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„Rewolucja kulturalna” święci triumfy w świecie polityki, filozofii,
kultury, prawodawstwa. Marsz przez instytucje zakończy się
sukcesem, gdy nowe wartości przyjmie ostatnia instytucja – Kościół
katolicki. Grzegorz Górny

24 Papieska krucjata o duszę Europy
„Tam gdzie jest Bóg – tam jest przyszłość” – mówi Benedykt XVI. Czy
zdecydujemy się pójść za nim na barykady walki o przyszłość Europy
i chrześcijaństwa? Tomasz P. Terlikowski

54 Benedykt obudził bestię
Benedykt XVI ukazuje wiarę w Chrystusa niezwykle inteligentną
i miłość na wskroś uzasadnioną. Być może to właśnie działa na bestię,
jakby ją ktoś użarł w ogon? Ks. Robetr Skrzypczak

62 Nawet po Auschwitz miłość istnieje
Pewien gestapowiec, widząc nagie kobiety wraz z dziećmi prowadzone
do komory gazowej, poczuł w sobie dotkliwy ból. Zastanawiał się,
co mógłby uczynić, by pomóc tamtym i ostudzić ów ból. I poczuł w
sobie, że powinien się rozebrać, ustawić się wraz z tamtymi w szeregu
i pójść umrzeć razem z nimi. Rozmowa z Kiko Argüello

72 Podzielona Ameryka, umierająca
Europa, intrygująca Polska
Spotkałem bardzo wielu byłych katolików, którzy zostali
zielonoświątkowcami lub ewangelikałami. Mówili: „Urodziłem się
jako katolik. Wychowałem się w katolickiej rodzinie. Chodziłem do
katolickiej szkoły. Nigdy nikt nie zadał mi pytania: «Czy poświęciłeś
swoje życie Jezusowi?»”. Z ks. Richardem Johnem Neuhausem
rozmawia Bartłomiej Kachniarz
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92 Kto się boi Romano Amerio?
Przyprawiono mu gębę „lefebrysty” i szalonego krytyka Kościoła.
Oskarżano o „niszczenie wiary katolickiej”. Mało kto dzisiaj wie,
kim był Romano Amerio, mimo że przez znawców uznawany jest
za jednego z najwybitniejszych myślicieli katolickich XX wieku.
Ks. Robert Skrzypczak

112 Holandia: od narodu misjonarzy
do kraju misyjnego
Holandia jest jednym z najbardziej zsekularyzowanych krajów Europy.
Kościół znajduje się tam w stanie głębokiej zapaści. Jak doszło do tak
radykalnego załamania wiary w tak krótkim czasie? Grzegorz Górny

120 Woland w Amsterdamie
„Uważasz, że diabeł nie może pojawić się w maju 1995 roku
w Amsterdamie?” – zapytał nieznajomy. „Wykluczone” – Piet pokiwał
przecząco głową. Edvin van der Dreulen

124 Czy Mistrz i Małgorzata to powieść
satanistyczna?
Zdaniem prof. Michaiła Dunajewa najbardziej znany utwór Bułhakowa
ma charakter antychrześcijański. Wśród współczesnych Bułhakowowi
zwykło się uważać, że wręcz przeciwnie. Kto ma rację? Andriej Diomin

138 Polityka pokusy – pokusa polityki
Szatan zna się na prowadzeniu sporów. Te same fortele znajdujemy
i w ewangelicznej scenie kuszenia Chrystusa, i we współczesnej
debacie politycznej. Sławomir Zatwardnicki

144 Michel Houllebecq, czyli nihilistyczny
apologeta chrześcijaństwa
Obraz wyłaniający się z lektury Houellebecqa nie otwiera na żadną
nadzieję. Samotność, niemożliwość prawdziwej miłości – to kres
możliwości społeczeństwa bez Boga. Rafał Serafinowicz

