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Fanatyzm jest jedyn¹ si³¹ woli, 
jak¹ mog¹ osi¹gn¹æ s³abi i niepewni.

Friedrich Nietzsche

fot. MJ
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Religia odegra³a ¿ywotn¹ i bardziej konstruk-
tywn¹ ni¿ destruktywn¹ rolê w rozwoju ludzko-
ści, ale jej propaganda nale¿y do najniebezpiecz-
niejszych, gdy¿ opieraj¹c siê przede wszystkim 
na uczuciach, budzi najwiêksze emocje – twier-
dzi Oliver Thompson [1]. Jest bowiem bardziej 
sk³onna ni¿ polityczna do wykorzystywania, 
choæby marginalnie, motywów irracjonalnej 
mistyki, stwierdzeñ niemo¿liwych do udowod-
nienia i manipulacji t³umami. Charakteryzuje 
siê równie¿ nadmiern¹ sk³onności¹ do udo-
wadniania tego, czego udowodniæ niepodobna, 
przy odwo³ywaniu siê do cudów, przepo-
wiedni i dokumentów w¹tpliwego 
pochodzenia.
Obserwacja polityków, szczegól-
nie polskich, sk³ania do refleksji nie 
tylko na temat zbie¿ności wspo-
mnianych technik propagandowych 
ze stosowanymi przez nich, ale 
przede wszystkim nad eksponowa-
niem religijności czêsto traktowanej 
jako istotny element kreacji wizerunku.
Analizuj¹c to, nale¿y wzi¹æ pod uwagê kilka 
zagadnieñ. Na przyk³ad tradycjê zwi¹zków 
w³adzy z duchowieñstwem i fakt, ¿e w dziejach 
cywilizacji ludzkiej oraz zwi¹zanych z ni¹ reli-
gii dzia³ania sekularyzacyjne trwaj¹ dopiero od 
piêciuset lat i maj¹ zmienny charakter. A tak¿e 
niezwykle istotny dla sprawuj¹cych i chc¹cych 
sprawowaæ w³adzê poziom religijności elektora-
tów. Ponadto w Polsce nale¿y pamiêtaæ o prze-
si¹kniêtym tradycjami religii patriotyzmie.

W domu Boga (Bóg w domu)
Od najdawniejszych czasów wodzowie, a 
zw³aszcza w³adcy, dbali o przypisywanie im 
cech nadludzkich i charyzmy – ³aski bogów, 
„z którymi” podejmowali decyzje i których 
realizacji pilnowali kap³ani oraz przedstawi-
ciele resortów si³owych. Notabene świ¹tynny 
charakter ich siedzib powodowa³, ¿e stawa³y 
siê symbolem kultu w³adzy, a tytu³ w³adców 
staro¿ytnego Egiptu – faraon („wielki dom”) 
sta³ siê peryfraz¹ stosowan¹ wspó³cześnie do 
najwy¿szych urzêdów pañstwowych („Bia³y 
Dom”, „Kreml” itp.) Tak¿e w staro¿ytnej 
Grecji „politycy” starali siê wywodziæ swoje 
pochodzenie od bogów i na przyk³ad Alek-
sander Wielki kaza³ siê portretowaæ w roli 
Zeusa gromow³adnego. Po boski wizerunek w 
propagowaniu swej osoby siêgn¹³ nawet bar-
dziej wspó³czesny nam przywódca Napoleon 

– s³ynny rzeźbiarz Canova przedstawi³ go jako Apollina, a jego ¿onê 
Józefinê jako Wenus.
S¹ tak¿e politycy, którzy id¹ „va banque”. W styczniu 2004 roku 
stargardzki oddzia³ „G³osu Szczeciñskiego” odwiedzi³ tamtejszy radny 
Jaros³aw Kozio³ek. Zostawi³ oświadczenie, w którym stwierdzi³, ¿e 
„bêd¹c w pe³ni w³adz umys³owych, jest synem Boga Wszechmog¹cego, 
Jedynego i prawdziwego Boga Izraelitów, Polaków oraz wszystkich 
ludzi dobrej woli”. Poprosi³ te¿ stargardzkiego ksiêdza pra³ata Hen-
ryka Ozgê, aby wspólnie z biskupem diecezji szczeciñsko-kamieñskiej 
potwierdzili jego s³owa albo im zaprzeczyli. „Za pośrednictwem pro-
boszcza proszê biskupa o opiniê w tej sprawie” – powiedzia³ Jaros³aw 
Kozio³ek, niedosz³y prezydent miasta, usuniêty z Prawa i Sprawiedli-
wości za popieranie SLD.

