Oświadczenie złożone
przez senatora Stanisława Iwana
na 43. posiedzeniu Senatu
w dniu 13 listopada 2013 r.
Oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie dochodzi do niepokojących sytuacji, w których ma miejsce profanacja symboli religijnych. Nie można wobec tego pozostawać obojętnym, gdyż jest to ewidentny atak na wartości i wolności religijne. Niestety nie po raz pierwszy ma to miejsce w oficjalnej, podległej ministerstwu instytucji, jaką jest
Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie.
Ostatnio takie wydarzenie miało miejsce w trakcie wystawy „British British Polish Polish: Sztuka krańców Europy, długie lata 90. i dziś”, kiedy to wyświetlany był bluźnierczy film Jacka Markiewicza pod tytułem „Adoracja Chrystusa”. W „dziele” tym doszło do drastycznego przekroczenia granic artystycznego wyrazu i elementarnych norm etycznych poprzez jednoczesne znieważenie chrześcijaństwa i krzyża – znaku
męki i śmierci Chrystusa – najważniejszego znaku dla każdego chrześcijanina, a zarazem ogólnoludzkiego
symbolu godności człowieka, poprzez odgrywanie czynności seksualnych z figurą ukrzyżowanego Chrystusa.
Symbole religijne nie mogą być przedmiotem szyderstwa, kpin czy zachowań obscenicznych, a w tym
przypadku pod przykryciem szeroko i źle rozumianej sztuki są obrażane i bezczeszczone. Nie można profanować symboli religijnych pod przykrywką tworzenia sztuki. Sztuka, która jest kamuflażem dla zniewagi
chrześcijaństwa czy innej religii, nie jest sztuką. Trzeba w końcu wyznaczyć granice dla takich niegodnych
zachowań. Należy nazywać rzeczy po imieniu, definiować je w sposób prosty i zrozumiały, a wówczas nie
będzie problemu z przestrzeganiem i szanowaniem najwyższych wartości, w tym wartości religijnych. Prawdziwa sztuka potrafi pokazać piękno i uniwersalne wartości świata, ale nie może ubliżać wartościom religijnym i ich symbolom oraz z nich kpić.
W związku z tym wyrażam stanowczy sprzeciw wobec tego rodzaju karygodnych zjawisk i zwracam się
do Pana Ministra o podjęcie skutecznych działań, aby szczególnie w instytucjach podległych ministerstwu nie
dochodziło więcej do takich bluźnierczych i niegodnych wydarzeń.
Z poważaniem
Stanisław Iwan