SPIS RZECZY
156 Literatura nie może żyć samą
demaskacją
Trochę mnie śmieszy „wielkoświatowość” nowej polskiej literatury,
a trochę zastanawia. Jest w niej coś, co nazwałbym próbą życia
na cudzy koszt, życia na import, nie na eksport. Z Maciejem
Urbanowskim rozmawia Marta Kwaśnicka

172 Wielki Brat patrzy
Opisana w książce Rok 1984 przez Orwella wizja totalnej inwigilacji
prowadzonej przez rządy Wielkiego Brata jest już, jak widać
współcześnie, w wymiarze technologicznym możliwa do realizacji.
Jerzy Surma

182 Alfabet przeszłości.
Alfabet przyszłości.
Poezja. Eryk Dostatni

184 Niewidzialny front
Podczas swej pielgrzymki do Brazylii Benedykt XVI spotkał się
z delegacją tamtejszych Indian. Wręczyli mu oni pismo, w którym
prosili o ratunek: „Nasze kobiety poddawane są przymusowej
sterylizacji (...) jesteśmy przedmiotem autentycznej eksterminacji”.
José Manuel de Nascimento

190 Feminizm, fantastyka, fundacja
W Liście do noworodka Isaac Asimov pisał: „Jesteś słodkim i kochanym
dzieckiem, jak wszystkie dzieci zresztą, ale jest was za dużo. Musi
was być o wiele mniej”. Janusz Olbracht

194 Zanim nastał feminizm
Jedna życie spędziła w klasztornej celi. Druga wiedzę o świecie
zdobyła przy kuchennym stole. Dwie pisarki, dwa spojrzenia na
sprawy kobiet. Marta Kwaśnicka
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214 Blogowisko

EKSPERYMENT

Krytyka, komentarze i inne wycieczki pod adresem,
czyli parę słów od internautów. Dyskutantów nakręca:

230 Granice uporczywej terapii
„Nowa zasada miłosierdzia” głosi: „Byłem głodny, więc zagłodziliście
mnie; byłem nieprzytomny, więc zabiliście mnie; byłem chory, więc
odmówiliście mi leczenia”. Tomasz P. Terlikowski

246 Tiara i czapa
Niegdyś kara śmierci była dla przestępcy darem – sposobem
wyrażenia skruchy i oczyszczenia z grzechów. Czym jest dziś?
Łukasz Adamski

252 Katolicki spór o karę śmierci
Czy przykazanie „nie zabijaj” nie jest dowodem na to, że katolik
nie powinien popierać kary śmierci? Czy św. Paweł akceptował
karę śmierci? Czy akceptuje ją papież? Z ks. Marianem Machinkiem
i Michałem Wojciechowskim rozmawia Łukasz Adamski

264 Nauka i religia – konflikt czy
symbioza?
Stara, dobra nauka św. Augustyna brzmi: niech astronomowie opisują
obroty sfer niebios naturalnych, a pasterze Kościoła niech uczą,
jak dostać się do nieba nadprzyrodzonego. Z biskupem Andrzejem
Siemieniewskim rozmawia Marta Kwaśnicka