Niewielu jest obecnie poli-
tyków, którzy traktowani 
s¹ jak istoty boskie, ale te¿ 
niewielu ma takie zdolno-
ści, jak Kim Dzong Il, który 
ponadto nie musi dbaæ o 
sceneriê, w której wystê-
puje, gdy¿ ona sama dosto-
sowuje siê do jego presti¿u. 

W sierpniu 2001 roku pó³nocnokoreañska agencja KCNA poda³a, ¿e 
„z jego podró¿y do Rosji cieszy³a siê ca³a pó³nocnokoreañska przy-
roda, wyra¿aj¹c to seri¹ nadprzyrodzonych zjawisk. Na przyk³ad nad 
jednym z miast trzykrotnie ukaza³a siê podwójna têcza”. Jego wspólny 
z prezydentem Putinem apel wzywaj¹cy do opuszczenia Pó³wyspu 
Koreañskiego przez stacjonuj¹ce na nim oddzia³y US Army spowo-
dowa³, ¿e „natura wprost oszala³a z zachwytu i nad jednym z jezior 
przez dziesiêæ minut wzniós³ siê 40-metrowy s³up wody”. Podobne 
cuda zdarza³y siê, gdy Korei Pó³nocnej przewodzi³ ojciec Kim Dzong 
Ila – Kim Ir Sen.
Pozosta³ym, mniej zdolnym przywódcom pozostaje tylko podkreślanie 
swej pobo¿ności. I tak np. w Bia³ym Domu czytanie Biblii, tak¿e przez 
personel, sta³o siê zwyczajem.

