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CZY RELIGIJNOÂå MO˚E BYå

Jedni chwalà Boga, rymujàc w hip-hopowych
ekipach, inni chcà przekazaç Dobrà Nowin´
za pomocà t∏umaczenia Biblii na m∏odzie˝owy
slang albo robià wlepki z Jezusem w roli g∏ównej.
To wcale nie sà „nawiedzeni” przedstawiciele
pokolenia JP2. To m∏odzi ludzie, którzy szukajà
nowych form religijnoÊci. I znajdujà. Udowodnià
to podczas czerwcowych religijnych imprez:
Hip-Hop Active, Lednicy i Slot Art Festival.
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Warszawa. Dwóch m∏odych
ludzi jedzie tramwajem. Wyglàdajà jak kibole jednej ze sto∏ecznych dru˝yn pi∏karskich. Obserwujà, czy pasa˝erowie zwracajà
na nich uwag´. Tramwaj zbli˝a
si´ do przystanku. Jeden z ch∏opaków wyciàga z kieszeni ma∏à
karteczk´. Nakleja jà na szyb´.
I zaraz obaj wysiadajà. Na pozosta∏ej wlepce widaç uÊmiechni´tà twarz Jana Paw∏a II i tekst:
„Nie l´kajcie si´”.
Co to? Codzienna rzeczywistoÊç wielu polskich miast. Coraz wi´cej m∏odych wierzàcych
ludzi nie zadowala si´ ju˝ tradycyjnà niedzielnà mszà. Dla nich
tak pojmowana religijnoÊç jest
przestarza∏a i nudna. Dlatego

rekordy popularnoÊci
bijà wielotysi´czne zloty m∏odzie˝y. Nad jeziorem w Lednicy w 2002 roku by∏o 80 tysi´cy osób,
w zesz∏ym – ju˝ ponad 200
tysi´cy. Rokrocznie do Torunia na Mi´dzynarodowy Ekumeniczny Festiwal Muzyki
ChrzeÊcijaƒskiej „Song of
Songs” przyje˝d˝a ponad 15 tysi´cy m∏odych ludzi, a na imprez´ Hip-Hop Active, gdzie g∏ównà
atrakcjà jest mecz ksi´˝y i hip-hopowców tylko w tym roku zapowiedzia∏o si´ ju˝ kilka tysi´cy
osób. M∏odzi ludzie nie bojà si´
si´gnàç po nowatorskie metody
mówienia o Bogu. Nie przyznajà
si´ do przynale˝noÊci do pokole-

nia JP2.
Po prostu robià
to z potrzeby serca.

POGI¢¸O CI¢, O PANIE!
Jednym z ciekawszych przyk∏adów
takiego nowatorskiego podejÊcia
do religijnoÊci jest

V

G

daƒsk. Zakapturzona postaç skrada si´
wzd∏u˝ muru. Nagle
wyciàga spreje. Goràczkowo zaczyna
coÊ pisaç na murze.
Po kilku minutach koƒczy swoje
dzie∏o. I znika w ciemnoÊciach.
Pozostaje tylko napis: „Jezus ˝yje w ka˝dym z nas”.
Grajewo. Kilkuset m∏odych
ludzi zbiera si´ w koÊciele. Powitanie – nawet nieznajome osoby
podajà sobie r´ce. UÊcisk d∏oni
wymieniajà fani rocka, metalu
i hip-hopu. Po chwili modlitwy
w ca∏ym koÊciele s∏ychaç hip-hopowe rymy. Ludzie zaczynajà si´
bujaç w rytm muzyki. Zaraz potem zaczyna si´ msza.
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Bóg w autobusie

Pochodzàcy z Zielonej Góry ¸ukasz, ukrywajàcy si´ pod pseudonimem
„Fany”, od kilku lat tworzy chrzeÊcijaƒskie wlepki. Przedstawiajà one
ró˝ne motywy nawiàzujàce do wiary katolickiej i podstawowych zasad.
Cz´Êç z nich rozkleja gdzie popadnie. Niektóre b´dzie mo˝na zobaczyç w
dniach 11–15 lipca w Lubià˝u na imprezie Slot Art Festival, podczas której
m∏odzi chrzeÊcijaƒscy artyÊci prezentujà swojà twórczoÊç religijnà.