274 Nadchodzą... Katolicy
Ksiądz. Poczerwieniałe od słońca twarze obracały się, spoglądając na
niego wyniośle z powodu amerykańskiego akcentu i ekumenicznego
stroju. Większość tych pielgrzymów była starsza od niego,
wystarczająco stara, by pamiętać mszę łacińską. Brian Moore
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Łukasz Adamski (1982) dziennikarz, publicysta, stale współpracuje
z miesięcznikiem „Debata” i Polskim Radiem, prowadzi stronę internetową
lukaszadamski.pl.
Mieszka w Olsztynie.
Andriej Diomin (1979) historyk sztuki, kulturoznawca, krytyk literacki,
współpracuje z prawosławnym ruchem ikonograficznym.
Mieszka w Moskwie.
Eryk Dostatni (1979) poeta. Mieszka w Warszawie.
Edvin van der Dreulen (1970) holenderski streetworker, pomaga osobom
uzależnionym od narkotyków, w wolnych chwilach pisarz.
Mieszka w Rotterdamie.
Grzegorz Górny (1969) redaktor naczelny „Frondy”.
Mieszka w Warszawie.
Bartłomiej Kachniarz (1975) prawnik, publicysta, redaktor naczelny
polskiej edycji „First Things”.
Mieszka w Warszawie.
Marta Kwaśnicka (1981) z wykształcenia archeolog, historyk i filozof,
pracuje jako dziennikarz w Polskim Radiu.
Mieszka w Warszawie.
José Manuel de Nascimento (1980) brazylijski socjolog, działacz organizacji
pozarządowych i uczestnik kampanii społecznych przeciw wykluczeniu.
Mieszka w São Paolo.
Brian Moore (1921-1999) pisarz kanadyjski pochodzenia irlandzkiego. Autor
powieści psychologiczno-obyczajowych osadzonych w realiach Irlandii.
Wktótce nakładem wydawnictwa Fronda ukaże się jego książka Katolicy.

DOBRA KSIĄŻKA
G.K. Chesterton

OBRONA CZŁOWIEKA
NOWOŚĆ

Fronda 2008
Stron 384
Oprawa twarda
ISBN 978-83-60335-87-1
Cena detaliczna 45 zł
„Obrona człowieka” to zbiór esejów, które łączy jedno: chęć uchronienia osoby
ludzkiej przed zakusami pragnących ją pochłonąć systemów. Wiek XX był stuleciem,
w którym sekularyzacja dotknęła nie tylko religii, ale i gnozy.
W związku z tym powstało wiele odmian gnozy politycznej, społecznej czy
kulturowej, ubranej często w kostium nauki, lecz propagującej zabobon. Ich piewcy
z poczuciem nieomylności głosili, że tylko oni posiedli klucz do szczęścia dla całej
ludzkości. W tej globalnej - a niekiedy wręcz kosmicznej - perspektywie, ginęła
natomiast jednostka, ze swą konkretną tożsamością i osobistymi pragnieniami.
I właśnie w obronie takiego konkretnego człowieka z krwi i kości – a więc w obronie
każdego z nas – staje G. K. Chesterton. Jego głęboko personalistyczna wizja odwołuje
się do wiary w zdrowy rozsądek a zarazem otwiera nas na duchowy wymiar
rzeczywistości.
Książka ta jest - po „Obronie świata” – drugą z czterech publikacji, mających
przedstawić czytelnikowi polskiemu publicystykę G.K. Chestertona. Kolejne tomy
będą nosiły tytuły: „Obrona wiary” i „Obrona rozumu” .
Dariusz Karłowicz
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O AUTORACH
Janusz Olbracht (1985) fan fantastyki naukowej, pożeracz książek Lema,
Asimova, Strugackich i Ziemkiewicza.
Obecnie na zesłaniu w Londynie.
Rafał Serafinowicz (1978) absolwent polonistyki.
Mieszka w Warszawie.
Ks. Robert Skrzypczak (1964) doktor teologii, duszpasterz akademicki
w Warszawie, autor kilku książek teologicznych, m.in. Osoba i misja,
publikował m.in. w „Rzeczpospolitej” i „Znaku”.
Obecnie na stypendium naukowym w Wenecji.
Jerzy Surma (1964) absolwent Politechniki Wrocławskiej, doktor nauk
ekonomicznych, obecnie adiunkt w Szkole Głównej Handlowej.
Mieszka w Aninie.
Duch Święty (0) początkowo zesłany na apostołów, na swoim koncie ma
dwa tysiące lat sukcesów. Zaproszony także do współtworzenia „Frondy”.
Mieszka w nas.
Tomasz P. Terlikowski (1974) doktor filozofii, publicysta, dziennikarz
radiowy i telewizyjny, tłumacz, autor wielu książek, takich jak m.in.
Bogobójcy i starsi bracia, Tęczowe chrześcijaństwo, Kiedy sól traci smak,
Moralny totalitaryzm.
Mieszka w Piasecznie.
Sławomir Zatwardnicki (1975) zamierza żyć wiecznie, mąż Olhy
z Ukrainy, tato Oksany, jeden z moderatorów wspólnoty „Szekinah”
z Gliwic, felietonista internetowego „Biuletynu Miłośników Dobrej
Książki”, autor bloga confessiones.salon24.pl. Publikował w „Przeglądzie
Powszechnym”, „Pastores” i „Przewodniku Katolickim”, pracuje w branży
ochrony środowiska.
Mieszka na Górnym Śląsku.
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DOBRA KSIĄŻKA
Bronisław Wildstein

