiednio na stronie 16 i 19.
Punktem kulminacyjnym Dnia Otwartego była projekcja filmu pt. „Ukryty”
język muzyki w walce o serca, umysły i dusze wyprodukowanego przez amerykańskie Stowarzyszenie Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP).
Stanisław Sadowski i Martin Brandt zaprezentowali działalność Krucjaty
Młodych, a gospodarz spotkania – Marcin Beściak – w sesji końcowej podsumował cały dzień i przypomniał nauczanie Kościoła na temat muzyki.
Należy dodać, że w godzinach porannych ks. Wojciech Pobudkowski z Instytutu Dobrego Pasterza w kościele środowisk twórczych w Warszawie (przy
pl. Teatralnym) odprawił Mszę św. w starej formie rytu rzymskiego w intencji
członków i sympatyków Krucjaty Młodych.

Jak co roku 11 listopada Krucjata Młodych dołączyła do uczestników Marszu Niepodległości
w Warszawie, aby tym razem
uczcić 100. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości. Idąc
w tzw. Bloku Konserwatywnym,
mogliśmy wspólnie z przedstawicielami innych organizacji
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Epopeja holenderska:
Łańcuchy, cegły i konfetti
W dniach 7–9 marca br. trzech wolontariuszy Krucjaty Młodych wyprawiło się do Holandii, by pomóc miejscowym katolikom w przeprowadzeniu
szeregu kampanii ulicznych w obronie rodziny. Na apel do holenderskiej
krucjaty odpowiedzieli entuzjastycznie również młodzi katolicy zrzeszeni
w Brygadzie św. Michała (Sint Michael Brigade), pochodzący głównie z Brabancji – historycznie najbardziej katolickiej części Holandii.
Młodzi ludzie
na ulicach Nijmegen – jak
przyznają sami
Holendrzy miasta
gorszego
nawet od Amsterdamu – rozdawali
przechodniom ulotki
zachęcające do
protestu przeciwko odczytom
bajek dla dzieci
prowadzonych
przez transwestytę w bibliotece miejskiej. Pozytywne reakcje przeplatały się
z negatywnymi, ale to normalne, kiedy robi się coś dobrego.
Towarzyszyły nam dudy, które zagrzewały nas do boju. Grana na nich tradycyjna muzyka niderlandzka wyrosła z cywilizacji chrześcijańskiej przypominała, że walka o holenderską duszę wciąż trwa. Mieliśmy także banery,
które głosiły „Boże małżeństwo: 1 mężczyzna + 1 kobieta” oraz „Mężczyzną
i niewiastą stworzył ich Bóg” (cytat z Księgi Rodzaju).
Staraliśmy się być wszędzie tam, gdzie jest dużo ludzi: pod uniwersytetem,
przy centrum handlowym, obok dworca kolejowego czy w ścisłym centrum
miasta. Towarzyszyli nam policjanci, którzy pilnowali, by nic nam się nie
stało. Holendrzy różnie reagowali na nasze działania, niektórzy agresywnie.
Jednej nocy nasi przeciwnicy założyli łańcuchy na bramie domu pielgrzyma,
gdzie przebywała cała nasza ekipa. Blokada została przez nas jednak szybko
usunięta. Próbowali również obrzucić nasze samochody cegłami.
Warto tu wspomnieć o jeszcze jednym incydencie. Zakapturzeni i zamaskowani aktywiści Antify („ruchu antyfaszystowskiego”) zablokowali wyjazd
z parkingu, z którego mieliśmy wyjechać. Kopali jeden z naszych samochodów, a przednią szybę obrzucili konfetti. Przechodnie byli oburzeni zachowaniem lewicowych bojówkarzy, którzy nienawidzą katolickiego poglądu
na rodzinę.
To jednak absolutnie nas nie zraża i kiedy będzie trzeba, na wezwanie Matki
Bożej, pomożemy jeszcze nie raz naszych braciom na tak trudnym terenie,
jakim jest Holandia.

śpiewać katolickie i patriotyczne pieśni, modlić
się na Różańcu, a także wznosić
okrzyki. Przedtem jak ćwierć miliona ludzi zebranych na pl. Defilad ruszyło w marszu, rozdaliśmy
pięć tysięcy ulotek promujących
odmawianie Różańca Świętego
publicznie.
Przeciwko homoseksualnej
indoktrynacji wobec dzieci