V

grupa studentów
okreÊlajàcych si´
jako Ekipa Ziom’a
Janka. Przet∏umaczyli oni na j´zyk
hip-hopowy Ewangeli´ Êw. Jana.
Nazwali jà „Dobra Czytanka wg
Êw. Ziom’a Janka”. Efekt jest zaskakujàcy: „7. A tu wbija si´ samarytaƒska laska, ˝eby nabraç
wody. Jezus zagai∏ do niej: Dasz
mi si´ napiç? 8. Bo jego ekipa posz∏a do miasta, ˝eby kupiç ˝arcie.
9. Wtedy ta panna powiedzia∏a
mu: Pogi´∏o ci´? JesteÊ ˚ydem
i prosisz mnie, Samarytank´,
o wod´? (bo ˚ydzi nie zadajà si´
z Samarytanami). (...) 15. Panna do niego: O, bez kitu, to zapodaj mi t´ wod´, ˝eby mnie ju˝ nie
suszy∏o i ˝ebym nie musia∏a ciàgle tu biegaç! 16. On na to: Dobra,
to leç po m´˝a i wracajcie tutaj!
17. Panna przyczai∏a: No, ale ja
nie mam m´˝a. Jezus do niej:
Proste, ˝e nie masz. 18. Mia∏aÊ
pi´ciu, a ten klient, którego teraz
masz, to nie twój mà˝. Dobrze gadasz. 19. A panna: Ej goÊciu, normalnie jesteÊ prorokiem!”
Skàd pomys∏ na tak nietypowy przek∏ad? Wpad∏a na niego
Beata Lasota, z wykszta∏cenia
pedagog. Zainspirowa∏y jà przek∏ady Biblii na gwary Êlàskà i góralskà. – PomyÊla∏am, ˝e bardzo
fajnie by∏oby to samo zrobiç
z m∏odzie˝à. Rozda∏am fragmenty tekstu Biblii do przet∏umaczenia m∏odym osobom, którymi
wtedy si´ zajmowa∏am. Dwie
dziewczyny odda∏y mi ciekawie
przet∏umaczone próbki przek∏a-
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du. Postanowi∏yÊmy dalej nad
tym pracowaç – opowiada Lasota. Póêniej do grupy do∏àczyli inni – g∏ównie studenci. Obecnie
Ekipa Ziom’a Janka to kilkanaÊcie osób. Ka˝da z nich ma swoje
zadanie, za które jest odpowiedzialna: Beata, Asia i Basia piszà
teksty, Irek zajmuje si´ street-artem, Patryk i Piotrek sà rysownikami, a Kasia, ¸ukasz i Mateusz
odpowiadajà za opraw´ medialnà.
Co chcà osiàgnàç swojà pracà? – Liczymy, ˝e „Czytank´”
przeczytajà ci, którzy normalnie
nie si´gn´liby po Bibli´, a potem
byç mo˝e zechcà porównaç jà
z tradycyjnà wersjà – mówi Asia.
„Czytanka” ziomali z Ekipy
wywo∏uje jednak ró˝ne emocje.
– Nie uwa˝am, ˝eby to by∏ dobry
pomys∏. Biblia zas∏uguje na
szczególnà wra˝liwoÊç i szacunek, tak˝e ze strony j´zykowej.
Po drugie: S∏owo Bo˝e musi byç
nale˝ycie i prawdziwie przet∏umaczone, a nie tylko lekkostrawnie podane – uwa˝a ks. Kazimierz Sowa.
Przyznaje jednak, ˝e od pewnego czasu mo˝na mówiç w Polsce o nowych formach oddzia∏ywania, wykorzystujàcych wspó∏czesny dla danego pokolenia j´zyk
popkultury, oddajàcy ducha cywilizacji obrazkowo-telewizyjnej.
Multimedialne pokazy na mszach,
rockowe koncerty religijne lub nawet specjalne plakaty na murach
koÊcio∏ów, gdzie widniejà napisy
w stylu: „Promocja! Czyste sumienie”. To mogà byç tak˝e dzia∏ania z zaskoczenia, tak ˝eby po-

z Dobrej Czytanki sw. Zioma Janka

Jezus wyjechaL do nich
z textem Bez kitu wam nawijam,
Syn sam z siebie nie moZe
nic zdziaLaC, tylko te akcje,
ktOre widzi, Ze uskutecznia
teZ Ojciec, bo Junior robi
to samo co Starszy