ŚMIESZNA
DWUZNACZNOŚĆ
ŚWIATA, KTÓRY
OSZALAŁ
NOWOŚĆ
Fronda 2009
Stron 280
Oprawa miękka
ISBN 978-83-60335-98-7
Cena detaliczna 28 zł
Po Dolinie nicości, uznawanej słusznie za jedną z najciekawszych powieści naszego
dwudziestolecia, dostajemy do rąk książkę Wildsteina eseisty, krytyka i znawcy
współczesnej kultury. Zawarte w ŚMIESZNEJ DWUZNACZNOŚCI ŚWIATA eseje dotykają
rozmaitych przejawów współczesnej sztuki, traktując ich opis jako pretekst do
intrygujących analiz i rozważań kulturoznawczych. W błyskotliwych, erudycyjnych
tekstach tej książki uderza rzadka umiejętność widzenia subtelnych koligacji dzisiejszej
kultury z jej dawnymi formami; dar odkrywania podskórnych powiązań, zaskakujących
ewolucji i ciągów przyczyn. Wildsteina interesują „idee w działaniu”: ścięgna łączące teorię
z rzeczywistością sztuki, kultury masowej, a wreszcie – z wartościami i przekonaniami
bezwiednie przyjmowanymi przez współczesnych twórców.
Krytyczne zainteresowanie, z jakim Wildstein przygląda się współczesnej kulturze,
wolne jest od jednostronności, którą dobrze znamy z tradycjonalistycznych, czy nowo
lewicowych krytyk upadłego świata. Autor nie udaje krytyka bez właściwości. Nie ma
w nim jednak nawet cienia częstego dziś neobolszewickiego manicheizmu krytyki
zaangażowanej. To obserwator, któremu bez trudu przychodzi oddanie sprawiedliwości
także tym twórcom, których spojrzenie jest mu z gruntu obce. Świetna, wciągająca książka.

Księgarnia Ludzi Myślących XLM
www.xlm.pl ::: info@xlm.pl ::: tel. (022) 828 13 79
ZAMÓW JUŻ DZIŚ!

Warszawa ul. Tamka 45

„Chrześcijaństwo nie jest systemem
intelektualnym, zestawem
dogmatów, moralizowaniem.
Chrześcijaństwo jest raczej
spotkaniem, historią miłosną; jest
wydarzeniem”, mówi Benedykt XVI
i podkreśla, że „ten romans
z Chrystusem” daleki jest od
powierzchownego entuzjazmu czy
mętnego romantyzmu, ale wyraża się
w postawie wdzięczności, zaufania,
wierności i służby.

