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Niedawnym wydarzeniom godzącym w prawa człowieka w zakresie seksualności i 
rozrodczości (sugerowanemu zakazowi aborcji w Polsce, blokowaniu wsparcia ru-
chowi She Decides w Chorwacji oraz wstrzymywaniu prawa do zawierania związków 
partnerskich w Estonii) przewodziły organizacje, które zdają się krajowymi antena-
mi transgranicznej i społecznie konserwatywnej sieci znanej jako Tradycja, Rodzina 
i Własność (ang. TFP, Tradition, Family and Property). Nazwa TFP odnosi się do grupy 
wzajemnie powiązanych organizacji konserwatywnych i inspirowanych wartościa-
mi katolickimi, które łączy wspólna wizja świata. TFP zostało zainicjowane przez 
Plinia Corrêa de Oliveirę i powstało w Brazylii w 1960 roku. W końcu jednak stało 
się popularne na całym świecie. Ten rewolucyjny ruch wewnątrz katolicyzmu ma 
wyjątkowy sposób działania – łączy społeczny konserwatyzm z hiperliberalizmem 
ekonomicznym i dziedzictwem współdzielonym z ruchami skrajnie prawicowymi. Po 
wygaśnięciu w Ameryce Łacińskiej stał się aktywną siecią europejską. Jednym z jego 
priorytetów jest sprzeciw wobec praw seksualnych i rozrodczych (PSR). Wpływ TFP 
na PSR można podzielić na trzy strefy: mobilizację społeczną, przedsiębiorczość nor-
matywną oraz wkraczanie w przestrzeń decyzyjną. TFP odnalazło nową przestrzeń 
w Europie Wschodniej i aspiruje do oddziaływania na Unię Europejską i Organizację 
Narodów Zjednoczonych. Reakcyjna narracja TFP głosząca ortodoksyjność religii i 
uświęcająca nierówność ekonomiczną może okazać się dla niektórych osób atrak-
cyjna ze względu na oferowanie religijnego usprawiedliwienia dla antyliberalizmu 
i autorytaryzmu.
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ABSTRAKT

Po wygaśnięciu w Ameryce 
Łacińskiej Tradycja, Rodzina 
i Własność (TFP) stała się  
aktywną siecią europejską.  
Jednym z jego priorytetów jest  
sprzeciw wobec praw  
seksualnych i rozrodczych.
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Jesienią 2016 roku tysiące polskich kobiet wyszły na ulicę w ramach 
„Czarnych Protestów”. Zostały one wywołane propozycją ustawy o 
całkowitym zakazie aborcji. Miałaby ona wykluczyć obecne możliwości 
legalnego przeprowadzenia aborcji w ramach i tak restrykcyjnego 
polskiego prawa, a nawet karać kobiety, które by się na to zdecydowały 
(BBC, 2016). W marcu 2017 roku ówczesny minister spraw zagranicznych 
Chorwacji zajął stanowisko sprzeciwiające się działalności She Decides, 
międzynarodowej inicjatywy charytatywnej (shedecides.com) związanej 
z prawami seksualnymi i rozrodczymi (PSR), i postanowił poinstruować 
chorwackich dyplomatów, aby przekonali inne kraje członkowskie Unii 
Europejskiej (UE) do zajęcia podobnego stanowiska (Despot, 2017). 
Wcześniej, w 2013 roku, petycja z niemal 40 tys. podpisów sprzeciwiająca 
się związkom jednopłciowym w Estonii zmusiła tamtejszy parlament do 
tymczasowego zawieszenia obrad nad przepisami dotyczącymi związków 
partnerskich (White, 2013b).

Choć wydarzenia te mają zbliżone – konserwatywne – cele społeczne, 
wydają się w żaden sposób niepowiązane, ponieważ dzieją się w innym 
czasie, w innych kontekstach narodowych i skupiają się na innych kwestiach. 
Głębsza analiza głównych bohaterów każdego z nich ujawnia jednak dotąd 
nieznane koneksje. W Polsce największym zaangażowaniem w promowanie 
zakazu aborcji wykazała się Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo 
luris, która opracowała i zaprezentowała przepisy prawne, a także broniła 
ich przed parlamentem i opinią publiczną. W Chorwacji osoby zrzeszone 
z organizacją Vigilare uzyskały możliwość spotkania się z ministrem spraw 
zagranicznych, aby przekonać go do zajęcia bardziej tradycjonalistycznego 
stanowiska w chorwackiej dyplomacji. W Estonii inicjatorem i organem 
promującym podpisanie petycji, która dotarła do ponad 500 tys. spośród 
1,2 mln obywateli tego kraju, była organizacja Sihtasutus Perekonna ja 
Traditsiooni Kaitseks (SPTK,  Fundacja na rzecz Obrony Rodziny i Tradycji). 
Wszystkie trzy organizacje zdają się krajowymi antenami transgranicznej, 
społecznie konserwatywnej,  inspirowanej wartościami katolickimi świeckiej 
organizacji TFP.

TFP jest kolektywem powiązanych ze sobą konserwatywnych i inspirowanych 
wartościami katolickimi organizacji świeckich, które łączy wizja świata jego 
założyciela – XX-wiecznego brazylijskiego właściciela ziemskiego i polityka, 
Plinia Corrêa de Oliveiry. Organizacje powiązane z TFP używają w swoich 
krajach tej bądź innej nazwy, często związanej ze społecznie konserwatywną 
kwestią kulturalną. Na liście znalazło się ponad 40 różnych organizacji 
działających w dziesiątkach krajów i na kilku kontynentach. Niniejszy 
artykuł podejmuje próbę określenia zasięgu sieci TFP w Europie i sposobu 
oddziaływania na prawa seksualne i rozrodcze (PSR).

WSTĘP

Źródło: Europejska Federacja Humanistyczna

Logo Ordo Iuris.
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UE Unia Europejska

FPEC Federacja Pro-Europa Christiana

IESS The Institute d’Etudes sur les Sciences  
 Sociales

LI Leadership Institute

MURO Movimiento Universitario de   
 Renovadora Orientación

KKBB Krajowa Konferencja Biskupów Brazylii

NRR Nowe ruchy religijne

OI Ordo Iuris

OBWE Organizacja Bezpieczeństwa i   
 Współpracy w Europie

PSR Prawa Seksualne i Rozrodcze

SSPX Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X

TFP Tradycja, Rodzina i Własność
 (ang. Tradition, Family and Property,   
 pt. Tradição, Familia e Propriedade)

ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych

ONZ ECOSOC Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ

LISTA SKRÓTÓW
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Wiara, we wszystkich swoich odmianach, jest zjawiskiem głęboko 
ludzkim, ale też indywidualnym. Dane historyczne i współczesne 
nie pozostawiają wątpliwości, że wszelkie próby wymuszenia na 
społeczeństwie oraz instytucjonalizowania wartości opartych na wierze 
nie skutkują zwiększeniem osobistych swobód. Efekt jest wręcz odwrotny: 
ograniczenie praw człowieka do wolności opinii, sumienia i religii oraz, 
niemal zawsze, ograniczenie pozostałych praw.
 
W ostatnich latach prawa kobiet, równość płci, prawa mniejszości 
LGBTQI+ oraz prawa i zdrowie seksualne i rozrodcze (PZSR) są 
kwestionowane przez niewielkie, lecz wpływowe sieci europejskie 
i światowe inspirowane wartościami katolickimi, które zdołały 
przeniknąć do instytucji i rządów.
 
Jedną z takich sieci w Europie jest Tradycja, Rodzina i Własność (ang. TFP, 
Tradition, Family and Property). Celem jej działalności jest wytworzenie 
środowiska, które będzie miało możliwie największy wpływ na kształ-
towanie prawa i samorządy lokalne. Z jednej strony organizacja uprawia 
lobbing dążący do wprowadzenia założeń ze swojego radykalnego 
programu do legislacji krajowych. Z drugiej jednak – dzięki zapewnianiu 
osobom związanym z TFP znaczących pozycji w ważnych i szanowanych 
instytucjach rządowych i korporacjach – udaje jej się wywierać presję w 
procesach decyzyjnych. TFP nie jest zatem zwykłą organizacją pozarzą-
dową, ale raczej napędową siłą polityczną, która idealizuje średniowieczny 
sposób życia i pragnie przekonać do niego wszystkich pozostałych.

PRZEDMOWA

Prawa kobiet są atakowane jako pierwsze, co można obecnie zauważyć 
w Europie i na świecie. Należy jednak pamiętać o tym, jak silnie wiążą 
się one z poziomem rozwoju i jakości życia kraju i regionu. Świadomość 
tego pozwala ocenić dewastację wynikającą z narzucenia Europie 
„tradycyjnych wartości”.
 
Niniejszy raport udowadnia, ponad wszelką wątpliwość, że istnieją 
silne i powiązane ze sobą jednostki pragnące nie tylko cofnięcia 
i ograniczenia wolności i praw seksualnych kobiet, lecz także ich 
głosu i wpływu na społeczność, ekonomię i politykę. Wypływające 
z niego wnioski z pewnością  zaniepokoją każdą osobę, która 
ceni sobie ideę wolnych i równych mieszkańców Europy. Dlatego 
właśnie stanowi on ogromną wartość dla decydentów na poziomie 
lokalnym, narodowym i unijnym, ponieważ kształtujemy przyszłość 
UE i jej obywateli wspólnie. Ten raport jest też dla Europy – z całą 
jej żywotnością i zróżnicowaniem, od organizacji promujących 
społeczeństwo obywatelskie, przez dziennikarzy, polityków, 
pedagogów, aż po badaczy i obywateli – okazją do ponownego 
potwierdzenia wartości idei europejskich, powstałych w renesansie, 
które zapewniły jej obecną siłę kulturalną, polityczną i ekonomiczną. 
Nadszedł moment, ważniejszy niż kiedykolwiek, aby doprowadzić do 
rozszerzenia i wzmocnienia praw człowieka w Europie i na świecie, 
polegając na nauce i dowodach w formułowaniu wniosków, a nie 
cofając się w ciemności dogmatów.
 

Joanna Scheuring-Wielgus, posłanka 

Członkini polskiego parlamentu

Przewodnicząca, polski ogólnopartyjny 
Parlamentarny Zespół ds. Ludności, Zdrowia 
i Rozwoju

Bojan Glavašević, poseł

Członek chorwackiego parlamentu 

Przewodniczący, chorwacki ogólnopar-
tyjny Parlamentarny Zespół ds. Ochrony, 
Bezpieczeństwa i Praw Kobiet i Dziewcząt

Członek komitetu wykonawczego EPF
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Plinio Corrêa de  Oliveira (1908–1995) był bogatym, konserwatywnym 
i katolickim właścicielem ziemskim w Brazylii, posłem tamtejszego 
parlamentu. To właśnie on założył TFP w 1960 roku. Pierwszą cechą 
charakterystyczną nurtu TFP jest jego dualizm: duchowość i doczesność. 
Z jednej strony można go postrzegać jako konserwatywny ruch religijny, 
który ma ukierunkować działania świeckich katolików, podobnie jak Opus 
Dei w Hiszpanii, Komunia i Wyzwolenie we Włoszech czy Legion Chrystusa 
w Meksyku. TFP rozszerzyło swój zasięg na cały świat, poza Brazylię, w której 
powstało. Należy jednak pamiętać, że TFP jest także ruchem społecznym 
aktywnym politycznie, skupiającym się na obszarach, które Corrêa 
de Oliveira określił w latach 60. dwoma głównymi wrogami Kościoła. 

Wewnątrz wrogiem była teologia wyzwolenia i inne „modernistyczne” 
tendencje, które podważały tradycję Kościoła (Corrêa de Oliveira, 1974); 
z zewnątrz wrogiem był komunizm ze swoim poparciem reformy 
agrarnej, zagrażającej posiadaczom znacznych ziem (Corrêa de Oliveira, 
1985). Doktrynę TFP najlepiej opisuje jego pełna nazwa. Jako  „tradycja” 
TFP sprzeciwia się ewolucji nauczania Kościoła w kierunku postępu 
społecznego – m.in. niektórym reformom Soboru Watykańskiego II –  
i uważa, że Kościół powinien pozostać wierny tradycji w zakresie nauk  
o społeczności i rytuałów religijnych. Choć sprzeciwia się modernistycznym 
tendencjom w Kościele i identyfikuje się z tradycjonalistycznymi 
ruchami katolickimi, nie zakłada ewentualności schizmy z Rzymem, co 
ruchy takie jak SSPX biorą pod uwagę2. TFP wspiera także historyczną 
supremację Kościoła nad świecką władzą państwową. Jako “rodzina” TFP 
broni zwyczajowego rozumienia małżeństwa – tj. heteroseksualnego, 
monogamicznego, patriarchicznego i zorientowanego na prokreację. 
Sprzeciwia się legalizacji rozwodów, antykoncepcji i aborcji oraz 
związkom jednopłciowym. Choć jest to standardowe podejście 
konserwatywnych ruchów religijnych, TFP wyróżnia się na ich tle. Broniąc 
praw do własności prywatnej, ma na myśli dziedziczone bogactwo i 
przywileje. Sprzeciwia się więc idei równości społeczno-ekonomicznej, 
uważanej za podejście niebezpiecznie komunistyczne. Można więc TFP 
opisać jako ruch niepokładający nadziei we współczesnym państwie 
opiekuńczym ani redystrybucji dóbr, co jest częstą tendencją wśród wielu 
innych konserwatywnych grup chrześcijańskich.

Corrêa de Oliveira, jako płodny pisarz, przedstawiał swoją wizję świata 
w licznych publikacjach3, zwłaszcza w: Rewolucji i Kontrrewolucji 
(Corrêa de Oliveira, 1959) oraz Szlachcie i analogicznych elitach 

tradycyjnych (Corrêa de Oliveira, 1993). W Rewolucji i Kontrrewolucji 
wyjaśnia, jak współczesne bolączki całego świata wynikają z trzech 
przeszłych rewolucji, a mianowicie: rewolucji protestanckiej w XVI wieku, 
która rzuciła wyzwanie prymatowi Kościoła katolickiego; rewolucji 
francuskiej w XVIII wieku, która wprowadziła niebezpieczne idee 
„równości” i „wolności” oraz osłabiła przywileje szlachty, a także rewolucji 
komunistycznej z XX wieku, która nadszarpnęła szacunek do własności 
prywatnej i zakwestionowała istnienie Boga.

Corrêa de  Oliveira wyjaśnia też, w jaki sposób TFP poprowadzi 
kontrrewolucję wiodącą do apokaliptycznej walki między dobrem 

Skoro Rewolucja 
jest nieporządkiem, 
to Kontrrewolucja 
jest przywracaniem 
porządku.
A przez porządek 
rozumiemy pokój Chrystusa 
pod panowaniem Chrystusa,
 a więc cywilizację 
chrześcijańską, surową 
i hierarchiczną, 
sakralną od podstaw, 
antyegalitarną 
i antyliberalną1.
Plinio Corrêa de Oliveira, Revolução e Contra-Revolução,  
w Catolicismo, kwiecień 1959

1

I IDEOLOGIA TFP
POCZĄTKI

Źródło: Wikipedia / © P.P.Pyres

Plinio Corrêa  
de Oliveira.
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a złem, którą określa jako ‘bagarre’ (pol. bitwa). Ma ona odbudować 
idealne społeczeństwo oparte na jego wyobrażeniu świata sprzed wspo-
mnianych rewolucji – społeczeństwa modelowanego na wzór średnio-
wiecznej Europy. Nawiązując do idealizowanej przeszłości średniowiecza, 
de  Oliveira omawia częste używanie przez TFP średniowiecznych 
obrazów, takich jak herbowy „stojący lew” w logo, zwyczaj noszenia przez 
członków ruchu (stylizujących się na „wojowniczych mnichów”) oficjalnych 
czerwonych peleryn ze złotymi broszami z podobizną lwa  oraz znaczenie 
ogromnych czerwonych masztów flagowych i bannerów ze złotym lwem4.