ZIOMALE
JEZUSA
Spotkania religijne,
jak to w zesz∏ym
roku w Lednicy.
coraz cz´Êciej
pokazujà,
˝e modlitwa
i zabawa mogà
Êwietnie ze sobà
wspó∏graç

z m∏odzie˝à o Bogu i wierze sà
rekolekcje szkolne. Przecie˝ to
jest totalna pora˝ka, kiedy skupia si´ ca∏à m∏odzie˝ w koÊciele
i pierwsza faza spotkaƒ to jest
próba spacyfikowania tej m∏odzie˝y – uwa˝a dr Kurz´pa.
Nie dziwi wi´c inicjatywa
Ekipy, która zresztà ma byç kontynuowana. W planach jest podj´cie wielkiego zadania przet∏umaczenia ca∏ego Nowego Testamentu, chocia˝ – jak przyznajà
autorzy – mo˝e byç trudno zebraç odpowiednià liczb´ wspó∏pracowników. Na razie jednak

skupiajà si´ na promocji „Dobrej
Czytanki” i zmienianiu Êwiata
„powolutku”.

GRAFFI-PAPA

Innà form´ wyra˝enia swojej religijnoÊci znalaz∏ Jerzy Rejkowski. Ten student Wydzia∏u Form
Przemys∏owych z krakowskiej
ASP namalowa∏ portrety graffiti
Papie˝a na murze nieopodal jednego z krakowskich akademików.
Jak mówi, chcia∏ uczciç na swój
sposób pami´ç jednego z najwi´kszych ludzi naszych czasów.
Jego praca sta∏a si´ popularna

– pokazywano jà w∏aÊciwie w ka˝dej telewizji, zdj´cia ukazywa∏y
si´ w gazetach, pod portretem
modlili si´ ludzie. Ale Rejkowskiemu nie zale˝y ani s∏awie, ani na
rozg∏osie. – Nie maluj´ po to, ˝eby byç znanym. Takim podejÊciem niczego w malowaniu si´
nie osiàgnie – przyznaje artysta.
Ale i tak reakcje ludzi poza pojedynczymi g∏osami by∏y pozytywne. – Je˝eli ju˝
kogoÊ coÊ denerwowa∏o, to obecnoÊç portretu Papie˝a obok boho-

V

tencjalny odbiorca niejako odruchowo przyjà∏ przekaz. Na to w∏aÊnie liczà cz∏onkowie Ekipy.
Wydaje si´, ˝e mo˝e im si´ to
udaç. Tym bardziej ˝e, zdaniem
doktora Jacka Kurz´py, socjologa m∏odzie˝y z Wydzia∏u Nauk
Pedagogicznych i Spo∏ecznych
Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, problemem
wspó∏czesnego polskiego KoÊcio∏a jest brak dialogu z m∏odym pokoleniem. – Klasycznym
przyk∏adem takiego braku stosowania adekwatnych do wspó∏czesnoÊci metod dialogowania
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mazów. Ale to legalna Êciana do
robienia graffiti
i ka˝dy mo˝e namalowaç na niej
to, co chce – wyjaÊnia artysta.
W rocznic´ Êmierci Papie˝a
zaplanowa∏ wykonanie kolejnego
portretu z okazji rozpocz´cia procesu beatyfikacji, jednak spotka∏
si´ z wieloma proÊbami o odnowienie portretu ju˝ istniejàcego.
– Z technicznego punktu widzenia
∏atwiej jest namalowaç nowy, ni˝
ratowaç stary, i tak w∏aÊnie zrobi∏em – mówi. Przyznaje, ˝e najbardziej obawia∏ si´, ˝e kiedy przystàpi do niszczenia ju˝ istniejàcego
portretu, babcie zat∏ukà go torebkami. Na szcz´Êcie nic takiego si´
nie sta∏o. Jednak jeszcze wszystko przed nim, jeÊli uda mu si´ zrealizowaç jego najwi´ksze marzenie. – Chcia∏bym kiedyÊ namalowaç wizerunek Boga, jednak nie
czuj´ si´ jeszcze na si∏ach – zwierza si´ ze swoich planów artysta.
I nie przeszkadza mu, ˝e – choç
uwa˝a si´ za osob´ religijnà – bardzo rzadko chodzi do koÊcio∏a.