WOJNA
B E N E D Y K TA
Grzegorz Górny

O przyszłości świata rozstrzygną teologowie. Na początku XXI wieku widać to bardzo
wyraźnie. Od tego, jak ulemowie, czyli muzułmańscy uczeni w Piśmie, zinterpretują
piąty wers czterdziestej siódmej sury Koranu, zależy, czy na świecie będą dokonywane
zamachy terrorystyczne w imię Allacha, czy też nie. Wszystko zależy od tego, w jakiej
stronie - czynnej czy biernej - teologowie odczytają czasownik „zabijać”. To przecież
poważna różnica, czy raj zdobędą „ci, którzy są zabijani”, czy „ci, którzy zabijają”.
Ale los świata leży w rękach teologów nie tylko z tego powodu. Każda z cywilizacji,
jakie pojawiały się w dziejach naszej planety, powstawała i obudowywała się
wokół religii. Kultura rozwijała się wokół kultu. Niekiedy wystarczała mała różnica
teologiczna – czasami dotycząca jednego słowa, jak homousious czy Filioque – by
ekumena pękała i rodziły się dwie cywilizacje. Stąd tak wielka rola teologów:
strażników i interpretatorów doktryny religijnej.
Gdyby papież Paweł III posłuchał największych XVI-wiecznych autorytetów
naukowych z uniwersytetów w Oxfordzie i Salamance i ogłosił, że Indianie nie
są osobami ludzkimi, a w związku z tym nie przysługują im prawa naturalne
przyznawane ludziom – wówczas historia nowożytna potoczyłaby się zupełnie
inaczej. Gdyby cztery stulecia później Paweł VI posłuchał swoich doradców
i zaakceptował sztuczne metody kontroli urodzin – historia też miałaby inne oblicze.
Nasze czasy przynoszą pierwszą w dziejach próbę zbudowania cywilizacji nie
wokół religii, lecz w oparciu o projekt czysto świecki. Rolę teologów przejmują
filozofowie, ideologowie, prawnicy i politycy. Ich zamysł nie powstaje jednak
w społecznej i kulturowej próżni. Żeby mógł powstać, musi zostać zniszczony
fundament dotychczasowej cywilizacji, a ta oparta jest na chrześcijaństwie.
Nic więc dziwnego, że Jan Paweł II pisał o współczesnym świecie: „Jeśli bowiem
z jednej strony jest w nim obecna Ewangelia i ewangelizacja, to z drugiej strony jest
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w nim także obecna potężna antyewangelizacja, która ma też swoje środki i swoje
programy i z całą determinacją przeciwstawia się Ewangelii i ewangelizacji”.
Gdyby chodziło o grę komputerową, w której obserwujemy rywalizację dwóch
wirtualnych światów, można by zachować wobec takiej walki dystans i wyniosłość.
Ale w tym starciu stawką są rzeczy ostateczne: przeznaczenie człowieka, jego życie
i śmierć, zbawienie i wieczne potępienie.
Jan Paweł II wiedział, że jest to przede wszystkim walka duchowa, której polem
są ludzkie serca i umysły. Dlatego zalecał głównie duchowe środki walki, takie jak

„Jeszcze trochę, a na Komunię będzie
się urządzało bar z chlebem i winem,
serwowało kanapki i Beaujolais (...)
Nic nam już nie pozostaje, nic stałego,
wszystko jest w ruchu. A przecież nam
potrzebna jest skała”.
post, modlitwa czy cierpienie wstawiennicze. Sam zresztą był człowiekiem modlitwy,
a z czasem coraz większego cierpienia.
Ale walka duchowa ma też wymiar umysłowy. Jak zauważał bowiem w encyklice
Fides et ratio, wiara jest zarazem myślą. Dlatego tak ważny jest także wymiar
rozumowy naszej wiary, którego wyrazem jest teologia.
Jan Paweł II zdawał sobie sprawę z roli teologii i walki, jaką przyjdzie stoczyć
Kościołowi na tym polu. Dlatego – trzymając się militarnej terminologii („ile
dywizji ma papież?”) – najważniejszym generałem swoich wojsk uczynił kardynała
Josepha Ratzingera, który dał się poznać nie tylko jako teolog wybitny, ale
i zakochany w Ewangelii.
Przez ćwierć wieku przeprowadzili wspólnie Kościół przez wiele trudnych
kampanii, np. przeciw teologii wyzwolenia. To Jan Paweł II osobiście udał się do
jaskini lwa – czyli do sandinowskiej Nikaragui, gdzie w komunistycznym rządzie
zasiadali katoliccy zakonnicy – by wobec tłumów rzucić wyzwanie marksistowskiej
karykaturze Ewangelii, która głosiła Chrystusa nie z krzyżem, lecz z kałasznikowem
na ramieniu. W tym czasie kardynał Ratzinger opracowywał miażdżący dokument
na temat teologii wyzwolenia, w którym precyzyjnie wskazywał, dlaczego jest ona
Wojna Benedykta