W wizji TFP nostalgiczna fascynacja wyobrażeniem średniowiecznej 
Europy nie ogranicza się do inspiracji kolorowymi obrazami i symbolami, 
ale tworzy podstawę idealnej hierarchii społecznej. W publikacji Szlachta 
i analogiczne elity tradycyjne znajdujemy argumentację TFP popierającą 
powrót dawnej arystokracji i analogicznych elit tradycyjnych (np. dużych 

1 Corrêa de Oliveira Plinio. 1959 i  1977. Revolução e Contra-revolução. Catolicismo, kwiecień 1959 (część I i II), styczeń 1977 (część III), cz. I, r. 3.
2 SSPX, którego członków – od nazwiska założyciela – często nazywa się lefebrystami, to tradycjonalistyczny ruch chrześcijański odrzucający reformy Soboru 
Watykańskiego II. Kler stowarzyszony z SSPX był w latach 80. ekskomunikowany i uważany za wykluczony z Komunii z Rzymem.  Opinie na ich temat obejmują 
nieustępliwość, skrajną prawicowość i antysemityzm (splcenter.org).
3 Więcej prac Corrêa de Oliveiry można znaleźć na stronie: http://www.pliniocorreadeoliveira.info/livros.asp.
4 Wyjaśnienie symboliki stojącego lwa TFP można znaleźć na stronie: http://www.pliniocorreadeoliveira. info/DIS_SD_leao_TFP.htm#.WkTxo0xFxRo.
5 Ibid.
6 Latin America Report. 1985. TFP Composition, Political Orientation, Training Discussed. Joint Publication Research Service, Arlington, VA.

posiadaczy ziemskich w Ameryce Południowej) do ich historycznej i 
należnej pozycji władzy. Powoławszy się na religijne uzasadnienie swojej 
pozycji w dalej omawianych papieskich tekstach, szlachta staje się elitą w 
każdym znaczeniu tego słowa. Mowa o najwyższej elicie, ale nie jako jej 
jedynej formie. Szlachta jest bowiem gatunkiem „elity” jako rodzaju.5 Taka 
arystokracja pojawiłaby się po ‘bagarre’, aby poprowadzić świat i ocalić 
zachodnią cywilizację dzięki ponownemu ustanowieniu prawdziwego 
chrześcijaństwa. Byłaby nieustannie wspierana przez wojowniczych 
mnichów TFP, a reszta populacji zostałaby sprowadzona do stanu 
potulnego poddaństwa.

Żródło: Wikipedia / © P.P.Pyres

Plinio Corrêa de Oliveira 
(na środku po prawej).
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2

TFP
TEORETYCZNE MODELE 

…Trudno pojąć, w jaki sposób nieuporządkowana 
mieszanina reakcyjności politycznej, religijnej 
bezkompromisowości i obskurantyzmu mogła 
rozkwitnąć tak bardzo, że TFP rozszerzyło 
swój zasięg na cały świat, a przynajmniej na 
chrześcijański obszar Europy Wschodniej, Stanów 
Zjednoczonych i większości krajów Ameryki 
Łacińskiej6.

Polimorficzna natura TFP, czyli ruch społeczny zaangażowany 
religijnie i społecznie oraz transgraniczna sieć działająca od sześciu 
dekad, wymaga wyjątkowego podejścia teoretycznego, które byłoby 
zakotwiczone w przynajmniej dwóch modelach. Pierwszy z nich 
dotyczy religijnej osobowości TFP w rozumieniu takich badaczy, jak:  
Barker (2010), Compagnon (2008), Introvigne (2009), Mayer (1982), 
Matta (2008) i Zanotto (2017).  Drugi wyjaśnia rozwój TFP jako ruchu 
społeczeństwa obywatelskiego, co opisują Power (2008),  Ruderer 
(2012), Peñas  Defago i in.  (2018), Yamin i in. (2018) oraz Kuhar i 
Paternotte (2017). 

Praca Eileen Barker The cult as a social problem nakreśla ramy 
teoretyczne, które wydają się przydatne podczas omawiania nowych 
ruchów religijnych (NRR), często szufladkowanych jako kulty, oraz 
rozumienia tego, w jaki sposób TFP można zaklasyfikować do NRR ze 
względu na „religijną czy duchową organizację głównie z członkami 
pierwszej generacji”. Barker precyzuje także pewne pytania, na 
które wszystkie NRR muszą znaleźć odpowiedź, np. w związku z 
kierownictwem, rekrutacją czy możliwościami adaptacji. NRR często 
spotykają się z mniej lub bardziej uzasadnioną podejrzliwością ze 
strony ogółu społeczeństwa i hierarchii religii, z której się wywodzą. 
Pomaga to w umiejscowieniu TFP w szerszym kontekście katolickiego 

świata. Dalej Matta (2008) szczegółowo objaśnia wyniki analizy 
przypadku obecności TFP w dwóch latynoamerykańskich krajach i 
jego specyfikę na tle innych ruchów katolickich. Zanotto (2007) opisuje 
TFP jako „kompletną organizację”, która spełnia zróżnicowane potrzeby 
jej sympatyków.

Źródło: Wikipedia / © P.P.Pyres

40. Marsz dla Życia,
Waszyngton DC,  

22 stycznia 2014.

Plínio Correa w Audytorium TFP São Miguel w São Paulo.
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Prace Compagnon na temat dwudziestowiecznych ruchów katolickich 
wskazują jednak, że TFP czerpie z dziedzictwa starszej tradycji, 
mianowicie fundamentalizmu katolickiego. Sama jego idea staje 
się doniosła, jeśli główny nurt katolicyzmu na świecie ewoluuje, 
pozostawiając opornych w pozycji mniejszości. TFP byłoby więc NRR 
opartym na zachowaniu katolicyzmu na poziomie poprzedzającym 
jego ewolucję w XX wieku. Mayer prezentuje wyniki badań dotyczących 
społecznych ruchów religijnych, które pozwalają na zaklasyfikowanie 
TFP jako insurekcji wewnątrz katolicyzmu, a dokładniej sprzeciwiającej 
się postępowym postanowieniom Soboru Watykańskiego II i teologii 
wyzwolenia. TFP nie jest jednak jedynym tradycjonalistycznym ruchem 
katolickim o przedsoborowym stanowisku. Analiza Introvigne’a 
wskazuje – z perspektywy ekonomii religijnej – jak różne ruchy 
przyjmują określoną pozycję wewnątrz i na zewnątrz swoich struktur. 
Wyjaśnia ona ewolucję TFP w czasie i bliską schizmę z Kościołem 
katolickim.

Poza swoją naturą ruchu religijnego TFP jest także transgranicznym 
ruchem społecznym aktywnym politycznie. Margaret Power  

(2010) wyjaśnia znaczącą rolę TFP w światowej walce przeciwko aborcji 
i komunizmowi w latach 60.–80. Stephan Ruderer (2012) przyjrzał się z 
kolei roli TFP jako wzorca katolickiego fundamentalizmu, co przełożyło 
się  na synergiczny związek z autorytarnymi reżimami Pinocheta w Chile 
i Videla w Argentynie (Ruderer, 2012). Należy wreszcie wspomnieć o 
konceptualizacji modernizacji konserwatywnych ruchów społecznych w 
początkach XXI wieku (Peñas Defago i in., 2018), co w połączeniu z analizą 
ruchów anty-gender przeprowadzoną przez Paternotte’a i Kuhara (2017) 
wyjaśnia dzisiejszy wpływ na PSR organizacji sympatyzujących z TFP.  

Jest to podstawa przyjęta w niniejszym artykule dla zrozumienia 
dwóch zjawisk: rozwoju TFP w Europie oraz umiejętności TFP w 
zakresie organizacji i wpływu na kwestie priorytetowe dla tego 
ruchu, zwłaszcza PSR. Artykuł nie ma na celu omówienia przekonań 
czy praktyk religijnych w ramach sieci TFP.

7 Omówienie tego rozwoju można znaleźć na stronie: http://www.pliniocorreadeoliveira.info/gesta.asp.

Źródło: Wikipedia / © Elvert Barnes
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3

NIANIE, ROZWÓJ 
I PODZIAŁ TFP

ROZPRZESTRZE- 

Dzięki silnym ideom i charyzmie lidera sieć TFP obejmuje już ponad 40 
organizacji na kilku kontynentach. Sieć ta osiągnęła swoją obecną formę 
w wyniku czterech faz rozwoju: pierwsza trwała od założenia w roku 1960 
do wczesnych lat 90., druga doprowadziła do upadku Muru Berlińskiego 
w 1989 roku, trzecia zakończyła się śmiercią założyciela TFP w 1995 roku, a 
czwarta rozciąga się od zamknięcia kwestii prawnych aż do dziś7.

3.1. FAZA PIERWSZA:
ZAŁOŻENIE I ROZSZERZENIE
W 1968, istniejące już w Ameryce Południowej TFP zorganizowało akcję 
wysyłki krajowych petycji adresowanych do Pawła VI, w których to wyrażo-
no prośbę o podjęcie środków zapobiegających lewicowej infiltracji 
katolic-kiego kleru i laicyzacji Ameryki Południowej. W ciągu 58 dni, 
łącznie 2 060 368 osób w Brazylii, Argentynie, Chile i Urugwaju podpisało 
wspomniane petycje (Corrêa de Oliveira, 1959, 97).
 
Od swojego powstania w Brazylii w 1960 roku TFP zaczęło najpierw 
pojawiać się w innych krajach latynoamerykańskich, zakładając lokalne 
organizacje pozarządowe wszędzie tam, gdzie militarne reżimy autorytarne 
zapewniały odpowiedni grunt (Ruderer, 2012). Założyciel ruchu i krąg jego 
bliskich powierników, z udziałem pierwotnych założycieli, z ogromną 
uwagą kontrolowało ten rozwój, a wspomniany założyciel osobiście 
wybierał nazwy poszczególnych organizacji w tych krajach (Matta, 2008). 
TFP pojawiło się we Francji (tfpfrance.org) we wczesnych latach 70., 
zajmując jeden z zamków w Lotaryngii8  i rozprzestrzeniając się stamtąd 
do innych krajów Europy9. W tym samym okresie przyczółki tej organizacji 
pojawiły się w Kanadzie, RPA, Stanach Zjednoczonych i Australii10.

Głównymi celami TFP w tym okresie były komunizm i teologia wyzwolenia 
jako dwie siły wspólnie promujące reformy agrarne zagrażające interesom 
założycieli organizacji, którzy posiadali znaczne posiadłości. Margaret 
Power (2010) oraz Gonzalez Ruiz (2006) omówili rolę TFP w rozwoju 
ruchów społecznie konserwatywnych w Ameryce Łacińskiej. Właśnie tam 
TFP wypracowało swoje charakterystyczne kampanie łączące wyrazy 
religijności z działalnością polityczną. Pierwsze próby wykorzenienia 
tendencji liberalnych w Kościele pojawiły się w Chile. To tam Fiducia, 
organizacja sympatyzująca z TFP, opublikowała w 1976 roku zjadliwie 
krytyczny tekst dotyczący chilijskiego Kościoła katolickiego11.  Biskupi 
w Chile byli w nim oskarżani o działanie zgodnie z tendencjami 
lewicowego/ marksistowskiego rządu Frei i Allende w celu wprowadzenia 
socjalistycznych reform.

Podobna presję wywierano w Europie, m.in. we Francji w 1981 roku za 

pomocą listu otwartego o problemach socjalistycznego rządu François 
Mitterranda pod tytułem What Does Self¬Managing Socialism Mean 
for Communism: A Barrier? Or a Bridgehead? (Corrêa de Oliveira, 1981). 
List ten został opublikowany w wiodących światowych gazetach, a TFP 
zapewnia, że wysłało jego kopie do 300 tys. Francuzów12. Opierając się na 
tym osiągnięciu, hiszpańskie TFP-Covadonga udostępniło w 1988 roku 
España, anestesiada sin percibirlo, amordazada sin quererlo, extraviada sin 
saberlo – La obra del PSOE (TFP Covadonga, 1988), prezentując sposób, w 
jaki socjalistyczny rząd Felipe Gonzáleza zdradził Hiszpanię.

W tej fazie TFP stało się wpływowym, międzynarodowym, antykomuni-
stycznym ruchem, ale też skutecznym i tradycjonalistycznym głosem buntu 
wewnątrz katolicyzmu. Równocześnie zaczęło odczuwać pierwsze oznaki 
dwóch największych wyzwań, które miały prześladować organizację 
przez dziesięciolecia: wrogość ze strony katolickich hierarchów i problemy 
prawne wynikające z domniemanych praktyk TFP.
 

3.2. FAZA DRUGA:
NOWY KIERUNEK W 
ZMIENIAJĄCYM SIĘ OTOCZENIU

Liczba zewnętrznych czynników sprowokowała zmianę obszaru skupienia 
TFP, wprowadzając organizację w drugą fazę. Obejmuje ona upadek Muru 
Berlińskiego (sygnał zniszczenia największego wroga – komunizmu), 
formalne potępienie teologii wyzwolenia przez Watykan oraz pojawienie 
się odpowiednio konserwatywnego papieża. Zgodnie z poglądem Baker 
cechą charakterystyczną NRR jest ich „podatność na szybsze i bardziej 
fundamentalne zmiany niż w przypadku starszych, bardziej tradycyjnych 

Upadek Muru Berlińskiego, 1989. 
Zdjęcie ukazuje część publicznej ściany 
przy Bramie Brandenburskiej w Berlinie 
z fotografiami dokumentującymi to 
wydarzenie.
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religie”, co znajduje potwierdzenie w fakcie, że liderzy TFP tworzyli nowe 
rodzaje organizacji skupiających się na bieżących problemach, takich 
jak aborcja czy związane z nią prawa człowieka dotyczące seksualności 
i rozrodczości. Organizacje antyaborcyjne (Droit de Naître we Francji i 
Generazione Voglio Vivere we Włoszech) pojawiły się we wczesnych latach 
90. Ten dodatek do szablonu TFP okazał się sukcesem i rozszerzył sieć o 
Niemcy, Austrię i Polskę13.  Kolejnym eksperymentem było założenie Luci 
sull’Est we Włoszech, które skupiło się na rozpowszechnianiu nowiny o TFP 
w uprzednio formalnie ateistycznej Europie Wschodniej. Innym przykładem 
wczesnego sukcesu, którym TFP wciąż się szczyci, jest masowa petycja 
wspierająca niepodległość Litwy w 1990 roku. Zebrano wtedy ponad 5 mln 
podpisów, co doprowadziło do umieszczenia tego wydarzenia w Księdze 
rekordów Guinnessa (Corrêa de Oliveira, 1991).
 

3.3 FAZA TRZECIA:

WYZWANIA NATURY PRAWNEJ 
U szczytu działalności ruchu w 1995 roku zmarł Corrêa de Oliveira, co 
wyznaczyło początek trzeciej i najbardziej problematycznej fazy w 
historii ruchu, która to zakończyła się dopiero w 2004 roku. Jak często 
zdarza się w przypadku ruchów zbudowanych wokół charyzmy lidera i 
sięgających po znaczne sumy pieniędzy, tak i w przypadku TFP wybuchła 
wewnętrzna walka między poszczególnymi ugrupowaniami. Skupiła się 
ona wokół trzech głównych różnic: 1) używania marki TFP, 2) przyszłych 
kierunków rozwoju TFP jako organizacji zajmującej się kampaniami 
politycznymi, oraz 3) religijnego nauczania organizacji. Sytuacja ta 
doprowadziła do podjęcia działań prawnych, które zakończyły się 
licznymi wyrokami brazylijskich sądów w latach 1997 i 2004 (ISTOE, 
2013; Bezzera, 2013).

Czas próby przyniósł zwycięstwo (ISTOE, 2013; Bezzera, 2013) 
ugrupowaniu, które pragnęło naprawienia stosunków z Kościołem 
i zmniejszenia politycznego zaangażowania organizacji. Czynniki 
zewnętrzne, w tym pojawienie się konserwatywnego papieża, pozwoliły 
zwycięzcom tego boju podążać inną drogą  – zbliżenia do Watykanu 
– pod wodzą byłego porucznika Corrêa de Oliveiry14 w wyniku ujęcia 
organizacji w grupie Międzynarodowych Stowarzyszeń Wiernych na 
Prawach Papieskich, zyskującej nazwę Heroldów Ewangelii (heraldsusa.
org), w 2001 roku. Heroldowie stali się więc duchowym skrzydłem TFP, 
dzieląc z nim wiele cech pobożności i identyfikacji wizualnej w strojach 
ceremonialnych, porzucając jednak społeczny i polityczny aktywizm, 
który dotąd charakteryzował doczesne dążenia TFP. Co najważniejsze, 
TFP zmieniło się z niemal schizmatycznego ruchu powstańczego w 
całkowicie zintegrowany ruch katolicki.

Choć Heraldowie zachowali prawo do marki TFP w Ameryce 
Łacińskiej i Hiszpanii, nie używają jej w sposób aktywny, przez co 
organizacje TFP w tych regionach powoli zanikają. Przegrana strona 
sporu w Brazylii założyła stowarzyszenie Fundadores  (fundadores.
org.br) oraz bibliotekę online poświeconą pismom założyciela 
(pliniocorreadeoliveira.info). Jednakże europejskich organizacji TFP nie 
dotknęły konsekwencje wyroków sądów brazylijskich. Ich rozwój wciąż 
trwał, niektóre z nich osiągnęły nawet wpływowe pozycje w Europie 
Wschodniej. Zanik działalności TFP stworzył przestrzeń do powstania 
nowego społecznie konserwatywnego ruchu w Hiszpanii.