CHRYSTUS SUPERSTAR

Inaczej jest z ¸ukaszem, który
od kilku lat zajmuje si´ tworzeniem chrzeÊcijaƒskich wlepek.
Mieszka w Zielonej Górze i jest
g∏´boko wierzàcy. Stàd narodzi∏a
si´ jego pasja artystyczna. W pewnym momencie swojego ˝ycia
wpad∏ na pomys∏ wykorzystania

WARTO WIEDZIEå

Graffiti Papie˝a
Po Êmierci Jana Paw∏a II powsta∏o wiele jego „ulicznych”
portretów. ArtyÊci ró˝nej maÊci
tworzyli graffiti. WÊród nich by∏
Jerzy Rejkowski, student Wydzia∏u Form Przemys∏owych
z krakowskiej ASP, który namalowa∏ portrety graffiti Papie˝a
na murze nieopodal jednego
z krakowskich akademików.
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CZY RELIGIJNOÂå MO˚E BYå COOL
z Dobrej Czytanki sw. Zioma Janka

Powiedzial to i wybil
ze swoimi ziomkami do ogrodu
za potok Cedron. Judasz,
ktory go podkablowal,
teZ znaL tE miejscOwE,
bo Jezus siE tam
czEsto stykaL ze swoim
skLadem.
mocno

ulicznej sztuki do szerzenia chrzeÊcijaƒskiego przes∏ania. Liczy, ˝e w ten sposób zainspiruje innych ludzi do zwrócenia
si´ ku Bogu. Do tej pory wyprodukowa∏ kilkanaÊcie wzorów wlepek, które podpisywa∏ „Fany”.
– W rozklejaniu pomaga mi grupa kilkunastu znajomych. Wi´kszoÊç wzorów to autorskie koncepcje, czasem wykorzystuj´ jakiÊ
motyw, który nieco modyfikuj´
– mówi ¸ukasz. Ale to nie jest jedyna forma aktywnoÊci religijnej
¸ukasza. Oprócz tworzenia wlepek i pracy w gimnazjum jako nauczyciel j´zyka angielskiego znajduje czas na swój zespó∏ Hope
Against Hope, z którym gra
chrzeÊcijaƒski hardcore. Dodatkowo jest te˝ autorem plakatów
o tematyce religijnej.
Nie da si´ ukryç, ˝e w∏aÊnie
taka obrazkowa forma przekazu
najbardziej trafia do m∏odych ludzi. Nic dziwnego, ˝e tematyka
religijna zaistnia∏a tak˝e w komiksach. Niestety, w Polsce takie komiksy sà najcz´Êciej t∏umaczeniami zagranicznych
autorów. Jednà z nielicznych
rodzimych pozycji jest cykl
„OpowieÊci biblijne”. Scenariusz stworzy∏ Tobiasz Piàtkowski, a rysunki wykona∏ Mariusz Zabdyr. Dlaczego? – Kiedy
wydawnictwo zaproponowa∏o mi
napisanie serii o tematyce religijnej, ch´tnie si´ zgodzi∏em. Biblijne historie majà wyrazistych bohaterów, egzotycznà sceneri´,
wi´c na komiks nadajà si´ znakomicie – mówi Tobiasz Piàtkowski.
Jego zdaniem ma∏a liczba komiksów o tematyce religijnej wynika
z tego, ˝e na naszym rynku generalnie jest stosunkowo niewiele
komiksów rodzimych autorów.
– Mo˝e tematyka religijna jest

zagospodarowana przez wydawnictwa dystrybuowane przez parafie, mo˝e trzeba jeszcze troch´ czasu, zanim
rynek zg∏osi zapotrzebowanie na
takà form´ opowiadania o religii?
Chwilowo mamy boom komiksów o historii najnowszej. Zobaczymy, co przyjdzie po nim – mówi Piàtkowski.