nie do pogodzenia z nauczaniem Chrystusa. Pokazywał, jak zmienia ona znaczenie
podstawowych pojęć chrześcijaństwa i z wiary, nadziei oraz miłości czyni „wierność
historii”, „ufność w przyszłość” oraz „opcję na rzecz ubogich”.
Kościół od samego początku nauczał, że do zbawienia prowadzi wiara przyjęta
sercem, wyznana ustami i potwierdzona uczynkami miłości. Ale musi być to właśnie
ta a nie inna wiara. Ewangelia ma bowiem moc zbawczą, ale Ewangelia cała, a nie
zniekształcona czy wykastrowana. Jej dziedziną nie są bowiem poglądy, opinie czy
mniemania, lecz prawda zbawcza. Prawda zaś, choć wielowymiarowa, jest jednością;
wystarczy zafałszować jej jeden element, by zniekształcić całość.
Dlatego tak ważna jest ochrona depozytu wiary. Ale – jak zauważał Joseph
Ratzinger, gdy pełnił jeszcze funkcję prefekta najważniejszej watykańskiej
kongregacji – „ochranianie depozytu wiary zawsze oznacza karmienie wybuchowej
siły skierowanej przeciwko tym mocom tego świata, które są zagrożeniem dla
sprawiedliwości i zagrożeniem dla biednych”.
Bo strzeżenie depozytu wiary oznacza zarazem jej głoszenie. Było to zwłaszcza
widoczne w czasach posoborowego zamieszania, gdy wielu katolików pytało, czy
Kościół w ogóle jeszcze czegokolwiek naucza. Rumuński dramaturg Eugene Ionesco
tak charakteryzował model duszpasterstwa dominujący wówczas w Europie
Zachodniej: „Kościół nie chce stracić swych klientów; chce zdobywać nowych
adeptów. Pociąga to z sobą pewnego rodzaju godną ubolewania sekularyzację (...)
Świat się zatraca, w świecie zatraca się Kościół (...) W jednym z kościołów słyszałem
takie oto słowa księdza: «Cieszmy się wspólnie, uściskajmy sobie wzajemnie ręce...
Jezus serdecznie życzy wam: miłego dnia, dobrego dnia!» Jeszcze trochę, a na
Komunię będzie się urządzało bar z chlebem i winem, serwowało kanapki i Beaujolais
(...) Nic nam już nie pozostaje, nic stałego, wszystko jest w ruchu. A przecież nam
potrzebna jest skała”.
Ten rys tak oczekiwanej przez Ionesco zdecydowanej pewności – niewzruszonej
pewności głoszonej prawdy opartej na zaufaniu Bożemu objawieniu – powrócił do
papieskiej posługi wraz z pontyfikatem Jana Pawła II i jest kontynuowany przez jego
następcę – Benedykta XVI. On także, podobnie jak jego poprzednik, mówi o konflikcie
rozdzierającym współczesny świat.
Definiując ów konflikt, Benedykt XVI odwołuje się do swego ulubionego teologa –
św. Augustyna, który pisał, że w historii świata walczą ze sobą dwa rodzaje miłości:
miłość samego siebie aż do wzgardzenia Bogiem i miłość Boga aż do wzgardzenia
sobą. Sam ujmuje to w nieco inny sposób: „historia naznaczona jest sporem między
miłością i niezdolnością do miłości, tą samotnością dusz, pojawiającą się, gdy
człowiek może akceptować jako wartości i jako rzeczywistości już tylko wartości
policzalne. Zdolność do miłości, to znaczy zdolność cierpliwego oczekiwania na to,
czym nie da się rozporządzać, zgoda na bycie obdarowanym, zostaje zduszona przez
szybkie spełnienia, w których nie jestem od nikogo zależny, ale również nie muszę
wykraczać poza siebie, a przez to nigdy nie znajdę siebie”.
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Odnaleźć siebie można wtedy, gdy odnajdzie się w sobie zdolność
do miłości. To, zdaniem Benedykta, jest sensem chrześcijaństwa:
„Chrześcijaństwo nie jest systemem intelektualnym, zestawem
dogmatów, moralizowaniem. Chrześcijaństwo jest raczej
spotkaniem, historią miłosną; jest wydarzeniem”. Papież podkreśla,
że „ten romans z Chrystusem” daleki jest od powierzchownego