8 Fédération Pro-Europa Christiana – Creutzwald (Fpec-creutzwald.org).
9 Deutsche Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie und Privateigentum e.V.: tfpdeutschland.de;
 L’Associazione Tradizione Famiglia Proprietà: atfp.it; Acção Família: accaofamilia.eu; Irish Society for Christian Civilisation: isfcc.org; 
oraz  Österreichische Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie und Privateigentum: tfp.at.
10 Canadian Society for the Defence of Christian Civilization: canadaneedsourlady.org; The American Society for the Defense of Tradition, 
Family and Property: tfp.org, South Africans for a Christian Civilization ceased functioning in the early 2000s; and Australian Tradition, 
Family and Property: tfp.org.au.
11 Fiducia, 1976. La Iglesia del Silencio en Chile – La TFP proclama la verdad entera: http:// www.pliniocorreadeoliveira.info/ 
GestaES_0408_1976.htm#.WlN_mExFxJU. 
12 Ibid. 
13 Aktion Kinder in Gefahr (KIG): aktion-kig.de; SOS Leben: dvck-sosleben.de oraz  Prawo do Narodzin: prawodonarodzin.pl.
14 João Scognamiglio Clá Dias był bliskim powiernikiem założyciela TFP. ISTOE. 2013. 
15 Österreichische Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie und Privateigentum: tfp.at.

Źródło: https://w
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3.4 FAZA CZWARTA:
PONOWNE NARODZINY W 
EUROPIE
Czwarta faza rozpoczęła się na początku XXI wieku. Choć kierownictwo 
uległo pewnej decentralizacji, możliwe było wprowadzenie innowacji. 
Co najważniejsze, serce ruchu przeniosło się z Brazylii do Europy, naj-
pierw do Francji, a potem do Polski. TFP z siedzibą we Francji kupiło 
budynek w Brukseli w 2008 roku i ustanowiło tam reprezentację w UE 
pod nazwą Federacja Pro-Europa Christiana (FPEC) (fpec-bxl.be). W 
2011 roku uruchomiło własną akademię Institut Européen de Sciences 
Sociales (IESS) (sciencessociales.fr) w lotaryńskiej siedzibie.  Sieć TFP 
rozszerzyła swój zasięg dość szybko, mając szczególnie bogatą infra-
strukturę w Austrii,15 Niemczech16 i Włoszech17.

Najnowszą innowacją TFP jest eksploracja postępowań sądowych 
i rozwoju polityk poprzez założenie Ordo Iuris w Polsce w 2001 
roku. Ordo Iuris jest pierwszym eksperymentem związanym ze 
zdobywaniem ekspertyzy prawnej i politycznej, który to bierze aktywny 
udział w interwencjach prawnych (ang. lawfare)18 przed polskimi 
sądami i instytucjami europejskimi19. Polskie organizacje TFP zdają się 
przejmować kierowanie wewnątrz ruchu, ponieważ rozszerzyły całą 
franczyzę o Chorwację20, Estonię21, Holandię22, Słowację23 i Szwajcarię24. 
Ta nowa generacja TFP wyśrubowuje jeszcze bardziej to, co stanowiło 
charakterystyczną metodologię TFP (patrz: sekcja 5), związaną z 
profesjonalizacją konserwatywnych działaczy (Penas Defago i in., 
2018). Nowe organizacje TFP stały się ważnymi, czasem wiodącymi, 
aktorami na scenie protestów anty-gender w Europie, co opisują Kuhar 
i Paternotte (2017). 

  

3.5 PRZYPADEK HISZPANII
Ciekawym przypadkiem jest Hiszpania. Przez niemal 
trzydzieści lat jedna ze skutecznych organizacji TFP 
rozkwitała w Hiszpanii, a mianowicie: TFP-Sociedad 
Cultural Covadonga25.  Padła ona jednak ofiarą sprawy 
sądowej w Brazylii i zniknęła około roku 1999. Już w 2003 
pojawiła się jednak nowa organizacja o nazwie  Hazte 
Oir, która miała wiele cech zazwyczaj kojarzonych z TFP 
(patrz: sekcja 5), w tym: mobilizację u podstaw  połączoną  
ze zbieraniem funduszy, różnorodność marek, więź z 
młodym pokoleniem, te same amerykańskie kontakty, 
bliskie relacje z innymi organizacjami TFP oraz, w 
końcu, wywieranie tradycjonalistycznej presji na 
Kościół katolicki. Największe odstępstwa od TFP widać 
głównie w samej marce. Ponadto, choć Hazte Oir 
inspiruje się religią katolicką, nie jest ruchem religijnym 
i nie ma w nim odniesień do Corrêa de Oliveiry. Hazte 
Oir (dosłownie: „Niech cię usłyszą”) odgrywa rolę 
stróża na hiszpańskiej scenie politycznej. Uruchomiło 
także platformę mobilizacji społecznej ‘CitizenGo’, 
którą można postrzegać jako XXI-wieczną cyfrową 
interpretację  pionierskich technik  bezpośredniego 
wysyłania listów przez TFP w latach 70. (patrz: sekcja 

16 Der Adel: der-adel.info; Deutschland braucht Mariens Hilfe: mariens-hilfe.de oraz Deutsche Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie und Privateigentum 
e.V.: tfpdeutschland.de; Deutsche Vereinigung für eine christliche Kultur: dvck.de oraz https://kultur-und-medien-online.blogspot.com/2011/03/deutsche-
vereinigung-fur-eine.html.
17 Associazione Tradizione, Famiglia, Proprietà: atfp.it; Centro Studi Storici sulla Controrivoluzione (CESCOR): cescor.org; Corrispondenza Romana: 
corrispondenzaromana.it; La Famiglia Domani: famigliadomani.it oraz Lepanto Foundation: fondazionelepanto.org. 
18 ‘Lawfare’, czyli interwencje prawne, polegają na prawnej mobilizacji i postępowaniom prawnym na poziomie krajowym i międzynarodowym (Yamin, Datta 
i Andion, 2018). 
19 Przykłady interwencji prawnych: http://www.ordoiuris.pl/interwencje-prawne, na dzień 10 marca 2019.
20 Centar za obnovu culture: cok.hr; Vigilare: vigilare.org oraz TradFest: tradfest.org.
21 Sihtasutus Perekonna ja Moraaliseaduse Kaitseks (Stowarzyszenie Obrony Rodziny i Moralności): saptk.ee; Elukultuuri Instituut (Instytut Nauk o Życiu): https://
elukultuur.wordpress.com; objektiiv.ee (portal wiadomości i opinii SAPTK) oraz abort.ee, na dzień 10 marca 2019.
22 Stichting Civitas Christiana (’Cultuur onder Vuur’): cultuurondervuur.nu; Stirezo (Stichting Recht Zonder Onderscheid) Pro-Life: stirezo.nl;  
oraz Gezin in Gevaar: geziningevaar.nl.
23 Nadácia Slovakia Christiana: slovakiachristiana.sk; Fatima Slovensko: fatimapreslovensko.sk 
24 Helvetia Christiana: helvetia-christiana.ch.
25 O obecności TFP w Hiszpanii: http://www.pliniocorreadeoliveira.info/GestaES_ 0211Espana.htm#.WVIL70VOKUk.
26 Agente Provocador. 2017. “Los «caballeros medievales» de Covadonga son peores que Hazte Oír.” Agente Provocador, 8 marca.  
http://www.agenteprovocador.es/publicaciones/ hazte-oir-poda-ser-peor.

Założyciel CitizenGO 
Ignacio Arsuaga. 

Transfobiczny bus
wynajęty przez 

Hazte Oir (pol. Niech
cię usłyszą). Napis na
busie głosi „Chłopcy 

mają penisy.
Dziewczynki mają wargi 

sromowe.
Nie daj się oszukać. Jeśli

urodziłeś się 
mężczyzną, jesteś 

mężczyzną. Jeśli jesteś 
kobietą, wciąż nią 

będziesz”.

Źródło: Wikipedia /  © Autor: HazteOir.org
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8). Hazte Oir może być reinkarnacją TFP-Covadonga w nowych 
warunkach, gdzie istnieją pewne ograniczenia w kwestii otwartości 
mówienia o afiliacjach w Hiszpanii26  (patrz: sekcja 6). Niezależnie od 
tego, czy jest częścią rodziny TFP, Hazte Oir wiele z tymi organizacjami 
łączy. Znajdują się także w tej samej niszy.

  

3.6 ZASIĘG TFP
Jeśli wziąć pod uwagę wszystkie organizacje TFP, łatwo można 
zauważyć różnice w ich wielkości, zasięgu i finansowaniu. Centralna 
organizacja, FPEC, deklaruje francuskim władzom średni roczny obrót 
na poziomie 2 mln euro27 ze składek członkowskich zbieranych w 
całej Europie. Te organizacje osiągają z kolei taki dochód dzięki swoim 
inicjatywom pozyskiwania środków. FPEC jest także właścicielem kilku 
posesji we Francji i Brukseli28. Jednakże wiele organizacji związanych 
z TFP prowadzi się znacznie skromniej. Część nie jest oficjalnie 
zarejestrowana i działa wyłącznie jako nieformalne stowarzyszenie 

pojedynczych osób wykazujące pewną 
działalność internetową29. Poszczególni 
sympatycy TFP raczej nie podają list 
członkowskich obejmujących więcej 
niż kilkuset członków w danym kraju. 
Zwyczajowo są to sami mężczyźni30. 
Niewielkie grono zaangażowanych osób 
rekompensuje   publiczny zasięg organizacji, 
który może  obejmować kilkaset tysięcy 
osób, zależnie od kraju.

Wychodząc od małej liczby sympatyków, 
TPF zdobywa wpływy na dwa sposoby. 
Jednym z nich jest przyciągnięcie „elit” z 
określonym zapleczem. Honorowe miejsca 
dla arystokracji uzyskały wsparcie od 
wielu szlacheckich rodów. Przykładowo: 
reprezentantem TFP z UE jest Paweł, 
książę Oldenburg31 (wnuk ostatniego 
Cesarza Niemiec). Warto też wspomnieć 
o śp. Liugim, markizie Neapolu, o którym 

mówi się, że był „bliskim przyjacielem prof. Plinia Corrêa de Oliveiry” 
(nobility.org 2015). TFP w szczególności wspiera powrót do władzy 
dawnej brazylijskiej rodziny cesarskiej, rodu Orléans-Braganza, którzy 
są znaczącymi gośćmi podczas wydarzeń TFP32. Istotnie, organizacja 
ta jest klerykalno-arystokratyczną siecią par excellence, którą 
Kemper opisuje33 na tle działaczy anty-gender. Ponadto podporą 
TFP w Europie są po dziś dzień mieszkańcy Ameryki Łacińskiej i 
powracający emigranci, którzy roznoszą podchwyconą w rodzimej 
Brazylii wiadomość Corrêa de Oliveiry po całej Europie34.

27 Roczne raporty FPEC dla 2012 i 2017: Federacja Pro-Europa Christiana. 2012. Rapport au Commissaire des Comptes sur les comptes annuels, exercice clos le 30 
juin 2012, oraz doroczny raport FPEC dla 2017: Association Pro Europa Christiana. 2017. Rapport au Commissaire des Comptes  
sur les comptes annuels, exercice clos le 30 juin 2017. Creutzwald: FPEC.
28 Te posiadłości to: La Villa Clairière w Creutzwaldzie, zamek Le Jaglu w Château-neuf-en-Thymerais oraz dom na rue du Taciturne w Brukseli. 
29 TFP Malta https://www.facebook.com/pg/ProMaltaChristiana/about/ dostęp: 17 marca 2019.
30 Introvigne (2009) i  Assemblée nationale. 1995. Rapport fait au nom de la Commission d’enquête sur les sectes, Rapporteur M. Jacques Guyard,  
20 grudnia 1995. Paryż: Assemblee nationale, które przypisało francuskie organizacje TFP do kategorii organizacji liczących między 50 a 500 członków.
31 Wpis FPEC (fpec-bxl.be) i Rejestru służącego przejrzystości na temat FPEC z 19 marca 2017: http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/
displaylobbyist.do?id=65395896737-91.
32 Lista Letnich Akademii i Obozów Rycerskich powyżej.
33 Kemper, Andreas. 2015. “Christlicher Fundamentalismus und neoliberal-nationalkonservative Ideologie am Beispiel der ’Alternative für Deutschland’.” W: 
“Unheilige Allianz Das Geflecht von christlichen Fundamentalisten und politisch Rechten am Beispiel des Widerstands gegen  
den Bildungsplan in Baden-Württemberg Ideologie am Beispiel der ’Alternative für Deutschland’”, red. Lucie Billmann, Rosa Luxembourg Stiftung.
34 Z osób pochodzenia latynoamerykańskiego możemy wymienić następujące nazwiska: Caius Vidigal Xavier da Silva, Nelson Fraginelli i  José Ureta. Między 
powracającymi emigrantami znajdziemy takie osoby, jak Matthias von Gersdoff (urodzony w Chile założyciel niemieckiego TFP), Carlos Eduardo Schaffer (urodzony 
w Brazylii założyciel austriackiego TFP) czy Leonardo Przybysz (urodzony w Brazylii założyciel polskiego TFP).
35 Federacja Pro-Europa Christiana: federation-pro-europa-christiana.org; dla Francji: Avenir de la Culture: avenirdelaculture.org;  
dla Niemiec: Deutsche Vereinigung für eine christliche Kultur: dvck.de.

Heraldowie  
Ewangelii.

Źródło: https://spainsnews.com/follow-the-rosary-and-mass-of-the-heralds-of-the-gospel/
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4

TFP
WSPÓLNE CECHY 

Gizele Zanotto (2007) mówi o TFP jako o  „kameleonie”, który jest w 
stanie przybrać różne kształty i kolory, aby dopasować się do zmiennego 
środowiska. Ten kameleon może jednak przyjmować tylko określoną 
liczbę rozpoznawalnych kształtów, tj.: 1) organizacji TFP, 2) organizacji 
kulturowych35,  3) organizacji antyaborcyjnych36,  4) organizacji 
poświęconych Maryi lub Fatimie37 oraz 5) organizacji prawnej znanej 
jako Ordo Iuris38.  Fakt ich przynależności do sieci TFP potwierdzają 
wzajemne odniesienia jako do części tej samej sieci, zaangażowanie 
osób znanych z TFP w działalność tychże organizacji oraz używanie 
przez nie marki TFP. Pomimo ich wielości główne cechy sympatyków 
TFP to: współdzielone kierownictwo, ikonografia i branding, łączność z 
młodym pokoleniem, techniki gromadzenia funduszy, transgraniczne 
powiązania poza rodziną TFP, specyficzne skupienie na kulcie religijnym 
oraz związki z ruchami skrajnie prawicowymi.

Organizacje TFP mają wspólne kierownictwo, które zazwyczaj jest 
małą grupą osób, głównie pochodzących z Ameryki Południowej lub 
europejskiej arystokracji. Wymieniają się oni na różnych stanowiskach 
w organizacjach związanych z TFP. Przykładowo: dana osoba będzie 
prezydentem organizacji X, członkiem Zarządu w organizacji Y 
oraz pracownikiem organizacji Z. Dzieje się to w obrębie danego 

kraju i międzynarodowo. W skrócie: kierownictwo wielu organizacji 
związanych z TFP na całym świecie należy do małej i wymiennej kadry39.

Kolejną cechą wspólną jest wyjątkowa ikonografia TFP, inspirowana mo-
tywem średniowiecznych krucjat. Wizualizacja stojącego lwa pojawia 
w logo niektórych organizacji TPF, ale i te o innej nazwie używają tego 
symbolu, np. Vigilare w Chrowacji czy Ordo Iuris w Polsce40. Ponadto 
motywy związane z  krucjatą są często używane przez sympatyków 
TFP41,  a sam założyciel stylizował się na krzyżowca42. Wiąże się z tym 
wspominanie w nazwach organizacji TFP osobowości historycznych 
lub ważnych chrześcijańskich zwycięstw43.  Wiele wydarzeń TFP to tak 
naprawdę celebracja obrazowania średniowiecznego, np. podczas 
TradFest, festiwalu tradycji i konserwatywnych idei, który odbywa się w 
Chorwacji od 2016 roku44. 