JEZUS DZIA¸A¸ NA ULICY

Tematyk´ religijnà widaç nie tylko we wlepkach lub komiksach.
Widaç jà te˝ w... hip-hopie.
WÊród muzyków nie brakuje
osób, które na swój sposób odnalaz∏y drog´ do Boga. Jednà z nich
jest Bilon z hip-hopowej grupy
Hemp Gru. Przyznaje, ˝e nie kryje si´ ze swojà religijnoÊcià, regularnie chodzi na pielgrzymki
do Cz´stochowy. I to od wielu lat.
– Zawsze by∏em osobà wierzàcà.
To zas∏uga mojej babci, która kiedy mia∏em dziewi´ç lat, zabra∏a
mnie po raz pierwszy na pielgrzymk´ do Cz´stochowy. Pokona∏em ten szlak 20 razy. Teraz zabieram ze sobà przyjació∏ – mówi
Bilon. To dla niego „pralnia duszy”, coÊ, w czym Êwietnie si´ odnajduje. Co wi´cej, swoje wyst´py koƒczy zawsze b∏ogos∏awieƒstwem: „Bàdêcie z Bogiem, bracia i siostry”.
Jednak w jego twórczoÊci
trudno znaleêç religijne elementy. Przewa˝ajà raczej teksty
o brutalnej prozie ˝ycia, nienawiÊci do policji, narkotykach,
kumplach zza krat. „Ej, ty kolo,
myÊl sobie, co ci si´ ˝ywnie podoba / I oby nie jeb∏a ci do ∏ba
woda sodowa / Ej, ty kolo, chcia∏byÊ b∏yszczeç jak diament? /
Lecz jesteÊ fermenciarzem i tylko siejesz zam´t / Dla mnie zostaniesz zwyk∏ym marnym skur-

ReligijnoÊç m∏odych
ludzi przejawia si´
w coraz bardziej
innowacyjny sposób,
poprzez graffiti,
hip-hop i wlepki

ZIOMALE
JEZUSA
W A R T O

W I E D Z I E å

Biblia w j´zyku ulicy

OÊmioosobowa grupa nazywajàca siebie Ekipà Ziom’a Janka przet∏umaczy∏a Ewangeli´ wg Êw. Jana na j´zyk hip-hopowy. Pomys∏ zrodzi∏ si´
z braku wspó∏czesnej wersji Nowego Testamentu i ch´ci propagowania
Dobrej Nowiny. Pod koniec zesz∏ego roku wydali swoje dzie∏o pod tytu∏em „Dobra Czytanka wg Êw. Ziom’a Janka”. WÊród twórców sà studenci – g∏ównie Uniwersytetu Warszawskiego, licealiÊci i absolwenci.
rych – jak mówi – otar∏ si´
o Êmierç. – Wtedy zaczà∏em si´
zastanawiaç, ˝e skoro dosta∏em
kolejnà szans´, to mo˝e jakaÊ si∏a wy˝sza chce, ˝ebym jednak ˝y∏
– wspomina Juras.
W wieku 21 lat poszed∏ na
studia na Pedagogik´ Religijnà
i Etyk´ na ChrzeÊcijaƒskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
W trakcie studiów czyta∏ Ewangeli´, Stary Testament, poznawa∏ zasady obowiàzujàce w religii katolickiej. – Wtedy mo˝na powiedzieç, ˝e si´ nawróci∏em. WczeÊniej ucieka∏em z lekcji religii albo robi∏em sobie
na nich jaja. Âmia∏em si´ z ksi´dza, bo dla mnie to, co mówi∏, by∏o stekiem bzdur. Teraz zdarza
mi si´ chodziç do koÊcio∏a, ale
nie co niedziel´. Id´ wtedy, gdy
czuj´ potrzeb´ sp´dzenia chwili
w samotnoÊci, chc´ za coÊ podzi´kowaç lub o coÊ poprosiç.
KiedyÊ czu∏em si´ szcz´Êliwy,
gdy znajdowa∏em si´ w ekstremalnych sytuacjach, dzi´ki du˝ej
dawce adrenaliny. Wtedy czu∏em, ˝e ˝yj´. Teraz inaczej do tego podchodz´, w innych sytuacjach czuj´ si´ szcz´Êliwy.
Kiedy na przyk∏ad mog´ komuÊ
pomóc albo otrzymuj´ pomoc od
bliskiej mi osoby.
Staram si´ te˝ ˝yç
wed∏ug dekalogu.
Natomiast ˝yj´
w takim Êrodowi-