Cuius regio, eius religio
Bywali tak¿e politycy, którym zamarzy³o siê bycie prorokami nowych 
religii. Z dośæ nieciekawym skutkiem. Taki Echnaton, chc¹c wprowadziæ 
monoteizm, zaniedba³ gospodarkê i politykê zagraniczn¹, doprowadzaj¹c 
Egipt do kryzysu i krwawej kontrrewolucji religijnej [2]. Jako ciekawostkê 
nale¿y uznaæ fakt, ¿e jedn¹ z przyczyn niechêci do niego by³y jego „auto-
prezentacje” w otoczeniu rodziny, co uznawano za niegodne dla osoby 
boskiej. (Mo¿e t³umaczy to stan kawalerski niektórych polityków?)
Z kolei Maksymilian Robespierre, bêd¹c deist¹, chcia³ wprowadziæ we 
Francji kult Istoty Najwy¿szej. Promuj¹c nowe („świeckie”) tradycje, 
zmieni³ nawet kalendarz i obowi¹zuj¹c¹ modê, m.in. strzy¿enia w³osów, 
ale nied³ugo siê tym cieszy³, trac¹c g³owê nie tylko dla ceremonii palenia 
pochodni przed pos¹gami Ateizmu i M¹drości…
Inni politycy za ¿ycia rezygnowali z wzmacniania swego wizerunku pod-
kreślaniem swoich zwi¹zków z religi¹. Zrezygnowali z niej, a nawet j¹ 
zwalczali. W zamian sami mieli szansê staæ siê „świêtymi” po śmierci 
(czêsto spowodowanej „zatruciem o³owiem”). Chowani byli pod zastê-
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puj¹cym panteon murem kremlowskim. Najwybitniejszy z nich wzo-
rem faraonów do dziś spoczywa w mauzoleum. Ale jak to w polityce 
bywa, odbudowane cerkwie obecnie sta³y siê miejscem wa¿nym dla 
ich nastêpców.
Nawet po zawarciu Pokoju augsburskiego wiêkszośæ w³adców (poza 
obszarem Niemiec), planuj¹c swoj¹ karierê, uwzglêdnia³a rolê religii 
wyznawanej przez poddanych. Czasem prowadzi³o to do drastycznych 
wyborów, czego doświadczy³ m.in. Henryk IV Burbon, uznaj¹c, ¿e 
„Pary¿ wart jest mszy”. (W³ad-
com Anglii uda³o siê nawet 
po³¹czyæ „dwa w jednym” i 
od 1534 roku pe³ni¹ oni tak¿e 
funkcjê zwierzchników Kościo³a 
anglikañskiego).
Obecnie wiêkszośæ polityków 
na świecie deklaruje swój stosu-
nek do religii, czêsto traktuj¹c 
to jako argument wyborczy. Na 
przyk³ad w 2004 roku wierz¹cy 
republikanie mogli za jedyne 14,95 dolara nabyæ film na DVD. Rekla-
mowany na billboardach has³em „Duchowe narodziny prezydenta” i 
zatytu³owany „George W. Bush: Wiara w Bia³ym Domu” przez 70 
minut przedstawia³ go jako cz³owieka modlitwy, który dziêki religij-
ności wygra³ walkê z alkoholizmem i wróci³ do wspólnoty Kościo³a. 
„Nikt nie spêdza wiêcej czasu na kolanach ni¿ George W. Bush” – to 
opinia jednej z wystêpuj¹cych w filmie osób. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e w 
Polsce hitem sta³by siê podobny film nie tylko o liderze LPR, bowiem 
wielu wyborców chcia³oby widzieæ naszych polityków klêcz¹cych przez 
70 minut, a nawet d³u¿ej.
W historii Polski od czasów Mieszka I politycy nie mieli wiêkszych 
dylematów w tym zakresie. Wstêpna krwawa chrystianizacja i konse-
kwentne, trwaj¹ce do XVII wieku zwalczanie odnotowywanych przy-
padków pogañstwa (przy wzrastaj¹cej tolerancji dla mniejszości reli-
gijnych) spowodowa³y, ¿e chc¹cy rz¹dziæ musz¹ siê liczyæ z pytaniami 
dotycz¹cymi ich stosunku do religii – zw³aszcza katolickiej. Tym bar-
dziej ¿e deklaruj¹cy swoje przywi¹zanie do Kościo³a rodacy najczêściej 
w sposób uproszczony traktuj¹ jego nauki [3].
Oczywiście nie wolno zapominaæ o roli Kościo³a, zw³aszcza w trud-
nych chwilach, dla Polaków. Wiêkszośæ polskich duchownych wykazy-
wa³a siê patriotyzmem [4]. Autorytet tej instytucji spowodowa³, ¿e w 
pocz¹tkowych latach socjalizmu nawet prezydent Bierut bra³ udzia³ w 
procesjach Bo¿ego Cia³a, a podczas kryzysu lat 1980-1981 nie dosz³o 
do wiêkszego rozlewu krwi. Trudno równie¿ zbagatelizowaæ rolê 
duchowieñstwa w rozmowach Okr¹g³ego Sto³u. 
Problemy z lustracj¹ i skandale w Kościele nie wp³ynê³y na udzia³ wier-
nych w niedzielnych mszach. (Uczestniczy w nich średnio oko³o 46 
proc. wierz¹cych). Jednocześnie od lat s³yszy siê g³osy niezadowole-
nia z powodu nadmiernej aktywności kap³anów w ¿yciu politycznym.  
„Kośció³ istnieje tu i teraz, nie da siê go wypreparowaæ ze spo³ecznej 
tkanki. Dlatego po 1989 r. ksiê¿a i biskupi borykali siê z podobnymi 
problemami co przeciêtny Polak. Przede wszystkim z „nieszczêsnym 
darem wolności” – wyjaśnia³ w jednej z publikacji bp Tadeusz Pieronek. 
– „O zaanga¿owaniu ksiê¿y w kampanie wyborcze na pocz¹tku lat 90. 
napisano ju¿ dziesi¹tki krytycznych artyku³ów. O jednym nie wolno 
jednak zapominaæ: Kośció³ nigdy nie postawi³ pod znakiem zapytania 
idei demokratycznych wyborów, Episkopat zaś nigdy - oficjalnie - nie 
popar³ ¿adnego ugrupowania politycznego. Nawet tak czêsto podno-
szona przez publicystów formu³a, ¿e „katolik g³osuje na katolika, ¯yd 

na ¯yda, a mason na masona” nie stanowi³a 
zalecenia ze strony Konferencji Episkopatu, 
lecz znalaz³a siê w wypowiedzi Józefa Micha-
lika, wówczas biskupa gorzowskiego (1991). 
To wszystko nie znaczy, ¿e nie by³o b³êdów. 
W 1991 r. Kośció³ da³ siê wpl¹taæ w kampa-
niê Wyborczej Akcji Katolickiej. Po parafiach 
mia³a wówczas kr¹¿yæ niepodpisana instrukcja 