Nikt nie neguje dziś zakazu „nie zabijaj”, ale
mówi się, że aborcja i eutanazja to nie zabijanie.
Nikt nie żąda zniesienia zakazu „nie cudzołóż”,
ale stosunków przedmałżeńskich, związków
homoseksualnych czy innych perwersji
seksualnych nie uznaje się za cudzołóstwo.
Właściwie trudno dziś powiedzieć, co można by
uznać za ów grzech.
entuzjazmu czy mętnego romantyzmu, ale wyraża się w postawie
wdzięczności, zaufania, wierności i służby.
Teologia bez osobistej, głębokiej relacji z Jezusem nie ma sensu.
„Doznać zachwytu i zostać owładniętym pięknem Chrystusa
to wiedza bardziej rzeczywista i głębsza niż zwykła rozumowa
dedukcja”, mówił kardynał Ratzinger i dodawał, że „nie należy
pogardzać czy odrzucać tego wstrząsu, powstałego w wyniku
odpowiedzi serca na spotkanie z pięknem jako prawdziwą formą
wiedzy. Byłoby to zubożenie i wyjałowienie naszej wiary i teologii.
Musimy na nowo odkryć tę formę wiedzy; to nagląca potrzeba
naszych czasów”.
Tę formę wiedzy Joseph Ratzinger jako mały chłopiec widział
u swoich rodziców, prostych ludzi, którzy nie mieli co prawda
wykształcenia teologicznego, ale mieli coś znacznie cenniejszego
– zmysł wiary (sensus fidei). To właśnie ów zmysł kazał im od
samego początku widzieć w narodowym socjalizmie demoniczną
ideologię, której nie ulegli mimo nacisku otoczenia i opinii wielu
światłych autorytetów.
Wojna Benedykta