V

wysynem / Ej, ty kolo, czaisz,
o co przypierdala?”
„W mordy jebane kurwy rozje˝d˝a∏bym walcem / Nie wymagam wiele, o swoje walcz´ /
Uwa˝am, by chwile warte prze˝ycia najbardziej / Niczym woda
nie przeciek∏y mi przez palce /
Kombinuj´, jak mog´, ˝eby by∏o
∏atwiej” – Êpiewa Bilon. Czy nie
widzi w tym sprzecznoÊci?
– Bóg jest mi∏oÊcià, ale
oprócz tego, ˝e stworzy∏ mi∏oÊç,
stworzy∏ te˝ nienawiÊç. Bior´
pod uwag´ to, ˝e s∏uchajà mnie
m∏odzi ludzie i ˝e jestem dla nich
autorytetem. Poprzez moje teksty chc´ im przekazywaç jakieÊ
wzory, aby byli Êwiadomi nienawiÊci, ale ˝eby te˝ wiedzieli, co
robiç, aby tej nienawiÊci by∏o jak
najmniej. To my, muzycy, mamy
najwi´kszà mo˝liwoÊç dotarcia
do nich. Wielu ludzi podchodzi
do nas po koncertach, pisze listy.
Kilka razy zdarzy∏o mi si´, ˝e
ktoÊ dzi´kowa∏ za to, ˝e uratowa∏em mu ˝ycie – t∏umaczy Bilon.
Podobnie uwa˝a inny hip-hopowiec, Juras, dawniej wyst´pujàcy w WSP, obecnie udzielajàcy
si´ w projekcie Juras i Wigor.
Sam o sobie mówi jako o cz∏owieku wierzàcym, wychowanym
w kulturze chrzeÊcijaƒskiej i wyznajàcym pewne zasady. Zanim
przeszed∏ duchowà przemian´,
w jego ˝yciu zdarzy∏o si´ kilka
niebezpiecznych sytuacji, w któ-
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sku, a nie innym. Jezus te˝
nie obraca∏ si´
w elitach, tylko
˝y∏ wÊród ludzi ubogich – cz´sto
grzeszników. Mo˝na wr´cz powiedzieç, ˝e dzia∏a∏ na ulicy – t∏umaczy swojà postaw´ Juras.
Przyznaje, ˝e nie b´dzie nikogo
na si∏´ nawracaç. – Nie jestem
Arkà Noego – mówi ˝artobliwie.
Dlatego w swojej twórczoÊci raczej dyskretnie mówi o wierze
w Boga. Dodaje jednak, ˝e z ró˝nych stron odbiera sygna∏y, ˝e
na ostatniej p∏ycie jednym z najpopularniejszych kawa∏ków jest
„List do Pana Boga”.

WYSYP NEOFITÓW
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Litza, który niegdyÊ by∏ szalonym
rockersem z Acid Drinkers, za∏o˝y∏ Ark´ Noego i wraz z dzieçmi
Êpiewa o Bogu.

