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Dzisiejszy  wpis  jest  o  tyle  nietypowy,  że  inspiracją  dlań  były  nie  uregulowania  prawa
wyznaniowego  per se,  lecz… film fabularny. Oto bowiem interesującą (nie tylko ze względów
filmowych)  okazała  się  produkcja  w  reżyserii  Mela  Gibson’a  pod  wielu  niewiele  mówiącym
angielskim  tytułem  „Hacksaw Ridge”  (pl:  „Przełęcz  ocalonych”,  trailer  można  obejrzeć  tutaj).
Nieliczne filmy hollywoodzkie (zwłaszcza akcji, wliczając w tym wojenne) mogą poszczycić się
aspektem dotyczącym prawa wyznaniowego.

Bohaterem przedmiotowego filmu jest postać historyczna -  Desmond Doss, głęboko wierzący
członek Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, który dobrowolnie zaciągnął się do armii Stanów
Zjednoczonych w trakcie II Wojny Światowej,  lecz z uwagi na przekonania religijne regularnie
odmawiał  noszenia  broni  i  udziału  w  zabijaniu  przeciwników  w  trakcie  walk,  powołując  się
na istniejącą  w  amerykańskim  prawie  wojskowym  klauzulę  sumienia  (wyraźnie  brakowało
słownictwa  autorom polskich  napisów,  którzy  notorycznie  posługiwali  się  dla  określenia  jego
statusu prawnego w tym zakresie dość zabawnym, bo niewystępującym w języku Mickiewicza,
określeniem „prawny objektor” - kalką językową amerykańskiego terminu „legal objector”).

Ostatecznie  Desmond  Doss  służył  bez  broni  w  charakterze  sanitariusza  drugiego  plutonu
kompanii  B  pierwszego  batalionu  307  pułku  piechoty  77  dywizji  piechoty.  W trakcie  bitwy  o
Okinawę  uratował  75  rannych.  Został  wielokrotnie  odznaczony,  w  tym  w  szczególności
Purpurowym  Sercem  oraz  Medalem  Honoru.  Podkreślenia  wymaga,  iż  w  zakresie  tego
ostatniego - najwyższego odznaczenia wojskowego w Stanach Zjednoczonych - jest jedną z kilku
osób w historii, która je otrzymała,   nie oddając ani jednego strzału.  

Powołany film warto obejrzeć nie tylko ze względu na aspekty filmowe (wysokie noty krytyków,
86% na znanym portalu „Rotten Tomatoes”, 6 nominacji do Oscara, w tym za najlepszy film, oraz
trzy nominacje do nagrody Złotego Globu), ale także dlatego, że w świecie niezrozumienia uczy
on poszanowania poglądów (zwłaszcza religijnych) drugiego człowieka i pokazuje, jak ważne dla
innych może być postępowanie zgodnie z własnym sumieniem.  Tym samym więc można go
polecić każdemu, komu trudno przyjąć ideę klauzuli sumienia.

https://www.youtube.com/watch?v=s2-1hz1juBI

