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Jonasz Kofta

TO ZIEMIA

Uśmiechów wiele ma
Godzina szarego dnia
Nie zginiesz w tłumie
Póki jeszcze umiesz
Przystanąć
Gdy zaśpiewa ptak

Daleka droga twa
Za dalą jest inna dal
Choć nie ma kresu, dobrze wiesz
Że droga ta prowadzi gdzieś

Nie wyśpiewany jeszcze świat
Nie zapalone jeszcze światła
Co ludzką twarz
Jak dobry sen rozjaśnia

Obłoków zamyślona biel
Owoce, drzewa, barwy dnia
To wszystko dzięki tobie trwa

Wśród swoich ludzkich spraw
Pamiętaj, nie jesteś sam
Ptak przelatuje
Kwitnie kwiat
To Ona
To Ziemia
Ziemia
Ojczyzna ludzi

  Kandydat na prezydenta USA repub-
likanin Jeb Bush w pierwszym dniu 
swojej kampanii wyborczej pouczył 
papieża Franciszka, że nie powinien 
on wtrącać się do polityki. Za wtrąca-
nie się do polityki uznał Jeb Bush 
ogłoszoną w tych dniach encyklikę 
Laudato si (Pochwalony bądź), w któ-
rej papież Franciszek apeluje o „eko-
logiczne nawrócenie” i zauważa, że 
„technologia oparta na spalaniu silnie 
zanieczyszczających paliw kopalnych, 
zwłaszcza węgla, ale także ropy naf-
towej, a w mniejszym stopniu gazu, 
powinna być stopniowo zastąpiona.”
 Amerykański polityk, który przeszedł 
na katolicyzm 20 lat temu w związku 
z zawarciem małżeństwa, nie miał 
dotąd problemów z łączeniem religii
i polityki, a wręcz przeciwnie – kilka-
krotnie podkreślał w swoich wystą-
pieniach, iż wiara powinna wiązać się 
z działalnością polityczną. Przema-
wiając w 2009 r. na katolickiej konfe-
rencji we Włoszech Jeb Bush stwier-
dził jasno, iż nie zgadza się z rozdzie-
leniem przekonań religijnych od spra-
wowanej funkcji publicznej (“As a 
public leader, one’s faith should guide 
you. In the United States, many people 
think you need to keep your faith, put it 
in a security box, if you’re an elected 
official — put it in a safety deposit box 
until you finish your service as a pub-
lic servant and then you can go get it 
back. I never felt that was appropria-
te.”); będąc gubernatorem Florydy 
występował publicznie z różańcem 
w dłoni i demonstrował swój sprze-
ciw wobec obowiązującego prawa, 
umieszczając na tablicy rejestracyjnej
swojego samochodu antyaborcyjne 
hasło Choose Life. Ba, łączył nawet
chrześcijaństwo z ekologią, głosząc
podczas debaty o ochronie środowi-
ska, że każdy chrześcijanin powinien 
stawiać ponad korzyści ekonomiczne 
piękno stworzenia, ponieważ “Chris-
tians see in nature and all its creatures 
designs grander than any of man’s 
own devising — the endless, glorious 
work of the Lord of Life.”