MORALNOÂå
Z SUPERMARKETU

Po co to wszystko? Zdaniem dr.
Jacka Kurz´py te zespo∏y, ale te˝
artyÊci popkulturowi, którzy
– za pomocà nowych form przekazu – otwarcie mówià o religijnoÊci, sà wyraênà odpowiedzià
na czasy zeÊwiecczenia w kulturze wspó∏czesnej. – W momencie
gdy nast´puje inwazja tej zeÊwiecczonej kultury w ˝yciu spo-

∏ecznym, remedium na to pozostaje bycie wyrazistym w swojej
wierze. Dlatego pojawiajà si´ tak
jasne deklaracje wykorzystujàce
te talenty, które cz∏owiek posiada. U jednego mogà to byç rymy
hip-hopowe, a u innego umiej´tnoÊci zrobienia graffiti – t∏umaczy Kurz´pa.
Czy w takim razie mo˝na mówiç o swoistej odnowie duchowej
wÊród m∏odych ludzi w Polsce?
Raczej nie, mimo ˝e – jak pokazujà badania, m.in. CBOS-u – w ciàgu ostatnich 10 lat wzros∏a liczba
m∏odych ludzi, którzy deklarujà,
i˝ sà g∏´boko wierzàcy. Wed∏ug ra-

portu „M∏odzi 2005” ponad 70
proc. m∏odych ludzi przyznaje si´
do post´powania wed∏ug nauk Jana Paw∏a II. Cz´sto jednak jest
tak, ˝e religia i nauka sobie, a w∏asne poglàdy sobie. Wed∏ug badania „M∏odzie˝ warszawska – pokolenie pontyfikatu Jana Paw∏a
II” przeprowadzonego przez Instytut Statystyki KoÊcio∏a Katolickiego co trzeci student jest
za przerywaniem cià˝y, dla trzech
czwartych seks przedma∏˝eƒski
to nic z∏ego, trzech na czterech
stosuje antykoncepcj´, a rozwód
akceptuje jedna trzecia badanych.
SprzecznoÊç jest wi´c oczywista.

¸UKASZ „FANY”, FILIP DZIMWASHA

Spotkania takie
jak w Lednicy z roku
na rok przyciàgajà
coraz wi´ksze
rzesze m∏odych,
wierzàcych ludzi.
W tym roku,
2 czerwca ma
byç ich nawet
200 tysi´cy
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Muzycy pokroju Bilona lub Jurasa, którzy niejako przy okazji
przyznajà si´ do swojej religijnoÊci, majà ju˝ ustalonà mark´
w Êwiecie muzyki hip-hopowej.
I du˝à popularnoÊç. Znacznie
mniej znane sà formacje, które
powsta∏y w∏aÊnie po to, aby chwaliç imi´ Jezusa. I to w∏aÊciwie
w ka˝dym znanym gatunku muzycznym. Wystarczy wymieniç
najbardziej znany Full Power Spirit, TDS, Funky Street lub te˝ Evident. Mi∏oÊnicy nieco ci´˝szego
brzmienia mogà s∏uchaç Illuminandi, Anastasis, OX albo Hope
Against Hope. Tutaj muzycy
przy dêwi´kach rockowych lub
wr´cz metalowych otwarcie Êpiewajà o swojej religijnoÊci. Istniejà nawet zespo∏y i wykonawcy,
którzy na pierwszy rzut oka – tak
jak nasz rodzimy Abdijah – kojarzeni sà z satanizmem. Groêne
miny, twarze wymalowane na
czarno-bia∏o, topory i siekiery
w d∏oniach, pozy sugerujàce ch´ç
ataku. Ale w sferze tekstowej
– pochwa∏a Jezusa, afirmacja Boga i deklaracja, ˝e tylko On jest
prawdziwà mi∏oÊcià i ˝yciem. Nierzadko teksty sà zaczerpni´te
prosto z Biblii. Niemniej wszystkie one znane sà g∏ównie w kr´gach osób uczestniczàcych w imprezach chrzeÊcijaƒskich.
Najwi´kszà popularnoÊç – nawet poÊród „zwyk∏ych” fanów muzyki – zdoby∏y takie zespo∏y jak
Armia, 2Tm2,3 albo Houk. Ich
cz∏onkowie, np. Tomek Budzyƒski, Maleo, Litza, przeszli w latach
90. nawrócenie. Wstàpili do ruchu
neokatechumenalnego i od tego
czasu swojà twórczoÊç traktujà jako znakomità mo˝liwoÊç g∏oszenia Dobrej Nowiny. Co ciekawe,

ZIOMALE
JEZUSA
W A R T O
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Cz´stochowski szlak