wyborcza - wskazuj¹ca par-
tie, na które nale¿y g³osowaæ 
(…) ksiê¿a z ambon imiennie 
wskazywali, na kogo g³osowaæ. 
Takie postêpowanie - mam na 
myśli anonimow¹ instrukcjê 
oraz wykorzystywanie kazañ 
do agitacji wyborczej - nale¿y 
uznaæ za naganne i sprzeczne 
z nauczaniem Soboru. Poli-
tyczno-kościelne przedsiêwziê-

cie zakoñczy³o siê zreszt¹ fiaskiem. Okaza³o 
siê, ¿e wyborcy ceni¹ sobie samodzielnośæ i 
nie maj¹ zamiaru g³osowaæ wedle nieraz wrêcz 
nachalnych wskazówek Kościo³a. Co gorsze, 
wielu polityków okaza³o siê byæ graczami, 
którzy z autentycznie prze¿ywanym chrześci-
jañstwem nie mieli nic wspólnego, a poparcie 
Kościo³a traktowali instrumentalnie, jak tram-
polinê wynosz¹c¹ do poselskich ³aw albo na 
ministerialne sto³ki.” [5]

Kilka lat później filozof Magdalena Środa sko-
mentowa³a sytuacjê w Polsce: „(…) ¯yjemy ju¿ 
od dośæ dawna w pañstwie fundamentalizmu 
religijnego. Sejm jest politycznym Kościo³em, 
stopnie z religii s¹ wliczane do średniej, coraz 
bardziej tak¿e zmienia siê mentalnośæ Pola-
ków, którzy wierz¹ – jak ich średniowieczni 
przodkowie – w moc modlitwy (zesz³oroczne 
mod³y parlamentarzystów o deszcz), si³ê relik-
wii (ponoæ ktoś sprowadzi³ tak¹, która leczy 
z bezp³odności) i ozdrowieñcz¹ moc pielgrzy-
mek. Byæ mo¿e nied³ugo wiara zast¹pi nam 
medycynê. Zasada neutralności światopo-
gl¹dowej pañstwa zosta³a odrzucona jeszcze 
w czasach, gdy „Solidarnośæ” i jej polityczne 
elity postanowi³y oprzeæ sw¹ dzia³alnośæ na 
spo³ecznej nauce Kościo³a, co znaczy³o tylko 
jedno: nieograniczone przywileje dla Kościo³a. 
Kiedy kilka miesiêcy temu Sejm przyznawa³ 
pieni¹dze na Świ¹tyniê Opatrzności, robi³ to 
w sposób zupe³nie otwarty. Niemal bez sprze-
ciwu. To prawda – SLD by³ przeciwny, ale w 
czasach, gdy sprawowa³ w³adzê, wspiera³ Koś-
ció³, podobnie jak to dziś czyni prawica. Fun-
damentalizm jest faktem. Pytaniem pozostaje, 
ile jest w nim jeszcze miejsca na demokracjê. 
(…) Kośció³ uchodzi za posiadacza uniwersal-
nej prawdy. Daje wsparcie polityczne. Ma rów-
nie¿ monopol na etykê. Prezydent ca³kiem nie-
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dawno powiedzia³, ¿e „nie ma alternatywy dla 
etyki katolickiej”, co znaczy, ¿e jego zdaniem 
„niekatolicy” s¹ z definicji źli i niemoralni. Co 
ciekawe, w naszym katolickim kraju jest wy¿-
szy poziom przestêpczości i znacznie ni¿szy 
poziom kapita³u spo³ecznego zaufania ni¿ w 
krajach, gdzie religia jest spraw¹ prywatn¹, a 
nie promowanym przez wszystkich interesem 
politycznym. Jednak Kościo³owi ani katolickim 
politykom to zupe³nie nie przeszkadza.” [6]