 Republikanin Jeb Bush zgodny więc 
był zawsze dotąd w swoich wypo-
wiedziach z linią swojej partii, której 
większość członków uważa, że poli-
tycy powinni kierować się w życiu 
publicznym wyznawaną przez siebie 
wiarą, o ile oczywiście jest to wiara
chrześcijańska, która w opinii repub-
likańskiej większości (dane pochodzą 
z badań przeprowadzonych przez Pub-
lic Policy Polling) powinna być reli-
gią narodową – i nie miał Jeb Bush 
żadnych problemów z papieżami, do-
póki nie zajmowali się oni emisją ga-
zów cieplarnianych, a więc do czasu 
papieża Franciszka, któremu nie po-
doba się zło wyrządzane „naszej sio-
strze” Ziemi „nieodpowiedzialnym 
wykorzystywaniem i rabunkową eks-
ploatacją dóbr”. Jasna rzecz, że takie 
dictum acerbum wywołało niezado-
wolenie właścicieli firm paliwowo-
-energetyczno-wydobywczych, 
których zdanie podzielił od razu Jeb 
Bush – bo Bóg daleko, a biznesmeni 
naftowo-węglowi blisko i z pieniędz-
mi. 
 Republikański kandydat na prezyden-
ta oświadczył zatem na wiecu w New 
Hampshire, że papież i podwładni mu 
duchowni powinni zajmować się wy-
łącznie Bogiem – takim Bogiem, któ-
remu według Jeba Busha wystarcza, 
że Ziemią zajmują się politycy, dzię-
ki czemu ma on tę sprawę z głowy. 
Przypomina to przekonanie polskich 
katolików spod skrzydeł ojca Rydzy-
ka, którzy też doskonale wiedzą, co 
Bóg myśli, i że cieszy widząc, jak oni 
dyżurują za niego. Co gorsza, wszyst-
ko wskazuje na to, że wyżej wymie-
nieni myślą tak naprawdę.
  Można przypuszczać, że reakcja 
amerykańskiego konserwatysty, ko-
lejnego w rodzinnym ogonku konser-
watywnych Bushów, byłaby mniej 
gwałtowna, gdyby Franciszek nie za- 
znaczał, że jego apel o ekologiczną 
troskę skierowany jest do wszystkich 
– również do ludzi biednych i do każ-
dego pojedynczego człowieka – gdyż
taka deklaracja nie pozostawia wątpli-

wości, że w owych wszystkich, obok 
np. przeciwników budowy rurocią-
gów Kinder Morgan i Enbridge, znaj-
dują się także, do tego na odczuwalnie
eksponowanej pozycji, ruchy społecz-
ne w rodzaju Occupy czy Reclaim the 
Streets, głoszące prawo do przestrzeni 
publicznej ludzi spoza wielkiej finan-
sjery. A w głowie Jebowi Bushowi się 
nie mieści równanie go w czymkol-
wiek z TEGO RODZAJU ludźmi.
  A tymczasem – co politycy wypra-
wiają z tym światem, każdy widzi.
  W tych dniach opublikowany został 
raport naukowców z uniwersytetów 
Stanford, Princeton i Berkley, który 
nawiązując do ubiegłorocznych badań
uczonych z Duke University stwier-

dza, że Ziemia weszła w nowy okres 
wymierania gatunków – kręgowce gi-
ną obecnie 114 razy szybciej niż nor-
malnie – a wśród pierwszych ofiar 
tego przyspieszenia mogą znaleźć się 
również ludzie. Ostatnia zagłada stwo-
rzeń na taką skalę miała miejsce 65 
milionów lat temu, kiedy z powierzch-
ni Ziemi zniknęły dinozaury. Zdarzy-
ło się najprawdopodobniej na skutek 
uderzenia wielkiego meteoru. Obecne 
gwałtowne wymieranie kręgowców 
– których od początku XX wieku do 
dziś zniknęło ponad 400 gatunków, 
co do tej pory zdarzało w okresie oko-
ło 10 tysięcy lat – jest wynikiem dzia-
łalności człowieka. W naszych cza-
sach, piszą autorzy raportu, na skutek 

zanieczyszczenia, globalnego ocieple-
nia i niszczenia ekosystemu, każdego 
dnia co najmniej 50 gatunków zwie-
rząt zbliża się do całkowitego wygi-
nięcia. W ciągu trzech ludzkich po-
koleń znikną całkowicie pszczoły. Na 
granicy wymarcia znajduje się 41% 
gatunków płazów i 25% ssaków. Jeśli 
proces wyniszczania Ziemi będzie 
kontynuowany, nastąpi zagłada życia
na tej planecie, na którego odnowienie 
potrzeba będzie milionów lat, a homo 
sapiens – powtórzmy – znajdują się
w grupie gatunków skazanych na wy-
marcie w pierwszej kolejności.
  Jednym słowem – nic, tylko pozosta-
wić prawo do decydowania o tej pla-
necie Jebowi Bushowi...

HANNA SEMIN

Ziemia dla polityków?