Bilon, cz∏onek sto∏ecznego zespo∏u hip-hopowego Hemp Gru, od wielu lat
chodzi na pielgrzymki z Warszawy do Cz´stochowy. Nie obnosi si´ ze
swojà wiarà, jednak ma ona dla niego bardzo du˝e znaczenie. Z racji
tego, ˝e tras´ pielgrzymkowà pokona∏ ju˝ ponad 20 razy, wytatuowa∏ jà
sobie na plecach. Bra∏ równie˝ udzia∏ w kilku edycjach imprezy Hip-Hop
Active, gdzie gra∏ w meczu pi∏karskim przeciwko dru˝ynie ksi´˝y.

z Dobrej Czytanki sw. Zioma Janka

Jak juz minela polowa
swiat Jezus wbil siE
do kosciola i uczyl tam.
I Zydzi byli w szoku,
i rokminiali, skad ten klient
jest taki madry, skoro
nic niezakuwal?

O czym to Êwiadczy? Czy
w takim razie jednak trzeba mówiç o odchodzeniu m∏odych
od KoÊcio∏a? – Nie ukrywam, ˝e
m∏odych w KoÊciele jest mniej.
Ale nie jestem pesymistà, który
za∏amywa∏by r´ce, ˝e m∏odzie˝
porzuci∏a KoÊció∏ – uwa˝a ks. Sowa. – M∏ode pokolenie ma prawo
do buntu, a nawet rozluênienia
wi´zów z instytucjami sformalizowanymi, a takà jest te˝ KoÊció∏. Rzecz w tym, ˝eby to nie
by∏o rozstanie i zerwanie, ale
raczej sytuacja, w której m∏ody
cz∏owiek zada sobie pytania, co
mu nie pasuje, co nie gra w tym
jego stosunku do instytucji i czy
to jest rzeczywiÊcie najwa˝niejsze. Je˝eli odpowie sobie, ˝e
najwa˝niejszy jest osobisty
zwiàzek z Jezusem, to zobaczy,
˝e inne sprawy sà mniej wa˝ne
– mówi ks. Sowa.
Inne Êwiat∏o na ca∏à sytuacj´
rzuca socjolog dr Jacek Kurz´pa. – M∏odzie˝ nie odchodzi od
KoÊcio∏a, ale coraz wi´cej od niego wymaga. Stawia swojemu KoÊcio∏owi coraz wi´ksze wyzwania
intelektualne, kulturowe i cywilizacyjne. ˚àda konkretnych argumentów za tym, ˝eby byç
wiernym dekalogowi. Ale nie podawanym jako pewnik, który
po prostu jest – potrzebuje argu-

mentów przekonujàcych – wyjaÊnia dr Jacek Kurz´pa.
Niestety, wiele osób nie znajduje odpowiedzi na dr´czàce
pytania ani te˝ odpowiednio
atrakcyjnych form obcowania
z Bogiem. Dlatego bardzo cz´sto mamy do czynienia z modelem tzw. religijnoÊci supermarketowej. Z ca∏okszta∏tu religii
wybiera si´ te elementy, które
danej osobie odpowiadajà. Z tego braku wynikajà równie˝ nietypowe formy wyra˝ania w∏asnej wiary. Wed∏ug Marcina
Zarzeckiego z Uniwersytetu
Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego ÊwiadomoÊç religijna przybiera postaç charakterystycznà
dla amerykaƒskiego ruchu kontestacyjnego z lat 60., znanego
pod nazwà Jesus Peoples. Jest
ekstatyczna, nastawiona na prze˝ycia religijne kosztem rytua∏ów
religijnych, szuka gwa∏townego
zaspokojenia potrzeb duchowych i emocjonalnych, kwestionuje racjonalnoÊç jako metod´
poznawania rzeczywistoÊci, cz´sto ∏àczy wàtki ró˝nych wizji
Êwiata. To po prostu znak czasów. I chyba nale˝y si´ do tego
po prostu przyzwyczaiç. Albo
zmieniç wiar´.
ZBIGNIEW MODRZEWSKI
WSPÓ¸PRACA_PAWE¸ RUSAK
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