36 Dla Francji: Droit de Naître: droitdenaitre.org; dla Włoch: Generazione Voglio Vivere: generazionevogliovivere.it; dla Polski: Prawo do Narodzin: prawodonarodzin.
pl.
37 South Africa Needs Our Lady: sanol.co.za oraz America needs Fatima: americaneedsfatima.org. 
38 Dla Polski: Ordo Iuris – Instytut na Rzecz Kultury Prawnej: ordoiuris.pl.
39 Przykładowo, Nelson Fraginelli jest zaangażowany w pracę organizacji TFP w Brazylii, Francji, Włoszech i USA; Paweł, książę Oldenburg, przewodzi w brukselskim biurze 
TFP oraz zasiada w zarządach organizacji TFP w Kanadzie i Estonii. W estońskim zarządzie TFP zasiada także Sławomir Olejniczak, członek zarządu TFP w Polsce i Chorwacji. 
Valdis Grinsteins należy do zarządu TFP w Estonii i USA. W kanadyjskim zarządzie TFP znaleźć można osoby stowarzyszone z organizacjami TFP na całym świecie. Są wśród 
nich: Georges Martin z francuskiej organizacji sympatyzującej z TFP, Jose Antonio Ureta z chilijskiego TFP, który pomógł w założeniu organizacji w RPA, czy Carlos Eduardo 
Schaffer, aktywny działacz TFP w Brazylii i założyciel austriackiego TFP.  
40 Vigilare wyświetla lwa TFP na Facebooku (https://www.facebook.com/vigilare), ale nie na swojej stronie  (vigilare.org), a Ordo Iuris pokazuje głowę lwa TFP 
(ordoiuris.pl).
41 Krucjata Młodych w Polsce: krucjata.org.pl. 
42 de Mattei, Roberto. 1996. El Cruzado del Siglo XX. Asociación Tradición y Acción por un Perú Mayor.
43 Przykładem może być Piotr Skarga, od którego wzięło nazwę polskie TFP. Był sławnym XVI-wiecznym polskim jezuitą, który zaangażował się w kontrreformację 
poprzez krytykę tolerancji religijnej i promowanie władzy monarchicznej.
44 TradFest: tradfest.org.
45  Dla Letnich Akademii w Europie:  http://tfp.at/2007/07/31/lernen-um-den-stuermender-geschichte-zu-trotzen-sommerakademie-2007  
oraz http://tfp-france.org/28501/universitedete-2017-des-tfp-en-europe, dla Letniego Uniwersytetu TFP w Niepołomicach, Polska:  
https://www.youtube.com/watch?v=gPf6eKfmfZs oraz https://www.youtube.com/watch?v=VlQpL5h99s; dla Obozów Rycerskich w Irlandii:  
https://www.isfcc.org/summer-camps and https://www.youtube.com/watch?v=PBDIuJa5LcI&feature=autoshare oraz https://www.tfpstudentaction.org/get-
involved/call-to-chivalry-camps/tfp-chivalry-camp-in-the-shadow-ofthe-sequoias w USA, dostęp: 10 marca 2019. 

Prezydent ultrakonserwatywnego NGO Vigilare, Vice Batarelo (z 
prawej), i konserwatywny poseł chorwackiej Wspólnoty Demokra-
tycznej, Davor Ivo Stier (środek) podczas Festiwalu Tradycji i Idei 
Konserwatywnych TradFest wraz ze specjalnym gościem festiwalu, 
kardynałem Raymondem Leo Burke.

© Davorin Višnjić/PIXSELL
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Średniowieczne inspiracje widoczne są także w innym obszarze działalno-
ści TFP: łączności z młodym pokoleniem. Kilka organizacji prowadzi 
szkoły letnie dla młodych, głównie dorastających chłopców i młodych 
mężczyzn. Sympatycy TFP nazywają te obozy w Austrii, Niemczech i 
Polsce Letnimi Akademiami, a w Irlandii i USA – Obozami Rycerskimi45. 
Cechy charakterystyczne dla TFP ujawniają się podczas takich spotkań 
np. w obrazowości średniowiecznej, „paradach męskiej rycerskości”, 
zaangażowaniu arystokracji i czytaniach z dzieł założyciela oraz 
ceremoniach religijnych TFP46. Doprowadziło to do powstania w 2017 
roku organizacji TFP Student Action Europe, która mobilizuje tych samych 
młodych mężczyzn do udziału w protestach ulicznych47. Choć młodzieżowi 
aktywiści celują w grupę dorastających chłopców i młodych mężczyzn, 
sieć TFP pragnie objąć także tych sięgających po wykształcenie wyższe 
dzięki otwarciu Institute d’Etudes sur les Sciences Sociales (IESS). Kadra i 
zarząd IESS złożone są z tych samych osób, które kierują organizacjami TFP, 
oraz z ich żon48. Kursy oferowane przez IESS mają na celu „głęboką refleksję 
nad kulturą europejską z uwzględnieniem jej chrześcijańskich korzeni, co 
byłoby odpowiedzią na wezwanie papieża Jana Pawła II do ewangelizacji 
kultury”49.

Mimo elitarnych początków i kierownictwa organizacje TFP specjalizują się w 
oddolnej mobilizacji. Wspaniale się spisują w masowych akcjach mailingowych, 
kampaniach publicznych i protestach (patrz: sekcja 8.1). Część z nich wykształciła 
nawet własne media: od czasopism/ przeglądów, aż po agencje prasowe 
czy kanały telewizyjne50. Takie oddolne podejście pomaga także w kolejnym 
obszarze działalności: zbieraniu funduszy. W zestawie narzędzi, których TFP 
używa do zbierania funduszy, znajduje się wzmianka o poszukiwaniu finansów 
na kampanie; kilka odbywa się często równocześnie. Uważa się, że Carlos 
Eduardo Schaffer, zaangażowany w działalność kilku organizacji TFP, opracował 
„system bezpośredniego kontaktu listowego i zbierania funduszy dla organizacji 
poprzez osobiste wizyty... [i] aktualnie rozwija system zbierania funduszy 
poprzez masowe akcje mailingowe i centra obsługi telefonicznej51. 
W 2006 roku przyjęty przez TFP francuski międzyministerialny organ 
(MIVILUDES, 2006) opisał model bezpośredniego zbierania funduszy 

drogą korespondencyjną jako czterofazowy proces: 1) poszukiwanie 
potencjalnych ofiarodawców, 2) bezpośrednią korespondencję do ich 
domów, 3) dzielenie się bazą kontaktów z innymi organizacjami wewnątrz 
sieci TFP oraz 4) wizyty domowe w celu proszenia o regularne, comiesięczne 
datki. Wspomniany raport z 2006 roku informuje, że te kampanie są często 
celem samym w sobie, ponieważ zebrane środki nie zostają spożytkowane 
na wydatki związane z omawianym problemem, a jedynie zbierane dla 
samego faktu prowadzenia kampanii (ibid).

Kolejną cechą łączącą sympatyków TFP jest ich międzynarodowe 
partnerstwo z amerykańskim graczem, Leadership Institute (LI)52. 

Opisuje on swoją misję jako nauczanie „konserwatystów w każdym 
wieku jak odnieść sukces w polityce, rządzie i mediach”53. Gordon 
Blackwell, wpływowy głos w amerykańskim gronie chrześcijańskiej 
prawicy i założyciel LI, chwali TPF, mówiąc, że „są silnie katoliccy, jego 
członkowie codziennie przyjmują komunię. Choć jest to grupa świecka, 
w wieku względach przypomina średniowieczny zakon. Sprzeciwiają 
się wielu zjawiskom we współczesności, która ich zdaniem zaczęła się 
na koniec średniowiecza, co nie jest nierozsądnym poglądem. Chcą 
ocalić zachodnią cywilizację lub umrzeć, próbując. Od mojej wizyty 
w Brazylii korzystałem z okazji do spotkań z krajowymi liderami TFP 
podczas moich podróży do sześciu krajów na czterech kontynentach” 
(Blackwell, 2010). Organizacje TFP i LI współpracują podczas wielu 
szkoleń w Europie, a warsztaty skupiają się na technikach zbierania 
funduszy, lobbingu i bycia rzecznikiem sprawy54. Istnieje głębsza 
więź, w ramach której kierownictwo organizacji TFP (ta sama kadra, 
wspomniana powyżej) staje się profesorami wizytującymi w LI55.

TFP jest także ruchem religijnym i jako takie skupia się na pewnych 
aspektach religii katolickiej, a mianowicie: adoracji Dziewicy Maryi i 
tajemnicach fatimskich56, które odgrywają znaczącą rolę w publicznych 
i prywatnych ceremoniach TFP. Strony poświęcone Fatimie prowadzone 
przez TFP istnieją w niemal wszystkich krajach, w których obecna jest ta 
organizacja57. TFP łączy oddanie wierze ze zbieraniem funduszy przez 
sprzedaż książek napisanych przez założyciela58 oraz dewocjonaliów, jak 

46 Lista Letnich Akademii i Obozów Rycerskich powyżej. 
47 https://tfpstudentactioneurope.org/ dostęp: 11 marca 2019.
48 http://www.sciencessociales.fr, gdzie Edyta Olejniczak, żona Sławomira Olejniczaka (polskie i chorwackie TFP), oraz Catherine Rochet-Goyard, żona Jeana 
Goyarda (francuskie TFP), Maria Del Pilar, księżna Oldenburg, żona Pawła, księcia Oldenburg (FPEC), Mme Heleen Bos-Boerefyn, żona Hugo Boss (holenderskie TFP), 
są ujęte na liście kadry i członków zarządu z 10 marca 2019. 
49 Ze strony: http://www.sciencessociales.fr/institut/cours.
50 Correspondance européenne: correspondanceeuropeenne.eu; Corrispondenza Romana: corrispondenzaromana.it; Polonia Cristiana24: pch24.pl; estońskie 
SATPK: objektiiv.ee oraz Radici Cristiane: radicicristiane.it, dostęp: 10 marca 2019.
51 Biografia na dzień 10 marca 2019: https://leadershipinstitute.org/training/contact.cf m?FacultyID=679589#sthash.hLTOnq1j.dpuf.
52 leadershipinstitute.org.
53 https://www.leadershipinstitute.org/aboutus.
54  Programy szkoleniowe Leadership Institute dla Madrytu (2009) i Londynu  (2010, 2011).
55 Osobowości z TFP, które piastują także funkcje w ramach LI:  
Carlos Eduardo Schaffer: https://leadershipinstitute.org/training/contact.cfm?FacultyId=679589;  
José Ureta: http://www.leadershipinstitute.org/training/contact.cfm?FacultyId=144665;  
Silvio Dalla Valle: https://www.leadershipinstitute.org/training/contact.cfm?FacultyId=144662;  
Sławomir Olejniczak: http://www.leadershipinstitute.org/training/contact.cfm?Faculty Id=139901;  
oraz Matthias von Gersdorff: https://www.leadershipinstitute.org/training/contact.cfm?FacultyId=144668, dostęp: 10 marca 2019.
56 Bertone, Tarcisio, SDB, arcybiskup emeryt Vercelli, Sekretarz Kongregacji Doktryny Wiary. 2000.  
“Congregation for the Doctrine of the Faith: The Message of Fatima.” Strona La Santa Sede: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/ documents/
rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_en.html.
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np. ‘cudownego medalika’ z motywem katolickim59.

Ostatnią cechą typową dla ruchu TFP jest bliskość z grupami skrajnie 
prawicowymi, a dokładnie starszych tradycji faszystowskich w Europie 
i Ameryce Łacińskiej. Sympatycy TFP we Francji znajdują się w bliskich 
relacjach z faszystowskimi partiami politycznymi (Compagnon, 2008), a 
członkowie włoskiego TFP opisywani są jako „elementy galaktyki trady-
cjonalistycznych i skrajnie prawicowych ruchów”60. Przeciwnie, działania 
TFP przyciągają osoby związane z partiami skrajnie prawicowymi, jak 
chociażby wschodzącą gwiazdę belgijskiego Vlaams Belang, która 
brała udział w letnim obozie TFP w Polsce (Cochez, 2019). W niektórych 
przypadkach relacje liderów TFP z faszyzmem są osobiste (Piątek, 2017c). 
Hiszpańskie TFP-Covadonga było historycznie związane z reżimem 
Franco61, a w Ameryce Łacińskiej krajowe organizacje związane z TFP 

utrzymały bliską więź z różnymi dyktaturami militarnymi od lat 70. do dziś 
(Ruderer, 2012). Te relacje służyły wzajemnemu wzmocnieniu, gdyż TFP 
zapewniało moralną „prawdę” o sprawowaniu władzy przez te siły. Ruderer 
(2012) wyjaśnia, że „wszystkie te koncepty używane przez dyktatury do 
uzasadnienia przemocy można było znaleźć w tekstach TFP już w latach 
60.” (tłumaczenie z hiszpańskiego – N.D.)62.

57 Przykłady obejmują Austrię  (fatimaonline.at), Kanadę (canadaneedsourlady.org), Niemcy (mariens-hilfe.de and fatima-familie.de),  
Peru (fatima.org.pe), Polskę (przymierzezmaryja.pl), RPA (sanol.co.za) oraz USA (americaneedsfatima.org), dostęp: 10 stycznia 2019.
58 Zakup prac TFP: http://store.tfp.org/ oraz http://www.ksiegarnia.poloniachristiana.pl/, dostęp: 10 marca 2019.
59 http://www.die-wundertaetige-medaille.de oraz http://medaglia-miracolosa.it, dostęp: 10 marca 2019.
60 Garbagnoli, Sara. 2017. “Italy as a lighthouse; Anti-gender protests between the ’anthropological question’ and national identity.” W: Anti-Gender Campaigns in 
Europe, red. Roman Kuhar i David Paternotte, Rozdział 9. Lanham, MD: Rowman and Littlefield International.
61 Agente Provocador. 2017.
62 Ibid.
63 Bibliografia dostępna na stronie: http://www.traditioninaction.org/Collection/Bios/e001_Bio_SDP. html.
64 TFP. 2007. “The American TFP’s 2007 comments regarding a note on the Brazilian TFP approved by the national Conference of Bishops  
of Brazil on April 19, 1985.”  Strona TFP. http://www.tfp.org/ref/ncbb.pdf.
65 Assemblée nationale. 1995. Rapport fait au nom de la Commission d’enquête sur les sectes, Rapporteur M. Jacques Guyard, 20 décembre 1995. Paryż: Assemblée 
nationale.
66 http://filialappeal.org. 
67 http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20151026_relazione-finale-xiv-assemblea_en.html. 
68 http://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/group-of-clergy-and-laity-issue-filialcorrection-of-pope-francis. 
69 https://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia_en.pdf. 

Ordo Iuris 
w Polsce 
w 2018.

Źródło: Agencja Gazeta / © Slawomir Kaminski
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5

KOŚCIOŁEM 
KATOLICKIM 

RELACJE Z 

Relację TFP z Kościołem katolickim należy postrzegać w kontekście poja-
wienia się w XX wieku różnych szkół myśli i ruchów katolickich. Compa-
gnon (2008) przypomina, że w późnych latach 50. pojawiły się trzy szeroko 
zakrojone ruchy wewnątrz katolickiego świata. Pierwszym była teologia 
wyzwolenia, która to optuje za katolicyzmem lepiej dopasowanym do 
rozwijającego się świata poprzez zaradzenie nierównościom. Drugim 
była demokracja chrześcijańska usiłująca wprowadzić doktrynę 
społeczną Kościoła do polityki, co doprowadziło do powstania wielu partii 
demokratyczno-chrześcijańskich w Europie i Ameryce Łacińskiej. Trzecim 
ruchem był fundamentalizm katolicki, którego jednym z pierwszych 
przedstawicieli było brazylijskie TFP (Compagnon, 2008).

TFP  założono w momencie wielkiego niepokoju w Kościele, 
rozrywanego przez wiele konkurujących ze sobą nurtów. Założyciel 
co prawda uczestniczył w drugim soborze watykańskim, ale szybko 
go opuścił, ponieważ nie podobał mu się liberalny, postępowy wiatr 
porywający delegatów63. Corrêa de Oliveira musiał stawić czoła dwóm 
wielkim przeciwnikom: komunizm był głównym wrogiem zewnętrznym, 
a teologia wyzwolenia była największym wrogiem wewnętrznym. W 
rozumieniu polityczno-ekonomicznego podejścia do ruchów religijnych, 
które opracował Mayer (1982), samo TFP zaklasyfikowano by jako ruch 
powstańczy wewnątrz katolicyzmu, czasem przejawiający cechy schizmy. 
Jak wyjaśnia Mayer, każdy ruch powstańczy rozumie swoją względną 
autonomię/ wrażliwość względem oficjalnej hierarchii, co wyjaśnia, 
dlaczego organy TFP nie są równocześnie organami katolickimi; są one 
bowiem prawnie ustanowione jako organizacje społeczne działające 
według praw krajów, w których powstały (Matta, 2008). 