Vox populi…
Noszony przez Lecha Wa³êsê przedstawiaj¹cy 
Matkê Bosk¹ znaczek stanowi³ w latach 80. 
symbol jego wiary, ale i ¿¹dania wolności prze-
konañ. Tymczasem po 1989 roku wielu polity-
ków uzna³o, ¿e ich podyktowane wyznawan¹ 
religi¹ przekonania powinni podzielaæ wszyscy. 
Szczytem arogancji w tym zakresie by³a wypo-
wiedź sejmowa Henryka Goryszewskiego: „Nie 
jest wa¿ne, czy w Polsce bêdzie kapitalizm, 
wolnośæ s³owa, czy w Polsce bêdzie dobrobyt. 
Najwa¿niejsze, ¿eby Polska by³a katolicka”. 
Podobny model myślenia zastosowa³a równie¿ 
Halina Nowina-Konopka, znana z powiedzenia 
o „przypadkowym spo³eczeñstwie”, które nie 
ma prawa decydowaæ o niekaralności aborcji. 
Nale¿y podkreśliæ, ¿e ochrona ¿ycia ludzkiego 
od poczêcia do śmierci to jeden ze sztandaro-
wych tematów, którym pos³uguj¹ siê politycy 
szukaj¹cy poparcia wśród katolików, a Marek 
Jurek potrafi³ z³o¿yæ urz¹d marsza³ka Sejmu po 
przegranej batalii w tej sprawie.
Gdy na pocz¹tku lat 90. w³adzê 
zaczêli dzier¿yæ przedstawiciele 
ZChN, reprezentowane przez nich 
chrześcijañskie „umi³owanie bliź-
niego” znalaz³o odbicie w dow-
cipie o przeniesieniu ich w czasy 
Nerona, gdzie zagryźli w Colos-
seum lwy, które mia³y ich po¿reæ… 
Jednak eskalacja demonstrowania 
religijności przez polityków nast¹-
pi³a dopiero po 1997 roku, gdy 
noc¹ 20 października zawieszono w sali ple-
narnej Sejmu krzy¿. Później, zw³aszcza po 
uruchomieniu TV Trwam, politycy z misjo-
narskim zaciêciem prześcigali siê w pomy-
s³ach na podkreślenie swej „świêtoszkowato-
ści” (a¿ dziwne, ¿e Molier nie znikn¹³ jeszcze 
z listy licealnych lektur). Na przyk³ad Witold 
Tomczyk (znany z dewastowania w galeriach 

[7] dzie³ sztuki niezgodnych z jego poczuciem 
wartości chrześcijañskich) ofiarowa³ Parlamen-
towi Europejskiemu dwa krzy¿e, ¿eby zawie-
siæ je w salach w Strasburgu i Brukseli. Gdy 
niektórzy eurodeputowani zwrócili uwagê, 
¿e regulamin nie przewiduje wieszania sym-

boli religijnych w Parlamencie UE poza kaplicami znajduj¹cymi siê w 
gmachach tego zgromadzenia, u¿y³ retoryki znanej rodakom. „Niech 
ten krzy¿ bêdzie dla nas moc¹! Tylko wpatruj¹c siê w krzy¿, Europa 
wyrwie siê z chaosu i zagubienia moralnego! (…) Proszê siê nie lêkaæ! 
Odwagi! Tylko z Chrystusem mo¿na zbudowaæ trwa³y, wspólny dom 
europejski!”. Jednak w rankingu na razie pierwsze miejsce zajmuje k³o-
potliwy dla Episkopatu, z³o¿ony w grudniu 2006 roku przez 46 pos³ów 
PiS, LPR i PSL projekt uchwa³y, by Sejm og³osi³ Jezusa królem Polski. 
Tu, a propos najwy¿szych stanowisk w kontekście narodowościowym, 
warto przypomnieæ, ¿e gdy podczas wyborów prezydenckich w 1990 
roku konkurenta Wa³êsy - Tadeusza Mazowieckiego „oskar¿ono” o 
¿ydowskie pochodzenie, politycznej pikanterii doda³ fakt, ¿e jakby nie 
zauwa¿aj¹c antysemickiego charakteru swej reakcji, Kośció³ katolicki 
wyst¹pi³ w „obronie” Mazowieckiego (utrwalaj¹c wykorzystywane póź-
niej przekonanie, ¿e „dobry Polak to katolik, a ktoś, kto jest ¯ydem, 
nigdy nie bêdzie Polakiem”) i zapewni³, ¿e po zbadaniu dokumentów 
kościelnych z ostatnich dwustu lat ustalono, ¿e w rodzinie Mazowie-
ckiego nie by³o „ani kropli krwi ¿ydowskiej”.
Takie podejrzenia wci¹¿ (a mo¿e znów) mog¹ byæ dla wielu polity-
ków k³opotem. Dlatego jednym z elementów religijnej kreacji wize-
runku jest posiadanie sakramentu chrztu [8], komunii i ma³¿eñstwa. 
Ten ostatni mo¿na uregulowaæ nawet po latach. Tyle ¿e z ró¿nym skut-
kiem. Na przyk³ad Aleksander Kwaśniewski i Donald Tusk w 2005 
roku po d³ugim po¿yciu poślubili swoje ma³¿onki w Kościele. Sk³oni³y 
ich do tego refleksje po śmierci papie¿a. Jednak „w przypadku Donalda 
Tuska sakrament zawarty tu¿ przed wyborami przez wielu odbierany 
by³ g³ównie w kategoriach politycznych. Podobnie jak przypadaj¹ce na 
ten sam czas nawrócenie kandydata na prezydenta. Ślub po 27 latach 
w efekcie odbi³ siê raczej niekorzystnie na kampanii Tuska. W porów-
naniu z tym ślub Kwaśniewskiego okaza³ siê doskona³ym zwieñcze-
niem prezydentury i przysporzy³ mu sympatyków. Czy¿by i ten termin 
wybrano przypadkiem?” [9] Có¿, Kwaśniewski śmia³o mo¿e mówiæ o 