21 stycznia br. pod Urzędem Miasta Warszawy odbyła się manifestacja sprzeciwu wobec narzucania przez prezydenta Rafała
Trzaskowskiego zajęć, które pod
pozorem walki z „mową nienawiści”, stałyby się niebezpiecznym
narzędziem do homoseksualnej
indoktrynacji. Podręczniki, z których nauczyciele mieliby korzystać podczas wspomnianych zajęć, w dużym stopniu zawierają
agendę homoseksualną i promują
dewiacyjny styl życia. Jednym
z przemawiających podczas zgromadzenia był Maciej Maleszyk,
przedstawiciel Krucjaty Młodych.
Manifestację starali się zagłuszyć
działacze LGBT i lewicowi aktywiści, którzy kilkanaście metrów
dalej rozwiesili transparent „Stop
nienawiści”. W pewnym momencie jeden z działaczy LGBT, wyposażony w tęczową flagę próbował
wejść w tłum, by sprowokować
uczestników pro-rodzinnej manifestacji. Lewicowy aktywista
został jednak po chwili odprowadzony przez funkcjonariuszy
policji, którzy nie dopuścili nawet
do konfrontacji słownej.
Organizatorem akcji było Centrum Życia i Rodziny.
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Działalność K rucjaty Młodych
Programy formacyjne

W warszawskiej siedzibie Krucjaty Młodych co miesiąc odbywają
się weekendy męskiej formacji
kontrrewolucyjnej. Jakie tematy
są poruszane podczas wykładów? Modernizm, Sobór Watykański II i dzisiejsze przyśpieszenie Rewolucji w Kościele (José Antonio
Ureta), Dusza w nauczaniu św. Tomasza z Akwinu (Marcin Beściak),
Konserwatyzm amerykański (prof.
Grzegorz Kucharczyk), Niebezpieczna ideologia zrównoważonego
rozwoju (Arkadiusz Stelmach) to
tylko niektóre z nich.
W dniach 20–24 lutego br. na terenie ośrodka Instytutu ks. Piotra
Skargi w Zawoi gościli członkowie i sympatycy Krucjaty Młodych. W ramach programu edukacyjnego odbyły się wykłady
wiceprezesa Instytutu Arkadiusza Stelmacha oraz członka TFP
Valdisa Grinsteinsa na temat katolickiej wizji dziejów, a także rewolucji kulturalnej (sorbońskiej)
roku 1968. Kilkunastu młodych
mężczyzn miało także okazję potrenować śpiew Małego Oficjum
o Najświętszej Maryi Pannie,
a początkujący i bardziej zaawansowani narciarze wypróbowali
jeden z okolicznych stoków. Karmelita o. Kazimierz Duda sprawował dla nas codziennie Mszę
św. w starej formie rytu rzymskiego (tzw. trydencką).
W Warszawie, Wrocławiu i Białymstoku odbywają się ponadto
cotygodniowe wieczory formacyjne.
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Tłumy na projekcjach filmów
i blokada protestancka

W marcu br. w warszawskim kinie Wisła odbyła się premiera filmu pt. Rewolucja totalnej wolności (reż. Jarosław Mańka). Premiera zgromadziła 800-osobową widownię. Na tydzień przed pokazem wszystkie darmowe zaproszenia
rozeszły się w trzy godziny. Spotkanie rozpoczęto modlitwą Pod Twoją obronę,
po której przywitał gości Maciej Maleszyk z Krucjaty Młodych oraz wiceprezes Stowarzyszenia im. ks. Piotra Skargi Arkadiusz Stelmach. Po nim o kulisach powstawania produkcji opowiedział twórca filmu.
Tydzień później zorganizowaliśmy kolejne projekcje, które obejrzało w sumie
siedemset osób. Tym razem modlitwę na rozpoczęcie seansów poprowadzili
ks. prał. Mirosław Cholewa (proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Magdalence) oraz legenda „Solidarności” ks. Stanisław Małkowski.
Dzięki uprzejmości ks. Tadeusza Białousa dotarliśmy z filmem o rewolucji
kulturalnej roku 1968 również do Ełku. W prowadzonym przez niego Przedszkolu Katolickim „U Lolka” na seans przyszło siedemdziesiąt osób. Przedziwne problemy techniczne, które napotkaliśmy w trakcie projekcji przezwyciężyliśmy modlitwą i roztropnym działaniem.
Z kolei film w reżyserii Grzegorza Brauna pt. Luter i rewolucja protestancka przyciągnął do Elbląga i Rzeszowa odpowiednio dwieście pięćdziesiąt
i dwieście dwadzieścia osób.
Z powodu protestu
dwóch lokalnych pastorów protestanckich
prezydent
Elbląga
w ostatniej chwili wypowiedział nam umowę na wynajem sali
w Ratuszu. Naprędce
udało nam się jednak
zorganizować projekcję w tym samym dniu
w Hotelu „Elbląg”.