Poważne pogorszenie relacji nastąpiło w latach 80., kiedy to Krajowa 
Konferencja Biskupów Brazylii (KKBB) oskarżyła TFP o odchodzenie od 
nauki Kościoła. W 1965 roku KKBB napisało list ujawniający domniemaną 
apostazję TFP, a dokładniej: „ezoteryczny charakter, fanatyzm religijny, kult 
wokół osoby założyciela i jego matki, nadużywanie imienia Najświętszej 
Maryi Panny, co według otrzymywanych informacji nie może w żaden spo-
sób uzasadniać aprobaty Kościoła”64. W rezultacie „TFP pod wodzą Corrêa 
de Oliveiry zostało wyraźnie potępione przez biskupów” (Introvigne, 
2009). Z tego powodu niektórzy kwestionowali nawet autentyczność 
TFP jako ruchu katolickiego, nazywając go „pseudokatolickim”65. Krytycy 
pojawili się także wewnątrz organizacji. Orlando Fedeli, jeden z założycieli 
TFP, powiedział, że ruch zdegenerował „gnozy niczym w burlesce” (Fedeli, 
2010). W pewnym momencie „Oliveira ruszył przez tę krytyką otwarcie 
schizmatyczną ścieżką ku oddzieleniu się od Kościoła” (Cariello, 2008). 

Od czasu śmierci założyciela i wyroku brazylijskich sądów relacje 
między rodziną TFP a Kościołem katolickim uległy poprawie. Religijny 
sektor TFP ma obecnie formę Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Wiernych na Prawach Papieskich, znanego jako Heroldowie Ewangelii. 
Jeśli wziąć pod uwagę, że religijne aspekty działalności TFP przejęli 
Heroldowie, najbardziej ekscentryczne ceremonie z przeszłości nie 
były już przeszkodą. Zaowocowało to szeroką, choć nie całkowitą, 
akceptacją organizacji TFP w laickim świecie katolickim aż do niedawna 
(Introvigne, 2009). W tym samym czasie Kościół pod wodzą papieża 
Benedykta był wystarczająco konserwatywny i schizma przestała już 
być uzasadniona. 

Jednakże pontyfikat papieża Franciszka, często postrzeganego 
jako liberała dążącego do nowoczesności, ponownie obudziła 
potrzebę konserwatywnej presji. Dlatego też  TFP, aby zapobiec 
reformom, próbowało wywierać nacisk za pomocą Deklaracji 
wierności niezmiennemu nauczaniu Kościoła i jego nieprzerwanej 
dyscyplinie66, którą podpisało przed obradami Nadzwyczajnego 
Synodu poświęconego Rodzinie w 2015 roku wielu członków TFP 
i arystokratów przyciągniętych do organizacji67. Podobnie w roku 
2017 grupa Roberta de Mattei z włoskiego TFP podpisała Synowskie 
napomnienie w sprawie szerzenia herezji, znane także jako Dubia 
(25-stronicowy list dostarczony papieżowi)68, jako odpowiedź na Amoris 
Laetitia69, autorstwa papieża Franciszka (posynodalna adhortacja 
o duszpasterskiej opiece nad rodziną). Pozycja TFP w Kościele od 
samego początku jest więc delikatną kwestią: organizacja jest lojalna 
wobec Watykanu, ale wywiera konserwatywną presję i porozumiewa 
się z tymi bardziej konserwatywnymi elementami hierarchii kościelnej, 
zwłaszcza gdy kierownictwo zdaje się postępowe.

Zdjęcie hołdu oddanego Plinio Correa de 
Oliveirze w setną rocznicę urodzin.

Źródło: https://www.traditioninaction.org/Questions/C007_July4_2008.htm
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Massimo Introvigne (2009)70  analizuje TFP i Heroldów Ewangelii z 
perspektywy ekonomii religijnej. Przywołując teorię ekonomii religii, w 
której rynek zapotrzebowania na religię istnieje i może powstać rywalizacja 
między markami (różne religie) i wewnątrz marek (różne ruchy wewnątrz 
tej samej religii) o konsumentów danej religii, Introvigne wyjaśnia, jak TFP 
spełnia zapotrzebowanie „surowego” i „ultrasurowego” rynku katolickiego 
od założenia ruchu do śmierci założyciela. TFP, a później Heroldowie 
Ewangelii nakierowywali się na „surowe”  (dla TFP) i „umiarkowanie 
surowe” (dla Heroldów Ewangelii) rynki z wielu powodów – między innymi 
konkurencji wewnątrz marki z SSPX oraz faktu, że potencjalne rynki dla 

„surowych” i „umiarkowanie konserwatywnych” konsumentów są większe 
od tych „ultrasurowych”. Introvigne wyjaśnia także, dlaczego organizacje 
wywodzące się z TFP w różny sposób okazują swoją bliskość z ruchem: „Fakt 
umniejszania związku między Corrêa de Oliveirą a Heroldami Ewangelii, 
których kierownictwo w dużej mierze składa się z dawnych wpływowych 
członków TFP, pozwala wielu brazylijskim biskupom na wsparcie ich 
działalności bez potrzeby powrotu do historii KKBB” (Introvigne, 2009, 7). Ta 
dwuznaczność, związana ze stopniem otwartego powiązania organizacji 
TFP z marką TFP, jest więc cechą definicyjną całej sieci. 

70 Massimo Introvigne jest zaangażowany w działalność kilku organizacji związanych z TFP, jak chociażby włoskiej Alleanza Cattolica (https://berkleycenter.
georgetown.edu/people/massimo-introvigne), a także jednym z założycieli Centre Studi Storici sulla Contro-Rivoluzione (CESCOR; cescor.org), które zajmuje się 
publikacjami napisanymi przez  Plinia Côrrea de Oliveirę. Introvigne założył Centrum Badań nad Nowymi Religiami (CESNUR), które jest uważane za „apologetę 
kultu”: http://www.apologeticsindex.org/c10.html. 
71 Archiwum TFP nt. raportu organizacji dotyczącego wydarzeń w Wenezueli: http://www.pliniocorreadeoliveira.info/GestaES_0205Venezuela.htm#.Wkf7mkxFxRo. 
72 Catolicismo. 1984. “Atentado contra sede da TFP chilena.” Catolicismo 34(400), kwiecień, s. 12. http://www.pliniocorreadeoliveira.info/GES_19840314_
Chileatentadoasede.htm. 
73 Gonzalez Ruiz, Édgar. brak daty. MURO (Movimiento Universitario de Renovadora Orientación) Memorias y Testimonios 1961–2002. Puebla: 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

Źródło: https://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/
papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia_en.pdf

Okładka 
Posynodalnej 
Adhortacji Apostolskiej
Amoris Lætitia.
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6

PROWADZENIE KULTU I 
PRAWNE PROBLEMY TFP 

OSKARŻENIA O 

Z zaświatów, siedząc na niebiosach obok Dziewicy Maryi, Plinio 
Correa de Oliveira także reguluje zmiany klimatyczne i pracuje nad 
niechybną śmiercią papieża Franciszka.
(Fsspx.news 2017)

Pełne rozumienie sieci TFP nie jest możliwe bez znajomości historii jej 
problemów prawnych i postawionych oskarżeń. Zarzuty skierowane 
do TFP można podzielić na trzy kategorie: 1) indoktrynację dzieci, 2) 
ekstremizm polityczny oraz 3) oskarżenia o kult. 

6.1. INDOKTRYNACJA  
DZIECI
Działalność organizacji TFP nakierowana na młodych przyjmowała 
różne formy – zarówno obozów letnich, jak i stałych instytucji 
edukacyjnych. Już na wczesnym etapie, w 1977 roku, organizacje TFP 
założyły szkołę we Francji. Po kilku skargach francuski Kościół katolicki 
przeprowadził dochodzenie (La Depèche, 2003), w wyniku którego, 
w 1979 roku, szkoła została zamknięta. Władze zadecydowały, że 
była centrum rekrutacji i indoktrynacji. Trybunał rozpatrujący sprawę 
orzekł, że „zarządzający instytucją, niemal wyłącznie obywatele 
Brazylii, wywierali psychologiczny nacisk na młode osoby, zachęcając 
je do... dołączenia do adeptów pewnej organizacji zagranicznej...” 
(Leroy 1980). W odpowiedzi na te oskarżenia, w 1980 roku, francuskie 
organizacje TFP zaczęły żywiołowo bronić swojego ruchu (TFP Francja, 
1980).

Kilka lat później rodziny młodych osób powiązanych z wenezuelską 
organizacją TFP złożyły skargę do władz. Twierdziły, że doprowadziła 
ona do „konfliktu między rodzicami a dziećmi, w wyniku którego 
dziecko lub dzieci (nieletnie lub dorosłe) opuściły swoje domy... Tak 
że wspomniane konflikty rodzinne są spowodowane lub wzbudzone 
technikami kontroli umysłu, a których ideologia jest związana z 
brazylijskim stowarzyszeniem obrony Tradycji, Rodziny i Własności” 
(Venezuela Ministerio Público, 1984).  Oskarżenia te poskutkowały 
policyjnymi przeszukaniami biur resistencia w październiku 1984 
roku. oraz dochodzeniem parlamentarnym, które było szeroko 
komentowane w mediach71. Rezultatem okazało się wydalenie 

organizacji, gdy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości 
uznało dzialalność TFP za sprzeczną z konstytucją (Calcaño de 
Temelta, 1999) oraz „gdy udowodniono, że organizacja naruszyła 
wartości rodzinne przez zakorzenianie dyskryminujących wartości, 
przemieniając młodych ludzi w fanatyków” (cesnur.org, 2001).
 

6.2. EKSTREMIZM POLITYCZNY
Śledztwo w Wenezueli ujawniło wiele zastrzeżeń związanych z użyciem 
przemocy przez TFP. Najpoważniejsze dotyczyły tego, że wielbiciele 
TFP byli rzekomo zaangażowani w spisek zabójstwa papieża w 1984 
roku, podczas papieskiej wizyty w Wenezueli, co przyczyniło się do 
wydalenia TFP z kraju (Navarro, 2004). W kwietniu tego samego roku 
chilijska organizacja związana z TFP doniosła, że padła ofiarą próby 
podłożenia bomby w swojej siedzibie w Santiago72. Bez wnikania w 
rzetelność tych oskarżeń w 1988 roku kanadyjska komisja ds. imigracji 
i uchodźców wpisała TFP na listę „religijnych grup paramilitarnych” 
(Immigration and Refugee Board of Canada, 1998), a samo TFP zostało 
zaklasyfikowane jako „TFP i inne agresywne grupy” – ta wzmianka 
pojawiła się w pracy Gonzaleza Ruiza o meksykańskich skrajnie 
prawicowych ruchach młodych MURO (więcej o MURO w kolejnych 
akapitach)73.

Od 2011 roku aż do dziś hiszpańska organizacja Hazte Oir staje się 
obiektem wielu oskarżeń o bycie hiszpańskim frontem dla skrajnie 
prawicowej, ultrakatolickiej, paramilitarnej i tajnej organizacji z 
Meksyku, znanej jako El Yunque (kowadło) (El Plural, 2017; Mata, 
2015). Victoria Uroz Martínez, żona jednego z domniemanych liderów 
El Yunque w Hiszpanii, udzieliła w styczniu 2015 roku obszernego 
wywiadu, w którym opisała swoje doświadczenia z El Yunque i 
stwierdziła, że organizacja ta używa TFP jako bazy do rozszerzania 
zasięgu o nowe kraje74. Aby zrozumieć powiązania TFP z El Yunque, 
należy sięgnąć do historii ruchów skrajnie prawicowych w Ameryce 
Łacińskiej. Irene Ortiz (2008) wyjaśnia, w jaki sposób agresywna 
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i skrajnie prawicowa grupa młodych w Meksyku, Movimiento 
Universitario de Renovadora Orientacion (MURO), która pojawiła się w 
latach 60., okazała się kluczowym składnikiem późniejszego El Yunque 
(Ortiz, 2008). Gonzalez Ruiz (2006) wyjaśnia z kolei, jak brazylijskie TFP 
utrzymało w latach 70. powiązania z meksykańskimi grupami skrajnie 
prawicowymi, w tym MURO. Oskarżenia pod adresem Hazte Oir o 
powiązania z El Yunque przedostały się do głównych mediów, przez 
co lider Hazte Oir złożył pozew o zniesławienie. W 2014 roku Hazte Oir 
przegrało sprawę wyrokiem uznającym te oskarżenia za „zasadniczo 
prawdziwe” (Jimenez/ Juan, 2015), w wyniku czego w 2015 roku 
niektórzy katoliccy biskupi w Hiszpanii zabronili organizacji używania 
ich obiektów (Bastante, 2015). 

Ponadto TFP jest obiektem wielu wymyślnych teorii konspiracyjnych. 
Jedna z najbardziej rozpoznawalnych pochodzi od niezbyt znaczącego 
polityka amerykańskiego z lat 80. i 90., Lyndona LaRouche75, który 
oskarżył TFP o bycie łącznikiem w dużej sieci arystokratów knujących 
spisek dotyczący przejęcia władzy nad światem i zabicia jego żony76.
  

6.3. OSKARŻENIA O 
PROWADZENIE KULTU
Pod adresem TFP pojawiają się uporczywe oskarżenia, w świetle których 
jest ono „kultem”. Sprowadzają się one do dwóch głównych zastrzeżeń. 
Po pierwsze, władze publiczne mają podejrzenia co do potencjalnej 
szkody wyrządzanej członkom TFP i ogółowi społeczeństwa. Po drugie, 
oskarżenia władz kościelnych dotyczą domniemanych odstępstw 
doktrynalnych. 

Władze Francji znajdują się w gronie najbardziej proaktywnie badających 
te ostatnie zarzuty. W latach 1995 i 1999 francuskie Zgromadzenie 
Narodowe (Assemblée nationale, 1995) ujęło członków francuskiego 
TFP na liście ruchów o charakterze zbliżonym do kultu, a w 2006 
podobną decyzję podjął publiczny organ monitorujący działalność 
kultów77. Raport dla kancelarii premiera opracowany w 2006 roku 
przez Międzyministerialną Misję ds. Czujności i Walki z Sektami opisuje 
sympatyków TFP jako „oddanych zbieraniu funduszy na nieokreślone 
cele”78 oraz wykazujących cechy uważane za znaki ostrzegawcze 
związane z zachowaniem zbliżonym do kultu, np.: zwiększające się 
wymagania wobec osób zaangażowanych w kampanie, nieprzejrzysta 

hierarchia i struktura, wysoki poziom hierarchizacji i zaangażowanie 
tylko kilku kluczowych osób w kierownictwo oraz rozdźwięk między 
określonymi celami kampanii a ostatecznym użyciem funduszy79.

Nowe oskarżenia ze strony władz kościelnych, oprócz formalnych zarzu-
tów KKBB z 1985 roku (patrz: sekcja 6), pojawiły się w czerwcu 2017 roku 
i dotyczyły otoczenia kultem dra Plinia i jego matki Lucili. Lider Heroldów 
Ewangelii (patrz: sekcja 4.3) został poddany śledztwu prowadzonemu 
przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego Stolicy 
Apostolskiej w czerwcu 2017 roku, kiedy to ujawniono serię nagrań, 
na których przeprowadzał on ceremonie religijne poświęcone drowi 
Pliniowi i jego matce, twierdząc, że „klimat się zmienia, a temperatura 
się podnosi. Plinio robi to wszystko”80. Toczy się także dochodzenie 
związane ze stwierdzeniem, że obecny papież jest pod kontrolą diabła 
i niebawem umrze, a także ze stosowaniem metod egzorcyzmowania 
niezatwierdzonych przez Watykan (Palmer, 2017).

Przechodząc na nieco bardziej osobisty poziom analizy, można znaleźć 
wiele blogów byłych członków TFP czy Heroldów Ewangelii, którzy 
twierdzą, że wyrwali się ze szponów ruchu – ich zdaniem – o charakterze 
kultu81. Jednakże w 2008 roku rząd Francji wyjaśnił, że TFP „nigdy nie 
było obiektem procesów sądowych i nie może być określane jako 
aberracja religijna popełniająca czyny karalne”82, niemniej watykańskie 
badanie Heroldów Ewangelii trwało jeszcze do roku 2019.