³asce bo¿ej. Gdy najbardziej 
fanatyczni politycy przepy-
chali siê w kolejce, aby uca-
³owaæ pierścieñ papie¿a (klê-
kaj¹c przy okazji przed nim), 
to jemu dosta³y siê konfi-
tury – przeja¿d¿ka papamo-
bilem. Ekspezetpeerowcom 
Leszkowi Millerowi i Alek-
sandrze Jakubowskiej te¿ siê 
uda³o – św. Barbara ocali³a 
ich z katastrofy helikoptera. 

Czy¿by protekcja Józefa Robotnika? (Leszek Miller po heroicznych 
bojach o wpisanie Boga do konstytucji europejskiej uzyska³ w SLD 
nawet miano „kleryka”).
Po 1989 roku wiêkszośæ polityków, pomna mickiewiczowskiego has³a: 
„Niech ¿yje Polak, jedyny obroñca Maryi!”, uznaje za konieczne podkre-
ślenie swojego katolicyzmu i wykorzystywanie go w kampaniach wybor-
czych. Na przyk³ad w 2000 roku Akcja Katolicka przedstawi³a swoje 
stanowisko w sprawie wyborów prezydenckich g³osz¹ce, ¿e zdeklaro-
wany ateista nie jest godzien poparcia cz³owieka wierz¹cego. „Katolicy 
powinni g³osowaæ na katolików, bo tylko oni s¹ w stanie realizowaæ ide-
a³y prawdy, dobra i piêkna”. Wierz¹cy, który odda swój g³os na ateistê, 
staje siê apostat¹, zaprzañcem – ostrzegali przedstawiciele tej formacji. 
Polityków takich czêsto popieraj¹ przedstawiciele kleru. Na przyk³ad 
przed wyborami prezydenckimi w 1995 roku prymas Józef Glemp ofi-

„Nie jest ważne, czy w 

Polsce będzie kapitalizm, 

wolność słowa, czy w 

Polsce będzie dobrobyt. 

Najważniejsze, żeby Polska 

była katolicka”
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cjalnie stwierdzi³, ¿e jest to „wybór miêdzy dwoma systemami wartości, 
wartości chrześcijañskich i neopogañskich”. Z kolei biskup Józef ¯yciñski 
w przedwyborczym liście pasterskim w 1997 roku porówna³ SLD do 
NSDAP.

