Bóg, horror, ojczyzna
12.09.2011

Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy zaprotestowało wobec zaangażowania
telewizji publicznej w promowanie satanizmu. Chodzi o udział Adama „Nergala”
Darskiego - zdeklarowanego satanisty i wroga chrześcijańskich wartości - w
programie „The Voice of Poland”.
Adam Darski w swojej publicznej działalności dokonuje licznych profanacji,
bezczeszczenia symboli Kościoła Katolickiego, poniża godność katolików. Profanacje te
mają miejsce podczas koncertów zespołu Behemoth, którego Darski jest liderem,
znajdują wyraz w tekstach utworów tego zespołu, na stronach internetowych zespołu, w
kręconych przez Behemoth teledyskach, a także materiałach i gadżetach promocyjnych.
Działalność ta nie jest incydentalna i nie odnosi się do jakiejś dalszej przeszłości.
Profanacje dokonywane są od lat, ale obecnie są szczególnie nasilone. Adam Darski
zakładający na szyję różaniec z odwróconym krzyżem, w jednym z ostatnio kręconych
teledysków, w sposób wyraźny bezcześci największy symbol religijny Kościoła
Katolickiego – stwierdzają dziennikarze.
Publicznie wypowiedzieli się w tej kwestii także bp włocławski Wiesław Mering oraz abp
metropolita gdański Sławoj Leszek Głódź. Zachęcają oni do czynnego zaangażowania w
obronę wartości chrześcijaństwa i wartości narodowych oraz upominają się o wypełnianie
misji TVP.
W klimacie tej dyskusji „Newsweek" zamieścił artykuł „Bóg, horror, ojczyzna” ilustrowany
zdjęciem Nergala, owiniętego zakrwawioną polską flagą narodową. Pod takim samym
tytułem widnieje na portalu demotywatory.pl zdjęcie z wydarzeń sprzed Pałacu
prezydenckiego przy krzyżu. Wydaje się więc, że przeciętny Kowalski ma szansę
zobaczyć, lepiej niż kiedykolwiek, absurd obydwu ekstremów i ze zgrozą spostrzec jak
daleko mogą one sięgać. Jest to też dobra okazja do refleksji, na ile takie ekstrema
serwowane w mediach znieczulają nasz zdrowy osąd rzeczywistości i niwelują poczucie,
że spraw ważnych nie można przecież obrócić w show. Chyba, że boimy się etykiety „
moherów”, „beretów”… i milcząco przełkniemy kolejną „artystyczną ekspresję”, wbrew
słowom św. Pawła: Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno,
ale nie wszystko buduje. (1 Kor 10, 23)
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