74 Jimenez Jacinto, Juan Francisco. 2015. “Entrevista a Victoria Uroz.” Forum Libertas, 9 stycznia.
75 Więcej informacji o Lyndonie LaRouche można znaleźć u Severo (2019). 
76 EIR. 1985. “For an international mobilization to stop the TFP brainwashing cult.” EIR 12(5), 5 lutego. 
77 MIVILUDE (2006) oraz Tribunal Correctionnel de Chartres. 2001. “Tradition, Famille et Propriété, Avenir de la culture, Groupe inscrit sur la liste des sectes du 
rapport parlementaire de 1995, Procès ’Européenne de medias’ (GEIE) contre ’L’Echo républicain de Chartres’.” Echo communication, audytorium z 17 września 
2001. 
78 MIVILUDES. 2006. s. 93.
79 Ibid., s. 3.
80 Ibid.
81 Przykładowo: https://tfpheraldos.blogspot.be/; http://trescarabelasaladeriva.blogspot.be oraz http://www.angelusonline.org/index.
php?section=articles&subsection=show _article&article_id=773. 
82 Assemblée nationale. 2008. Journal Officiel, 10 czerwca, pytanie nr. 24712, s. 4832. 
83 https://www.fpec-bxl.be/images-vidéos/ oraz https://youtu.be/_Zrmkc18VB0.
84 https://cultuurondervuur.nu/tag/zwarte-piet/ 
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NA PSR W DZISIEJ-
SZEJ EUROPIE

7
WPŁYW TFP

Choć TFP nie zawsze jest rozpoznawane w Europie, odgrywa jedną z 
głównych ról w krajobrazie ruchów i organizacji anty-gender (Kuhar 
i Paternotte, 2017) oraz sieci promujących idee anty-PSR, jak Agenda 
Europe (Datta, 2018). Wpływ TFP na PSR można podzielić na trzy strefy: 
mobilizację społeczną, przedsiębiorczość normatywną oraz wkraczanie 
w przestrzeń decyzyjną.
 

7.1. MOBILIZACJA SPOŁECZNA
Kampanie TFP mobilizujące społeczeństwo zawsze mają kilka założeń: 
celują w ogół społeczeństwa, warstwę polityczną i Kościół katolicki, aby 
zachować front społecznie konserwatywny, ale też w innych katolików, 
aby zachęcić ich ideami TFP i, kiedy będzie to możliwe, przysłużyć się 
także celom zbierania funduszy. Jednym z niedawnych przypadków jest 
odmawianie różańca i modlitwy w ramach wydarzenia celebrującego 
stulecie cudu fatimskiego oraz ekspiację za grzechy aborcji, małżeństw 
jednopłciowych i eutanazji w Belgii, zorganizowane w październiku 
2016 roku przed Pałacem Sprawiedliwości w Brukseli83. W Holandii 
jednymi z głównych obrońców tradycji Zwarte Piet (pomocnik św. 
Mikołaja z twarzą pomalowaną na czarno, który pomaga rozdawać 
cukierki dzieciom w Belgii i Holandii w mikołajki) w latach 2017 i 2018 
byli członkowie holenderskiego TFP Cultuur onder Vuur84. Litewski 
członek TFP, Krikščioniškos Kultūros Institutas, prowadził akcję wbrew 
zorganizowaniu Baltic Pride w Wilnie w 2019 roku. (Repeckaite, 2019). 
Powstanie w 2017 roku TFP Student Action Europe, która przeprowadziła 
protesty uliczne w Estonii, Irlandii i Holandii, sugeruje wzorowanie się 
tej sieci na ulicach i w europejskich kampusach na amerykańskim TFP
Student Action85.

85 https://tfpstudentactioneurope.org/ 
86 Więcej informacji na temat konserwatywnej pozycji kardynała Burke’a w Watykanie (Feder i Hall 2014).

Zdjęcie z jednej z 
kampanii Ordo Iuris o 
przyznanie Silje Garmo 
azylu w Polsce.

Źródło: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/425343-silje-garmo-dostanie-azyl
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7.2. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
NORMATYWNA
TFP przerodziło się z ruchu protestującego w przedsiębiorcę normatywne-
go w wyniku trzech czynności: ustalania programów, ekspertyzy politycznej 
i zaangażowania w interwencje prawne. Po pierwsze, sympatycy TFP zwołu-
ją wydarzenia, aby umożliwić tworzenie społecznie konserwatywnych 
planów. Przyciągają one wielu odwiedzających, jak chociażby TradFest w 
Chorwacji. TradFest to organizowana od 2016 roku doroczna impreza w 
Zagrzebiu, która gromadzi reprezentantów Kościoła katolickiego, m.in. 
kardynała Raymond Leo Burke86, i wiodących polityków, jak Davor Ivo Stier, 
wicepremier Chorwacji, Aleksander Stepkowski, były wiceminister spraw 
zagranicznych Polski (także prezydent Ordo Iuris w Polsce), czy członek 
amerykańskiego Kongresu Chris Smith,87 oraz reprezentantów TFP z różnych 
krajów, np. Polski czy Chorwacji88. Podobne wydarzenia odbywają się w 
siedzibie TFP przy UE w Brukseli, gdzie „niemal wszystkie konserwatywne 
ruchy działające przy instytucjach europejskich biorą udział w naszych 
wydarzeniach; zarówno elita bardzo kosmopolitycznego społeczeństwa w 
Brukseli i wysoka belgijska szlachta”89. Wydarzenia te są z kolei związane z 
innym celem: „faworyzowaniem formacji z sieci konserwatywnych koalicji 
w kilku obszarach: prawa do życia, rodziny, wartości religijnych etc.” 90, jak 
określił je akredytowany reprezentant TFP w instytucjach UE.

Drugim narzędziem w repertuarze ustalania norm jest rozwijanie 
polityk i kampanii związanych z ustawodawstwem. Wzorując się na 
TFP z lat 70. i 80., kampanie te mają na celu publiczne zniesławienie 
postępowych, lewicowych rządów (zob. przykłady Francji i Hiszpanii w 
sekcji 4.1). Hazte Oir rozszerzyło działalność TFP Covadonga o podobną 
publikację z 2010 roku zatytułowaną Proyecto Zapatero: Cronica de 
un asalto a la sociedad91. Wyjaśnia tam, w jaki sposób sekularyzm, 
relatywizm i ideologia gender stanowią kluczowe składniki wielkiego 
eksperymentu inżynierii społecznej opracowanego przez Partię 
Socjalistyczną, co ma skutkować osłabieniem państwa hiszpańskiego. 
Następnie prezes Hazte Oir udał się w tournée promujące Proyecto 
Zapatero, w trakcie którego był przyjęty w siedzibie TFP podczas jej 
otwarcia w Brukseli92 i przez organizację, która powstała w Chile po 
TFP93. 

Bardziej rozwinięte organizacje ewoluowały w kierunku zdobycia 
wiedzy prawnej o opracowaniu konkretnych polityk, takich jak 
propozycje ograniczenia aborcji w Polsce i Hiszpanii. Projekt przepisów 
w Polsce został przygotowany i obroniony przez Ordo Iuris94, a powstał 
w wyniku inspiracji kampanią „Aborto Cero” przeprowadzonej przez 
Hazte Oir w Hiszpanii. Jednakże po masowych demonstracjach w 

każdym z krajów obie ustawy zostały wycofane przez ich rządy (BBC, 
2014; Domonoske, 2016).

Członkowie TFP rozpoczęli niedawno proces osłabiania ochrony 
przed przemocą ze względu na płeć, prowadząc kampanię 
przeciwko Konwencji Stambulskiej Rady Europy w sprawie 

87 Kongresmen Chris Smith jest wiodącym głosem anty-PSR w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Więcej o jego osiągnięciach: http://www.ontheissues.org/nj/
Christopher_Smith_abortion.htm.
88 http://www.tradfest.org/en/tradfest-2016-en oraz http://www.tradfest.org/en/tradfest2017-en/. 
89 Wywiad z Pawłem, księciem Oldenburg, 10 maja 2012: http://www.nobility.org/2012/05/10/ interview-oldenburg. 
90 Ibid. 
91 Arsuaga Rato, Ignacio, i Miguel Vidal Santos. 2010. “Proyecto Zapatero: Cronica de un asalto a la sociedad.” Strona Hazte Oir.
92 http://www.hazteoir.org/evento/390 Arsuaga Rato, Ignacio, i Miguel Vidal Santos. 2010. “Proyecto Zapatero: Cronica de un asalto a la sociedad.” Hazte Oir 
website.74-muevetechile-invita-ignacio-arsuaga-hablar-ho-y-proyecto-zapatero.
93 Ibid.
94 Patrz: dossier Równa ochrona prawna dla każdego dziecka zarówno przed, jak i po urodzeniu: http://www.ordoiuris.pl/sites/default/files/pliki/oI%20
broszura%20Stop%20a borcji_final_rozkladowki.pdf.

Kolaż różnych artykułów o TFP i Ordo Iuris w różnych językach. W 
Polsce „Gazeta Wyborcza” opublikowała w 2017 roku kilka artykułów o 
Ordo Iuris, przedstawiając jego związek z „brazylijskim kultem” (Piątek, 
2017). Przyciągnęło to uwagę mediów do organizacji i wpływów, 
jakie wywierała na rządzącą partię PiS (Gruca, 2017). Inne gazety 
przedstawione w kolażu: aftenposten.no, balkaninsight.com, www.
jutarnji.hr.
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przemocy ze względu na płeć95.  Ordo Iuris opracowało również 
alternatywę dla Konwencji Stambulskiej, a mianowicie Konwencję 
o prawach rodziny96, która została rozpowszechniona w Parla-
mencie Europejskim w październiku 2018 roku i jest wspierana 
przez podmioty stowarzyszone z TFP z Europy Wschodniej. W 
ramach osobnej akcji, w marcu 2019 roku, Hazte Oir uruchomiło 
w Madrycie swój autobus przeciwko „feminazistkom”, wzywając 
do przemyślenia hiszpańskiego prawa dotyczącego przemocy ze 
względu na płeć97. Ordo Iuris jest również aktywnym uczestnikiem 
nieformalnej sieci wspierającej ruchy anty-PSR. Pojawiła się 
ona w 2013 roku pod nazwą Agenda Europa, a w 2016 roku 
była gospodarzem szczytu Agenda Europa w Warszawie (Datta, 
2018). Szczyty Agenda Europa dają szansę innym podobnie 
konserwatywnym organizacjom i osobom spoza sieci TFP na 
poznanie innowacji politycznych TFP i dopasowanie ich do 
rodzimego kontekstu98.

Najbardziej wyrafinowanym poziomem zaangażowania są 
„interwencje prawne” (Yamin i in., 2018), a mianowicie stosowanie 
strategii prawnych, takich jak spory sądowe, i zaangażowanie 
w działania organów praw człowieka na szczeblu krajowym, 
europejskim i międzynarodowym. Tak więc w lutym 2017 roku 
Ordo Iuris uzyskało status konsultanta przy Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (EKOSOC ONZ, 2017), a do maja 2017 roku 
zarejestrowało biuro w okręgu UE w Brukseli99. Nowo utworzone 
Ordo Iuris w Chorwacji zapewniło już sobie miejsce w grupie 
roboczej u boku rządu chorwackiego, której zadaniem w 2017 
roku było wdrożenie Konwencji Stambulskiej Rady Europy o 
przemocy ze względu na płeć  (Despot, 2017). W Polsce Ordo Iuris 
aktywnie działało przed obliczem polskich sądów i wkroczyło na 
arenę międzynarodową dzięki skutecznemu wsparciu sprawy 
obywatelki norweskiej poszukującej azylu w Polsce, aby znaleźć 
się poza zasięgiem instytucji ochrony dzieci100.
 

7.3. WKRACZANIE W PRZESTRZEŃ 
DECYZYJNĄ
Infiltracja przestrzeni decyzyjnych jest kolejnym celem sympatyków 
TFP. Proces ten znajduje swoje historyczne precedensy w Ameryce 
Łacińskiej101 i współczesnych przykładach w Europie. Przykładowo 
Roberto de Mattei, który uważa się za „ucznia profesora Plinia Corrêa 
de Oliveiry... i któremu dedykował biografię”102, został mianowany 
doradcą do spraw międzynarodowych w rządzie Silvia Berlusconiego 
w latach 2002–2006. Innym przykładem jest Massimo Introvigne, 

95 https://ordoiuris.pl/pliki/dokumenty/opinia-Łotwa.pdf. 
96 http://en.ordoiuris.pl/family-and-marriage/convention-rights-family-international-guarantee-defence-families.
97 El Pais. 2019. Ultrakonserwatywna grupa w Hiszpanii rozpoczęła kampanię przeciwko „feminazistkom” prowadzoną za pomocą busa. 1 marca 2019. 
98 Na przykład Ordo Iuris wspomina o przedstawieniu Konwencji o prawach rodziny podczas szczytu Agenda Europa w 2018 roku w Wiedniu, zob. http://
en.ordoiuris.pl/family-andmarriage/convention-rights-family-international-guarantee-defence-families.
99  Patrz: biuro Ordo Iuris w Brukseli: http://www.ordoiuris.pl/en/node/98. 
100 http://en.ordoiuris.pl/family-and-marriage/asylum-silje-garmo-officially-confirmed.
101 Gonzalez Ruiz (2006) który wyjaśnia, jak w latach 70. XX wieku członek TFP z Argentyny służył jako ambasador swojego kraju w Brazylii i Organizacji Narodów 
Zjednoczonych oraz w jaki sposób inny peruwiański członek TFP zajął stanowisko wicekanclerza i pierwszego wiceprezydenta w rządzie Fujimori. 
102 http://www.robertodemattei.it/en.
103 http://www.massimointrovigne.com. 

Materiały promocyjne Konwencji Stambulskiej o prawach rodziny, które 
zostały rozpowszechnione w Parlamencie Europejskim w październiku 
2018 roku.

Źródło: http://konwencjarodziny.pl/
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który kieruje jedną z grup TFP we Włoszech. Jest on uczniem 
założyciela TFP103   i w 2011 roku został mianowany osobistym 
przedstawicielem pełniącego obowiązki przewodniczącego 
OBWE ds. zwalczania rasizmu, ksenofobii i dyskryminacji, również 
skupiając się na nietolerancji i dyskryminacji chrześcijan i członków 
innych religii104.  Wykorzystując wiarygodność tego stanowiska, 
Introvigne twierdził, że „najbardziej niebezpiecznymi obszarami 
[nietolerancji i dyskryminacji] są te, które ograniczają sprzeciw 
sumienia chrześcijan, którzy nie chcą współpracować w zakresie 
aborcji, sprzedaży tabletek poronnych lub akceptacji małżeństw 
jednopłciowych” (White, 2013a).

Choć ledwo ugruntowane, organizacje TFP w Chorwacji poczyniły już 
znaczne postępy – przed 2016 rokiem członek organizacji TFP pełnił 
funkcję doradcy ds. polityki zagranicznej premiera105. W 2015 roku, w 
polskim rządzie premier Szydło, Aleksander Stępkowski, prezydent 
polskiego Ordo Iuris, został mianowany wiceministrem spraw 
zagranicznych106. Stępkowski pełnił tę funkcję w latach 2015–2016. Był 
to czas, w którym utorował drogę przez systemy rządowe do projektu 
ustawy o zakazie aborcji. W lutym 2019 roku Stępkowski został 
zatwierdzony jako sędzia Sądu Najwyższego w Polsce (Jałoszewski, 
2019).

Innym sposobem dosięgnięcia wpływowych stanowisk jest zabieganie o 
uwagę partii politycznych o podobnych poglądach lub, w razie potrzeby, 
ich tworzenie. Tak więc skrajnie prawicowe partie Litwy (Pro Patria)107 i 
Białorusi (be. Беларускі Народны Фронт, pl. Front Ludowy Białorusi)108 

mają widoczne powiązania z TFP. Nowa partia VOX z Hiszpanii dzieli 
przywództwo z Hazte Oir (Bastante, 2018), a kandydat belgijskiego 
Vlaams Belang na wybory federalne w 2019 roku uczestniczył w Letnich 
Akademiach TFP w Polsce (patrz: sekcja 4).
 

7.4. BARWNA PRZESZŁOŚĆ 
DOGANIA TFP 
Wydaje się, że przeszłość TFP dogania tę organizację. Niedawny sukces i 
rozgłos, który osiągnęły niektóre franczyzy TFP, zwłaszcza Vigilare i Ordo 
Iuris, przyciągnęły uwagę dziennikarzy śledczych. W Polsce w 2017 roku 
„Gazeta Wyborcza”  opublikowała kilka tekstów o Ordo Iuris, przedstawiając 
powiązania z „kultem brazylijskim” (Piątek, 2017).  Spowodowało to, że 
media skupiły swą uwagę na organizacji i wpływie, jaki wywierała ona na 
rządzącą partię PiS (Gruca, 2017). Tymczasem w Chorwacji w maju 2017 
roku dziennikarze śledczy opublikowali artykuły opisujące wcześniej 
nieznane powiązania chorwackich organizacji TFP z samym TFP (Despot, 

2017). Dalsze dochodzenie dziennikarzy ujawniło, w jaki 
sposób osoby zaangażowane w Vigilare są częścią szerszej 
antysemickiej, „prawicowej” społeczności (Benačić, 2017). 
To odkrycie doprowadziło do utraty wiarygodności przez 
wybitnego członka Vigilare, zmuszając go do wstrzymania 
wszelkiej publicznej działalności poprzez usunięcie swoich 
kont w mediach społecznościowych i rezygnację z funkcji 
regularnego komentatora chorwackiej telewizji (Šimićević, 
2017). Problemy dotknęły nawet religijne skrzydło 
TFP, Heroldów Ewangelii, które naprawiło relacje TFP z 
Watykanem. W czerwcu 2017 roku pojawiły się doniesienia 
o niewłaściwych praktykach religijnych i zagrożeniu  życia 
papieża, co sprowokowało wewnętrzne dochodzenie w 
sprawie apostazji prowadzone przez organy watykańskie 
(Tornielli, 2017).