…vox Dei
„Tu jest Polska!” – podkre-
śla³ (przeczuwaj¹c lub planu-
j¹c wcześniejsze wybory?) z 
murów czêstochowskiego 
klasztoru premier Kaczyñ-
ski, pozdrawiaj¹c pielgrzy-
mów Radia Maryja… S³ynne, 
zlekcewa¿one przez lidera 
PO „moherowe berety” z 
pewności¹ bêd¹ potrafi³y 
wybraæ „w³aściwych” kandydatów, zw³aszcza gdy wska¿e ich tzw. 
„ojdyr”. Z moc¹ jego nadajników licz¹ siê nawet prezydent i premier. 
Rozumiej¹ („Co dwie g³owy, to nie jedna”), ¿e jeśli nawet lider SLD 
oficjalnie deklaruje swój katolicyzm, z w³adzami kościelnymi lepiej ¿yæ 
w zgodzie.
Byæ mo¿e dlatego trudno dziś znaleźæ badaczy dziejów politycznych 
Polski, którzy pokusiliby siê o szersze refleksje na tematy tak deli-
katne, jak na przyk³ad: czy gdyby religi¹ wszystkich zaborców by³ kato-
licyzm, Kośció³ wspiera³by d¹¿enia niepodleg³ościowe? [10] Jaki by³ sto-
sunek Kościo³a do Pi³sudskiego i legionów? Kiedy w³adcy wykazywali 
siê wiêkszymi sukcesami politycznymi i gospodarczymi? Czy gdy byli 
ulegli wobec Kościo³a, czy gdy przedk³adali interes pañstwa nad jego 
interes? O co naprawdê spierali siê Boles³aw Śmia³y z biskupem Sta-
nis³awem? Bo mo¿e faryzejskie zachowanie wielu polityków wynika z 
lêku przed opisanym przez Wyspiañskiego losem niepos³usznego króla: 
„Wzbroñ mu soli, wzbroñ mu chleba, wzbroñ mu domu, wzbroñ mu 
nieba. Niechaj bêdzie poniechany, ludziom, światom zapomniany”.
Trudno równie¿ liczyæ, by „kadz¹cy” religijnym wyborcom politycy 
podjêli dyskusjê: „Czy w³adza powinna bardziej dzia³aæ w kierunku 
umacniania wiary religijnej, czy te¿ utrwalania w obywatelach wiary 
w sprawiedliwe, tolerancyjne i nowoczesne pañstwo?

*          *          *

Brazylijski pi³karz Cacau nie wyjdzie ju¿ wiêcej na boisko w koszulce 
z napisem „Jezus Ciê kocha”. Podobnie jak rozgrywaj¹cy AC Milanu 

Kaka nie uklêknie na murawie po meczu, by 
podziêkowaæ Bogu za zwyciêstwo - jak zro-
bi³ po wygraniu Ligi Mistrzów. Od obecnego 
sezonu pi³karskiego Miêdzynarodowa Fede-
racja Pi³ki No¿nej (FIFA) wprowadzi³a zakaz 
demonstrowania na boisku „przekazów poli-

tycznych, religijnych i osobistych”. 
Zgodnie z rozporz¹dzeniem FIFA za 
napisy o takim charakterze zawod-
nikowi grozi czerwona kartka. Za 
wielokrotne naruszanie przepisu 
FIFA mo¿e na³o¿yæ kary pieniê¿ne 
nie tylko na zawodnika, ale i na 
klub. (…) - Wierni z innych grup 
religijnych mogliby siê czuæ ura¿eni 
takimi przes³aniami - uzasadniaj¹ 

swoj¹ decyzjê w³adze FIFA. (…) Dla samych 
pi³karzy oraz ich duszpasterzy decyzja fede-
racji jest niezrozumia³a. Tym bardziej ¿e FIFA 
nie kwapi siê, by zakazaæ napisów innego typu, 
choæby reklamowych [11]. 
Politykom nikt nie zabroni publicznych dekla-
racji religijnych i wiary w cuda. Wiêkszośæ z 
podkreślaj¹cych swoj¹ bogobojnośæ uczestni-
ków ¿ycia publicznego, a nawet czêśæ przed-
stawicieli duchowieñstwa zapomina o drugim 
przykazaniu i nie zastanawia siê nad odpo-
wiedzi¹ na pytanie, które mo¿e im zadaæ 
kiedyś Very (very, very) Important Person: 
„A co wy tak sobie wycieraliście gêbê moim 
imieniem?” [12]

A co do cudów w rodzimej polityce – trudno 
na nie liczyæ. Ale ich moc mog³aby zast¹piæ 
si³a świadomości obywatelskiej wyra¿ona przy 
urnach wyborczych. A wcześniej w s³owach 
Arystofanesa: „O cudowna potêgo kopniaka w 
ty³ek”. Módlmy siê o t¹ świadomośæ. Amen.
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