Środowiska – Zwyczaje – Cywilizacje

Dystynkcja,
splendor

i religijność
Kontrast między mentalnością rosyjskiej schizmy
a mentalnością autentycznie katolicką

N

a zdjęciu widzimy cara Mikołaja II z żoną
Aleksandrą, którzy wraz ze swoimi dziećmi
zostali później okrutnie straceni przez komunistów we wczesnych godzinach 17 lipca 1918 roku.
Choć fotografię wykonano już w XX wieku, można
w niej dostrzec mentalność
starej, prawdziwej Rosji z poprzednich stuleci.
Daje się zauważyć wytworność i splendor strojów.
Car nosi coś w rodzaju tuniki
z cienkiej tkaniny, wysokiej
klasy, a także kapę z jasnymi
i okazałymi haftami. Sprawia
wrażenie człowieka, który wyszedł z głębin mgły Historii, na
wpół nieobecny wobec swoich
czasów i wydarzeń. Caryca ma
w sobie coś z ikony bizantyjskiej: hieratyczna, nieruchoma,
przykryta pięknym płaszczem,
ukoronowana i w welonie. Te
stroje mogą pochodzić z dnia
koronacji lub wielkiej uroczystości publicznej. Całość daje
wyobrażenie o tym, jak godna
szacunku jest publiczna władza pochodząca od Boga.
W wyglądzie cara daje się
zauważyć pewien aspekt rosyjskiego kościoła schizmatyckiego – rodzaj tajemnicy
w głębi spojrzenia, któremu towarzyszy jakiś sen, jak
ktoś na wpół pod wpływem narkotyków lub zahipnotyzowany czymś skłaniającym ku wiecznej senności. Jest
pewien smutek, nie ma nadziei ani radości.

Ich postury są nieruchome, to postawa, której człowiek współczesny nienawidzi. Duch religijny musi być
medytacyjny, refleksyjny i modlitewny, nieufny wobec
ciągłego zaniepokojenia współczesnego człowieka,
które jest przeciwne normalnej postawie duszy prawdziwego katolika. Katolik nie
może być zaaferowany ani zanurzony w fałszywej mistyce;
musi za to mieć silną i mężną
radość, której towarzyszy zgoda na poświęcenie, ofiarę, bitwę – musi lubić walkę.
U cara, który byłby katolikiem możemy sobie wyobrazić
człowieka bez wyobcowania
wobec rzeczywistości i niepogrążonego w fałszywej mistyce. Przeciwnie, jego spojrzenie
byłoby spokojne, szlachetne
i skłonne do wzniosłości. Tak
oto byłby wojownikiem – zarówno jako siedzący na koniu
gotowy do boju, jak i siedzący
na tronie, skąd przewodziłby
swemu ludowi. W ten sposób
nie tylko byłby symbolem, który inspiruje innych, lecz także
dowódcą swoich poddanych.
Plinio Corrêa de Oliveira
Fragmenty wykładu
przeprowadzonego dnia 7 lutego 1990 r.
Catolicismo, nr 817, styczeń 2019 r.
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ajlepszymi synami naszej Ojczyzny są ci, którzy bacznie strzegą jej fundamentu religijnego i z całą stanowczością przeciwstawiają się wszelkim zakusom
osłabiania życia religijnego w Polsce. Przeciwnie, do wyrodnych dzieci Polski
zaliczyć należy tych, co pragną w niej podeptać prawa Boga i Jego Kościoła, (…) co wzbudzają w społeczeństwie polskim obojętność na zasady, na obowiązki i cnoty katolickie.
Miłujmy Ojczyznę przez dążenie do uzdrowienia się z powszechnych swych wad
i grzechów. (…) Stańmy się religijni naprawdę i na trwałe, uzbrójmy się w cnoty wedle
nauki Wiary naszej świętej i wedle wzoru naszych wielkich Świętych polskich, których
nam dali Kościół i Ojczyzna zarazem. Św. Stanisław Szczepanowski na stolicy biskupiej
i św. Jan Kanty uczony krakowski, św. Kazimierz królewicz czy św. Stanisław Kostka
młodzieniec, błogosławiona Jolanta małżonka, czy św. Bronisława panna – wszyscy oni
najczystszą posiadali miłość Ojczyzny, bo ją czerpali z doskonałej miłości Boga.
Miała także Polska świeckich bohaterów, co wśród wojen lub prześladowań nieśli jej
w dani swoje siły i życie. Którzy z nich zapisali się na złotych kartach chwalebnych naszych dziejów jako najwybitniejsi jej synowie? (…) Mężowie religijni, bogobojni, o religijność w narodzie troskliwi lub chrześcijaństwa przeciwko niewiernym broniący. Imiona
nawróconego do chrześcijaństwa Mieczysława, Kościół i wiarę rozszerzającego Bolesława Chrobrego, Jana Sobieskiego, obrońcy chrześcijaństwa i tylu hetmanów pobożnych
i powstańców męczenników za Ojczyznę polskie pokolenia czcić będą po wszystkie
czasy, bo oni wzniosłą swoją służbę dla Ojczyzny umieli łączyć ze wznioślejszą jeszcze
służbą dla Boga
bp Stanisław Kostka Łukomski (1874–1948)