104 9 Colonne. 2011. “OSCE, Massimo Introvigne nuovo rappresentante lotta al razzismo”. 9 Colonne, 10 stycznia.
105 Doradca, Stjepo Bartulica, jest członkiem organizacji TFP pod nazwą Centar za obnovu kulture (Penić 2016).
106 http://msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/aleksander_stepkowski_podsekretarzem_stanu_w_msz.
107 http://www.propatria.lt/2018/12/dovilas-petkus-ko-mes-dar-nesupratome.html dostęp: 16 marca 2019.
108 http://narodny.org/, dostęp: 16 marca 2019; Szoszyn, Rusłan. 2016. Polak-katolik w białoruskim parlamencie? „Rzeczpospolita”. 6 września 2019. 

Aleksander 
Stępkowski,
były wiceminister 
spraw zagranicznych 
w Polsce, a także 
prezydent Ordo Iuris 
Polska.

Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aleksander_St%C4%99pkowski.jpg
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Z analizy TFP można wysnuć kilka wniosków. Pierwszym jest to, że 
natura kameleona przez długi czas skutecznie chroniła TFP przed 
publiczną kontrolą w Europie. Obecnie ulega to zmianie, ponieważ 
coraz więcej dziennikarzy śledczych, aktywistów i badaczy próbuje 
zrozumieć organizacje stojące za wieloma inicjatywami anty-PSR 
w Europie. W toku analiz oczywiste staje się to, że historia TFP nie 
zakończyła się wraz ze śmiercią założyciela i założeniem Heroldów 
Ewangelii.
 
Drugi wniosek jest taki, że historia TFP stała się teraz historią 
europejską. Po zastoju z początku XXI wieku sieć TFP obudziła się 
ze snu, zmodernizowała i rozszerzyła działalność o nowe terytoria. 
Prawdą jest, że ruch przekształcił się i znalazł nowe horyzonty w 
Europie wraz z ostatnimi postępami w Polsce, Chorwacji i Estonii. 
Organizacja unowocześniła także swoją infrastrukturę dzięki 
utworzeniu biura do lobbingu UE, otwarciu instytutu szkolnictwa 
wyższego we Francji, a także założeniu zespołu prawników z siedzibą 
w Polsce. W swoim kraju pochodzenia, tj. Brazylii, TFP jest „zaledwie 
cieniem tego, co kiedyś było... z cennymi aktywami, takimi jak 
ziemia i nieruchomości, a także ustrukturyzowane usługi mailin-
gowe do dystrybucji medali i zbierania darowizn; organizacja ta 
straciła znaczenie i nie jest już punktem odniesienia w brazylijskim 
konserwatywnym programie” (ISTOE, 2013). W niektórych częściach 
Europy organizacje powiązane z TFP są obecnie środkami ciężkości w 
ustawianiu stanowisk w sprzeczności z PSR. 

Na uwagę zasługuje również pozycja TFP w świecie katolickim. Kiedy 
hierarchia Kościoła była wystarczająco konserwatywna, rola organizacji 
jako ruchu powstańczego wyraźnie wyhamowała. Obecny postępowy 
pontyfikat papieża Franciszka nasila krytykę ze strony tradycjonalistów z 
TFP i znajduje im sojuszników w podobnie myślących frakcjach w Kościele. 
Jest to sugestią, że zachodzi konkurencja z innymi ruchami o silniejszym 

ukierunkowaniu na Watykan i społecznie konserwatywnej naturze o to, 
kto ustala porządek obrad przeciwko PSR. 

Sieć TFP ma wiele powszechnych narzędzi, których używa do osiągnięcia 
swoich celów. Najważniejszym jest mobilizacja społeczna, która 
obejmuje kampanie religijne prowadzone za pomocą środków masowej 
komunikacji. Kolejnym jest organizacja debat politycznych poprzez 
opracowywanie pakietów legislacyjnych i demonizowanie postępowych 
rządów. Podsumowaniem doświadczeń legislacyjnych jest zgromadzenie 
stałej wiedzy prawnej, która wykorzystywana jest w „interwencjach 
prawnych” na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Standardowym 
elementem repertuaru TFP jest infiltracja przywództwa, w której kilka 
osób powiązanych z TFP zyskuje dostęp do wpływowych stanowisk 
politycznych.
 
Aktualny populistyczny, reakcyjny i nacjonalistyczny trend w Europie, 
często spleciony z dyskursem religijnym, tworzy żyzną glebę i znane 
terytorium dla franczyzy TFP, która może kontynuować krucjatę, 
zdobywać nowych sojuszników, a tym samym zwiększać swój wpływ. 
Bardziej złowieszczym wynikiem tych działań jest stopień wniknięcia 
Ordo Iuris w działalność państwa polskiego, które przy obecnym 
mocno prawicowym, etnonacjonalistycznym rządzie zastraszająco 
silnie przypomina TFP z czasów chwały pod latynoamerykańskimi 
reżimami faszystowskimi. Ostatecznie reakcyjna narracja TFP, oparta na 
religijnej ortodoksji i uświęcaniu nierówności ekonomicznej poprzez 
przywoływanie heroicznej i szlachetnej wyimaginowanej przeszłości, 
może stać się atrakcyjna dla niektórych osób, ponieważ oferuje religijne 
uzasadnienie illiberalizmu i autorytaryzmu, jak w Ameryce Łacińskiej w 
latach 60.–90. Zrozumienie początków i rozwoju historii TFP w czasie 
i na różnych kontynentach oraz głoszenie pogardy ruchu dla kobiet i 
osób biednych oraz wychwalanie bogactwa w ramach swojej ideologii 
(Gruca, 2007) może jednak okazać się piętą achillesową krzyżowców z 
TFP. 

8

Dawni wielcy przywódcy mas powstali 
i ciągnęli za sobą tłumy terroryzowane 
do stanu delirium, obiecując proste 
rozwiązania w formie najbardziej 
zróżnicowanych reform legislacyjnych.
Plinio Corrêa de Oliveira  
Sekcja o Dyktaturach, In Defense of Catholic Action, 1943 (Corrêa de Oliveira, 1943)

WNIOSKI



28

Neil Datta
Współcześni krzyżowcy w Europie. Tradycja, Rodzina i Własność: 

analiza transgranicznej, ultrakonserwatywnej sieci wpływów opartej na katolicyzmie

LITERATURA NAUKOWA
Barker, Eileen. 2010. The cult as a social problem.  
W: Hjem, Titus (red.). Religion and social problems.  
Routledge Advances in Sociology. Routledge, Nowy Jork,  
USA, s. 198–212.

Calcano de Temeltas, Josefina, Magistrada de la Corte Suprema 
de Justicia. 1999. Tratamiento de los Derechos Humanos en la 
Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Revista de la Facultad 
de Ciencias Juridicas y Politicas 111. Caracas: Universidad Central de 
Venezuela.

Compagnon, Olivier. 2008. Le 68 des catholiques  
latino-américains dans une perspective transatlantique. Paper 
presented at ’Les deux rives latines de mai 68’, MAL, 2 czerwca 2008. 
http://nuevomundo.revues.org/47243#tocto2n3, dostęp: 1 maja 2019.

Garbagnoli, Sara. 2017. Italy as a lighthouse; Anti-gender protests 
between the ’anthropological question’ and national identity. W: Anti-
Gender Campaigns in Europe, Roman Kuhar i David Paternotte (red.), 
Rozdział 9. Lanham, MD: Rowman and Littlefield International.

Gonzaléz Ruiz, Édgar. 2006. Cruces y Sombras, Perfiles  
del conservadurismo en America Latina, 1. edycja.  
San José: Asociación Colectiva por el Derecho a Decidir.  
https://programaddssrr.files.wordpress.com/2013/05/cruces_y_
sombras-versic3b3n-colectiva-por-el-derecho-a-decidir.pdf.

Gonzaléz Ruiz, Édgar. brak daty. MURO (Movimiento Universitario 
de Renovadora Orientación) Memorias y Testimonios 
1961–2002. Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla. https://www.researchgate.net/publication/31732941_ 
MURO_memorias_y_testimonios_1961-2002_E_Gonzalez_Ruiz. 

Introvigne, Massimo. 2009. TFP and the Heralds of the Gospel: The 
Religious Economy of Brazilian Conservative Catholicism. Artykuł 
zaprezentowany podczas Meeting of the Association for the Study of 
Religion, Economics, and Culture (ASREC) w 2009 r., Waszyngton, DC, 
2–5 kwietnia 2009. http://www.thearda.com/asrec/archive/papers/
Introvigne%20-%20TFP%20and%20the%20Heralds%20of%20t 
he%20Gospel%20-%20aSreC09.doc.

Kemper, Andreas. 2015. Christlicher Fundamentalismus  
und neoliberal-nationalkonservative Ideologie am Beispiel  
der ’Alternative für Deutschland’. W: Lucie Billmann (red.). Unheilige 
Allianz Das Geflecht von christlichen Fundamentalisten und politisch 
Rechten am Beispiel des Widerstands gegen den Bildungsplan in 
Baden-Württemberg. Rosa Luxemburg Stiftung. https://www.rosalux. 
de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Materialien/Materialien8_unheilige_
allianz. pdf, dostęp: 17 maja 2019.

Kuhar, Roman, Paternotte, David. 2017. Anti-Gender 
Campaigns in Europe. Lanham, MD: Rowman and Littlefield 

International.

Matta, Raúl. 2008. Tradition, Famille et Propriété: Une enquête sur les 
’croisés’ du XXIe siècle. L’Ordinaire Latino-Américaine (210): 121–137. 
ISSN 0997-0584 (po francusku).

Mayer N. Zald. 1982. Theological Crucibles: Social Movements in 
and of Religion. Review of Religious Research, tom 23, nr 4 (czerwiec 
1982), s. 317–336.

Peñas Defago, María Angélica; Morán Faúndes,  
José Manuel, Vaggione, Juan Marco. 2018. Religious conservatism on 
the global stage: threats and challenges  
for LGBTI rights. Listopad, Global Philanthropy Project. https://
globalphilanthropyproject.org/2018/11/04/ 
religious-conservatism-on-the-global-stagethreats-and-challenges-
for-lgbti-rights/.

Power, Margaret. 2010. Transnational, Conservative, Catholic, and Anti-
Communist: Tradition, Family and Property (TFP),  
New Perspectives on the Transnational Right. Nowy Jork:  
Palgrave Macmillan US, s. 85–105. https://link.springer.com/
chapter/10.1057%2F9780230115521_5.

Ruderer, Stephan. 2012. Cruzada contra el comunismo. Tradición, 
Familia y Propiedad (TFP) en Chile y Argentina. Sociedad y 
religión 22(38), lipiec–grudzień. http:// www.scielo.org.ar/scielo.
php?pid=S1853-70812012000200004&script=sci_arttext, dostęp: 1 
maja 2019.

Yamin, Alicia Ely, Datta, Neil, Andion, Ximena. 2018. Behind the Drama: 
The Roles of Transnational Actors in Legal Mobilization over Sexual 
and Reproductive rights. The Georgetown Journal of Gender and Law, 
tom XIX/533.

Zanotto, Gizele. 2007. Tradição, família e propriedade (TFP): as 
idiossincrasias de um movimento católico (1960–1995). Praca 
doktorska. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina (po 
portugalsku).

OFICJALNE DOKUMENTY
Assemblée nationale. 1995. Rapport fait au nom  
de la Commission d’enquête (1) sur les sectes, Rapporteur M. Jacques 
Guyard, 20 grudnia 1995. Paryż: Assemblée nationale. http://www.
assemblee-nationale.fr/rap-enq/r2468.asp#ici.
Assemblée nationale. 1999. Les sectes et l’argent,  
N° 1687, Rapport fait au nom de la Commission  

ŹRÓDŁA



29

Neil Datta
Współcześni krzyżowcy w Europie. Tradycja, Rodzina i Własność:

analiza transgranicznej, ultrakonserwatywnej sieci wpływów opartej na katolicyzmie

d’enquête sur la situation financière, patrimoniale  
et fiscale des sectes ainsi que leurs activités économiques  
et leurs relations avec les milieux économiques et financiers,  
10 czerwca 1999, Rapporteur M. Jean-Pierre Brard.  
Paryż: Assemblée nationale. http://www.assemblee-nationale.fr/
dossiers/sectes/ sommaire.asp. 

Assemblée nationale. 2008. Journal Officiel, 10 czerwca, pytanie 
nr. 24712, s. 4832. http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-
24712Qe.htm.

Bezerra, Elton. 2013. Estatuto em questão, Disputa por 
controle da TFP deve ser decidida no STF, Consultor 
Juridico, 11 marca. https://www.conjur.com.br/2013mar-11/
disputa-controle-tfp-decidida-supremo.

Mariani, Thierry. 2009. Pytanie nr.: 24712 de M. Mariani Thierry, 
Question publiée au Journal Officiel le: 10/06/2008, s. 4832; Réponse 
publiée au Journal Officiel le: 10/02/2009, s. 1363. Strona Assemblée 
nationale. http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-24712Qe.
htm. 

Ministry for Foreign affairs, Republic of Poland. 2015. Aleksander 
Stępkowski podsekretarzem stanu w MSZ. Strona Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, 30 listopada. http://msz.gov.pl/pl/aktualnosci/
wiadomosci/aleksander_stepkowski_podsekretarzem_stanu_w_msz. 

Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les 
dérives sectaires (MIVILUDES). 2006. Rapport au Premier 
ministre 2006 – L’approche économique des mouvements à 
caractère sectaire. Buchelay: UNADFI. http://www.unadfi. org/
system/files/articles/rapport_miviludes_2006_-_TFP.pdf.

Immigration and Refugee Board of Canada. 1998. Venezuela: 
Information on a religious para-military group called ’Family, 
Tradition and Property’ (TFP). VEN29055.E. Ottawa: Immigration 
and Refugee Board of Canada, 1 kwietnia. http://www.refworld.org/
docid/3ae6abee60.html.

Sentencia, Ordinario 1313/2013, juzgado de primero instancia, nr. 48, 
Madryt, 22 maja 2014. 

Un ECOSOC. 2017. Non-Governmental Organizations Committee 
Recommends 49 Groups for Consultative Status. ECOSOC/6810-
NGO/843, 1 lutego 2017. Nowy Jork: un ECOSOC.  
https://www.un.org/press/en/2017/ecosoc6810.doc.htm.

Venezuela Ministerio Público. 1984. Informe FGR. Caracas: 
Ministerio Público, s. 292–306. http://catalogo.mp.gob.ve/min-
publico/doctrina/php/buscar.p hp?base=doctri&cipar=doctri.
par&epilogo=&Formato=w&opcion=detalle&e xpresion=n:304.

ARTYKUŁY PRASOWE 

Agente Provocador. 2017. Los ’caballeros medievales’  
de Covadonga son peores que Hazte Oír. Agente Provocador, 8 
marca 2017. http://www.agenteprovocador.es/publicaciones/
hazte-oir-poda-ser-peor.

Bastante, Jesús. 2015. El Obispado de Getafe confirma  
la prohibición a Hazte Oir y Derecho a Vivir a utilizar  
la diócesis para promover sus actividades. Strona Religión  
Digital, 10 marca. http://www.periodistadigital.com/religion/
espana/2015/03/10/el-obispado-de-getafe-confirma-la-prohibicion-
a-hazteoir-yderecho-a-vivir-utilizar-la-diocesis-para-promover-sus-
actividades.shtml.

Bastante, Jesús. 2018. Las conexiones de Vox con Hazte Oir, los 
’kikos’ y una docena de obispos españoles. El Diario. 7 grudnia. 
https://www.eldiario.es/sociedad/conexiones-vox-grupos-
ultracatolicos_0_843766322.html.

BBC. 2016. Black Monday: Polish women strike against abortion 
ban. Strona BBC, 3 października. http://www.bbc.com/news/
world-europe-37540139.

BBC. 2014. Spain abortion: Rajoy scraps tighter law. Strona BBC, 23 
września. https://www.bbc.com/news/world-europe-29322561.

Benačić, Ana. 2017. Trostruka zagrada Luke Popova. Faktograf, 15 
maja. http://faktograf.hr/2017/05/15/trostruka-zagrada-luke-popova.

Cesnur.org. 2001. Anti-Cult Campaigns: Chile Threatens to Follow 
France. Strona CESNUR, 1 lipca. http://www.cesnur.org/2001/chile_
july_01.htm.

Cochez, Tom. 2019. Het duistere netwerk achter Dries van 
Langenhove. Strona Apache.be, 14 stycznia. https://www.apache.
be/2019/01/14/het-duistere-netwerkachter-dries-van-langenhove/?s
h=d00154ce4d68e860c5c3a-226006594.

Cariello, Rafael. 2008. Sem nome, TFP tenta manter ação política. Folha 
de S. Paolo, 13 grudnia. http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/
fc1312200811.htm. 

Domonoske, Camila. 2016. After Protests, Polish Legislators Vote To 
Reject Abortion Ban. Strona NPR, 5 października.  
https://www.npr.org/sections/thetwoway/2016/10/05/496722248/
after-protests-polish-legislators-vote-to-rejectabortion-
ban?t=1553527343823 

Despot, Sanja. 2017a. Borba protiv nasilja nad ženama  
bit će žrtva ’pluralističke’ radne skupine. Faktograf, 8 marca. http://
faktograf.hr/2017/03/08/borba-protiv-nasilja-nad-zenama-bit-ce-
zrtva-pluralisticke-radne-skupine/.



30

Neil Datta
Współcześni krzyżowcy w Europie. Tradycja, Rodzina i Własność: 

analiza transgranicznej, ultrakonserwatywnej sieci wpływów opartej na katolicyzmie

Despot, Sanja. 2017b. TFP: Srednjovjekovni upliv u rad 
vlade. Faktograf, 11 maja. http://faktograf.hr/2017/05/11/
tfp-vigilare-srednjovjekovni-upliv-u-rad-hrvatske-vlade/.

El Pais. 2019. Spanish ultraconservative group launches  
bus campaign against “feminazis” .1 marca. https://elpais.com/
elpais/2019/03/01/inenglish/1551428604_ 932895.html.

El Plural. 2017. ’El Yunque’, la sociedad paramilitar  
vinculada con Hazte Oír, cada vez menos secreta.  
El Plural, 3 lutego. http://www.elplural.com/
comunicacion/2017/02/03/el-yunque-la-sociedad-paramilitar-
vinculada-con-hazteoir-cada-vez-menos.

Feder, J. Lester, and Ellie Hall. 2014. Conservative Cardinal Who 
Clashed With Pope Francis Confirms He Has Been Ousted. Buzzfeed, 17 
października. https:// www.buzzfeed.com/lesterfeder/conservative-
cardinal-who-clashed-with-popefrancis-confirms?utm_term=.
jgdpvmLpd#.rqqz52Kz1.

Gruca Radosław. 2017. Brazylijska sekta szantażuje  
PiS? Chodzi o całkowity zakaz aborcji. Strona FAKT24.pl,  
28 marca. http://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/tomasz-piatek-
ordo-iuris-jest-powiazane-z-brazylijska-sekta-wplywana-pis/
szkgzvr.

ISTOE. 1984. TFP Composition, Political Orientation, Training 
Discussed. Sao Paulo: ISTOE, s. 18–23 (po portugalsku); opublikowane 
w Foreign Broadcasting Information Service. 1985. Latin America 
Report. FBIS, 15 maja.

ISTOE. 2013. A nova TFP. Strona IStOE, 29 listopada, zaktualizowana 21 
stycznia 2016. http://istoe.com.br/337199_A+NOVA+TFP.

Jałoszewski Mariusz. 2019. Założyciel Ordo Iuris wchodzi  
do Sądu Najwyższego. To już drugi aktywista tej formacji  
w SN. Oko Press, 21 stycznia. https://oko. press/zalozyciel-ordo-iuris-
wchodzi-do-sadu-najwyzszego-to-juz-drugi-aktywista-tej-formacji-w-
sn/.

Jimenez Jacinto, Juan Francisco. 2015. Entrevista a Victoria Uroz (I): ’El 
Yunque es el mayor problema al que se enfrentan los laicos católicos 
en españa’. Forum Libertas, 9 stycznia. http://www.forumlibertas.com/
entrevista-a-victoriauroz-i-el-yunque-es-el-mayor-problema-al-que-
se-enfrentan-los-laicos-catolicos-en-espana. 

Despot Sanja. 2017. Hrvatska protiv pobačaja, uz Trumpa,  
u društvu s Poljskom i Mađarskom. Faktograf (26.2.2017.), http://
faktograf.hr/2017/02/26/ljudskaprava-hrvatska-protiv-pobacaj/, 
dostęp: 1 maja 2019. Angielskie tłumaczenie: Kuća ljudskih prava 
Zagreb. 2017. Croatia against abortions, alongside trump, Poland 
and Hungary. Kuća ljudskih prava Zagreb, 26 lutego. http://www.
kucaljudskihprava.hr/2017/02/26/croatia-abortions-alongside-trump-
polandhungary, dostęp: 1 maja 2019. 

La Depèche. 2003. Une nouvelle affaire de secte?  
La Depèche, 23 stycznia. https://www.ladepeche.fr/
article/2003/01/23/289628-une-nouvelle-affaire-de-secte.html. 

Navarro, Ernesto J. 2004. TFP quiso asesinar al Papa  
en Venezuela. Aporrea, 10 czerwca. https://www.aporrea.org/
actualidad/a8513.html.

Palmer, Daniele. 2017. Vatican investigates Catholic group after 
exorcism claim that Francis is devil’s man. The Tablet, 26 czerwca. 
http://www.thetablet.co.uk/ news/7367/0/vatican-investigates-
catholic-group-after-exorcism-claim-thatfrancis-is-devil-s-man. 

Penić, Goran. 2016. Premijerov savjetnik i član Opusa Dei Stjepo 
Bartulica: Zašto sam bio na ’Hodu za život’. Jutarni Vijesti, 23 maja. 
http://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/premijerov-savjetnik-i-clan-
opusa-dei-stjepo-bartulica-zastosam-bio-na-hodu-za-zivot/4068423. 

Piątek Tomasz. 2017a. Ordo Iuris i brazylijska sekta. Kim są obrońcy 
życia od samego poczęcia. „Gazeta Wyborcza”, 27 maja. http://
wyborcza.pl/7,75968,21554217,ordoiuris-i-brazylijska-sekta-kim-sa-
obroncy-zycia-od-samego.html?disableredi rects=true.

Piątek Tomasz. 2017b. Ordo Iuris, sekta z Brazylii i... dygnitarze 
Putina. „Gazeta Wyborcza”, 7 maja. http://wyborcza.
pl/7,75968,21605548,ordo-iuris-sekta-z-brazyliii-dygnitarze-putina.
html.

Piątek Tomasz. 2017c. TFP i książęta Hitlera.  „Gazeta Wyborcza”, 14 maja. 
http://wyborcza.pl/7,75968,21638150,tfp-i-ksiazeta-hitlera.html.

Repeckaite, Daiva. 2019. International funds power up Christian NGOs. 
11 marca. NewsMavens, Litwa. https://newsmavens.com/special-
review/1081/international-funds-power-up-christian-ngos?fbclid=Iwa
r3xde7t0gPn3jtFfwqpn WS03tv3eazvuaL-0fwtPmKb7uQCI6ZjsYeaquQ.

Severo, Richard, 2019. Lyndon LaRouche, Cult Figure Who Ran for 
President 8 Times, dies at 96. New York Times, 13 lutego. https://www.
nytimes. com/2019/02/13/obituaries/lyndon-larouche-dead.html.

Šimičević, Hrvoje. 2017. Luka Potop. Portal Novosti, 26 maja. http://
www.portalnovosti.com/luka-potop.

Szoszyn, Rusłan. 2016. Polak-katolik w białoruskim parlamencie? 
„Rzeczpospolita”. 6 września. https://www.rp.pl/Polityka/160909447-
Polak-katolik-w-bialoruskim-parlamencie.html.

Tornielli, Andrea. 2017a. Heralds of the Gospel, The founder leaves 
while the Vatican investigates. Vatican Insider, La Stampa, 13 czerwca. 
http://www.lastampa. it/2017/06/13/vaticaninsider/eng/inquiries-
and-interviews/heralds-of-the-gospel-the-founder-leaves-while-the-
vatican-investigates-v8amQiCvIP9mj3hwra3F2I/pagina.html. 

ŹRÓDŁA



31

Neil Datta
Współcześni krzyżowcy w Europie. Tradycja, Rodzina i Własność:

analiza transgranicznej, ultrakonserwatywnej sieci wpływów opartej na katolicyzmie

White, Hilary. 2013a. Christians are the most persecuted 
group in the world, expert says. LifeSiteNews, 
31 maja. https://www.lifesitenews.com/news/
christians-arethe-most-persecuted-group-in-the-world-expert-says.

White, Hilary. 2013b. Estonian same-sex partnership stalled after 
family campaigners presented 38,000 signatures. LifeSiteNews, 10 
czerwca. https://www.lifesitenews.com/news/estonian-same-sex-
partnership-stalled-after-family-campaigners-presented-38, dostęp: 1 
maja 2019.

Wyputta, Andreas. 2016. Das Haus Oldenburg und die Nazis, Eine 
schrecklich braune Familie. Strona Taz.de, 5 grudnia. http://www.taz.
de/!5359430/.

9 Colonne. 2011. OSCE, Massimo Introvigne nuovo rappresentate 
lotta al razzismo. 9 Colonne, 10 stycznia. http://9colonne.it/25793/
osce-massimo-introvigne-nuovo-rappresentante-lotta-al-razzismo#.
WnfpHovoLIu.
 

PUBLIKACJE TFP I POWIĄZANE Z 
ORGANIZACJĄ
Arsuaga Rato, Ignacio, and Vidal Santos, Miguel. 2010. Proyecto 
Zapatero: Cronica de un asalto a la sociedad. Strona Hazte Oir.

Blackwell, Morton C. 2010. Foreword. W: Corrêa de Oliveira, Plinio. 
1993. Nobility and Analogous Traditional Elites in the Allocutions of 
Pius XII. York, PA: Hamilton Press.

Catolicismo. 1984. Atentado contra sede da TFP  
chilena. Catolicismo34 (400), kwiecień, s. 12. http://www.
pliniocorreadeoliveira.info/GeS_19840314_Chileatentadoasede.htm.

Corrêa de Oliveira, Plinio. 1943. In Defense of Catholic Action. Section 
on Dictatorships, The American Society for the Defense of Tradition, 
Family and Property, pierwsza anglojęzyczna edycja, październik 2006. 
https://www.pliniocorreadeoliveira.info/uK_Id/0000table_contents.
htm.

Corrêa de Oliveira, Plinio. 1959 i 1977. Revolução e Contra-
Revolução. Catolicismo, kwiecień 1959 (część I oraz II) i styczeń 1977 
(część III). http://www.tfp.org/wp-content/uploads/2000/01/books_
rcr.pdf.

Corrêa de Oliveira, Plinio. 1974. Grupos ocultos traman la subversion 
en la Iglesia – El IDO-CY los groupos profeticos. Madryt: Sociedad 

Cultural Covadonga. http://www.pliniocorreadeoliveira.info/IdoC_
espanha/1974_IdoC_espanha.htm#.WotmYovoKuk.

Corrêa de Oliveira, Plinio. 1981. The Double Game of French Socialism: 
Gradual in Strategy, Radical in Goal. The American Society for the 
Defense of Tradition, Family and Property. https://www.tfp.org/the-
double-game-of-french-socialism-gradual-in-strategy-radical-in-goal/, 
dostęp: 1 marca 2019.

Corrêa de Oliveira, Plinio. 1985. A Reforma Agrária socialista e 
confiscatória – A propriedade privada e a livre iniciativa, no tufão 
agro-reformista. Strona Plinio Corrêa de Oliveiry. http://www.
pliniocorreadeoliveira.info/tufao0000indice.htm.

Corrêa de Oliveira, Plinio. 1991. TFPs Undertake Victorious Crusade in 
Favor of Free Lithuania. Strona TFP, 28 czerwca. http://www.tfp.org/
tfps-undertake-victorious-crusade-in-favor-of-free-lithuania/.

Corrêa de Oliveira, Plinio. 1993. Nobility and Analogous 
Traditional Elites in the Allocutions of Pius XII.  
York, PA: Hamilton Press. https://www.tfp.org/nobility/ and 
http://www.nobility.org/.

de Mattei, Roberto. 1996. El Cruzado del Siglo XX – Plinio Corrêa 
de Oliveira (tytuł oryginalny: Il Crociato del Secolo XX). Asociación 
Tradición y Acción por un Perú Mayor. www.tradicionyaccion.org.pe, 
dostęp: 10 marca 2019. 

Nobility org. 2015. In Memoriam: Marquis Luigi Coda Nunziante. 
9 lipca. http:// www.nobility.org/2015/07/09/marquis-luigi-coda-
nunziante/, dostęp: 10 marca 2019.

Ordo Juris. brak daty. Równa ochrona prawna dla każdego dziecka 
zarówno przed, jak i po urodzeniu. Warszawa: Ordo Juris. http://www.
ordoiuris.pl/sites/default/ files/pliki/oI%20broszura%20Stop%20
aborcji_final_rozkladowki.pdf.

TFP Covadonga. 1988. España, anestesiada sin percibirlo, amordazada 
sin quererlo, extraviada sin saberlo – La obra del PSOE. Covadonga 
Informa 9 (123), marzec–maj  
http://www.pliniocorreadeoliveira.info/ea_Livro_completo/GeS_ea_
Indice_general_Site.htm#.WotlBovoKum.

TFP-France. 1980. Imbroglio, Detraction, Delire: Remarques  
sur un Rapport concernant les TFP. Asnières: Tradition,  
Famille, Propriété (po francusku). http://www. pliniocorreadeoliveira.
info/Fr_Imbrogliodetractiondelire_vol01.pdf.

PUBLIKACJE AKTYWISTÓW



32

Neil Datta
Współcześni krzyżowcy w Europie. Tradycja, Rodzina i Własność: 

analiza transgranicznej, ultrakonserwatywnej sieci wpływów opartej na katolicyzmie

Datta, Neil. 2018. Restoring the Natural Order: The religious extremists’ 
vision to mobilize European societies against human rights on 
sexuality and reproduction. EPF, 2018. https://www.epfweb.org/sites/
epfweb.org/files/rtno_epf_ book_lores.pdf.

EIR. 1985. For an international mobilization to stop 
the TFP brainwashing cult. EIR 12(5), 5 lutego. http://www.
larouchepub.com/eiw/public/1985/eirv12n0519850205/eirv12n05-
19850205_028-for_an_international_mobilizatio.pdf.

Fedeli, Orlando. 2010. No país das maravilhas: a Gnose 
burlesca da TFP e dos Arautos do Evangelho. São Paulo: Monfort 
associação Cultural. http://www.montfort.org.br/bra/veritas/
religiao/contra-pco.

fsspx.new. 2017. Canonical Investigation into  
the ’Heralds of the Gospel’ Following Bizarre Practices. Strona 
internetowa FSSPX, 29 czerwca. http://fsspx.news/en/newsevents/
news/canonical-investigation-heralds-gospel-following-bizarre-
practices-30800. 

Leroy, Bruno. 1980. ’Tradition-Famille-Propriété’:  
Une secte influente. Le journal chrétien, 5 lipca.  
http://www.ccmm.asso.fr/spip.php?article1255.

Mata, Santiago. 2015. El Yunque en España: La sociedad secreta que 
divide a los católicos. Madryt: Ediciones Amanecer

Ortiz, Irene. 2008. Building the City of God: Mexico’s Ultra-
Right Yunque. Strona North American Congress on Latin 
America (NACLA), 6 marca. https://nacla.org/article/
building-city-god-mexicos-ultra-right-yunque. 

Tribunal Correctionnel de Chartres. 2001.  
Tradition, Famille, Propriété, Avenir de la culture,  
Groupe inscrit sur la liste des sectes du rapport  
parlementaire de 1995, Procès ’Européenne de medias’ (GEIE) Contre 
’L’Echo Républicain de Chartres’. Echo 
communication, audytorium z 17 września 2001.  
http://www. prevensectes.com/tfp4.htm.

ŹRÓDŁA



33

Neil Datta
Współcześni krzyżowcy w Europie. Tradycja, Rodzina i Własność:

analiza transgranicznej, ultrakonserwatywnej sieci wpływów opartej na katolicyzmie



i n f o @ e p f w e b . o r g 

www.epfweb.org

+32 (0)2 500 86 50

Europejskie Forum Parlamentarne na rzecz Praw 
Seksualnych i Rozrodczych

Rue Montoyer 23, 1000 Bruksela, Belgia

Skontaktuj się z nami