Po latach kardynał wspomni rzeczywistość nazizmu następująco: „zobaczyliśmy
konkretną antychrześcijańską wizję świata, która w końcowej analizie okazała się
być antyludzka i absurdalna, chociaż gdy doszła do władzy, przedstawiała się jako
wielka nadzieja ludzkości. W rezultacie nauczyłem się zachowywać pewien dystans
do ideologii panujących”.
To doświadczenie przydaje mu się dzisiaj jako papieżowi, gdy – ożywiany tym
samym zmysłem wiary – nie boi się głosić prawd wymagających i niepopularnych,
a przeciwko sobie ma zmasowany atak mediów i liderów opinii publicznej. Ostrzega,
że antychrześcijańska wizja świata, choć znów przedstawia się jako wielka nadzieja
ludzkości, w końcowym efekcie okaże się antyludzka i absurdalna.
Ta wizja świata, która staje naprzeciw chrześcijaństwa, odrzuca nie tylko wymiar
transcendentny naszej egzystencji (nakłaniając, byśmy żyli tak, jakby Boga nie było),
ona także – odrzucając prawo naturalne – odrzuca rozum. Benedykt XVI pisze:
„Prawo naturalne jest prawem rozumu. Posiadanie rozumu leży w naturze człowieka.
Gdy mówi się, że nasza natura jest miarą wolności, wynika z tego, że rozum nie jest
eliminowany; raczej oddaje mu w pełni sprawiedliwość”.
Papież uważa, że wyrzucenie Boga z naszego życia oznacza pakt ze śmiercią.
Jeżeli człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, to „śmierć Boga” musi
pociągać za sobą śmierć człowieka. Widać to zarówno w wymiarze duchowym, jak
i fizycznym, czego świadectwem jest choćby plaga aborcji.
A jednak walka z tym, co Jan Paweł II nazywał „cywilizacją śmierci”, a Benedykt XVI
określa „dyktaturą relatywizmu”, odbywa się przede wszystkim na poziomie
teologicznym. Głównym narzędziem agresji jest zmiana podstawowych pojęć
antropologicznych. Nikt nie neguje dziś zakazu „nie zabijaj”, ale mówi się, że aborcja
i eutanazja to nie zabijanie. Nikt nie żąda zniesienia zakazu „nie cudzołóż”, ale
stosunków przedmałżeńskich, związków homoseksualnych czy innych perwersji
seksualnych nie uznaje się za cudzołóstwo. Właściwie trudno dziś powiedzieć, co
można by uznać za ów grzech – być może tylko gwałt i pedofilię.
Wynika to z faktu, że podważone zostały odpowiedzi na najbardziej podstawowe
dla nas pytania. Kiedy zaczyna się ludzkie życie? Kiedy możemy mówić o śmierci
człowieka? Jeżeli niepewny staje się moment naszych narodzin i śmierci, to jakże
możemy być pewni, kim naprawdę jesteśmy? Co konstytuuje nasze człowieczeństwo?
Na czym opiera się nasza godność? Jaki jest cel i sens naszej egzystencji?
Kiedy w 1948 roku przyjmowano Powszechną Deklarację Praw Człowieka, w kulturze
zachodniej panowała zgodność co do istnienia „prawa naturalnego” i niezbywalnej
wrodzonej godności wszystkich członków rodziny ludzkiej. Jak zauważa Marguerite
A. Peeters: „Jeśli owa godność jest wrodzona, można ją tylko uznać, a same prawa
człowieka ogłosić, nie zaś stworzyć z niczego. W 1948 roku pojęcie uniwersalizmu było
równoznaczne z uznaniem faktu, że takie prawa istnieją”.
Jeżeli zaś odrzuci się prawo naturalne i zmieni się definicję człowieka – wówczas
można stworzyć nowe prawa człowieka. W ten sposób zabijanie dzieci nienarodzonych
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zamiast przestępstwem staje się prawem człowieka („prawem reprodukcyjnym” lub
„prawem wyboru kobiety”). Nic więc dziwnego, że licząca sobie dwadzieścia pięć
wieków przysięga Hipokratesa, która zabraniała lekarzom wykonywania aborcji
i eutanazji, zastąpiona została cztery dekady temu „deklaracją genewską”.
Ta zamiana pojęć jest skutkiem cichej „rewolucji kulturalnej”, która dokonała
się w ostatnich dziesięcioleciach i która tworzy podwaliny pod budowę pierwszej
czysto laickiej cywilizacji w dziejach. Wprowadza ona swoje „przewartościowanie
wszystkich wartości” do świata polityki, filozofii, kultury, prawodawstwa. Jednak
ostatecznym triumfem dla niej byłoby zdobycie dla swej wizji sfery
teologii. „Długi marsz przez instytucje” zakończy
się sukcesem dopiero, gdy nowe wartości
przyjmie ostatnia instytucja – Kościół
katolicki. O przyszłości świata
rozstrzygną bowiem teologowie.
Benedykt XVI wie, że
przyszłość może być
trudna, lecz nie zamierza
kapitulować: „Możliwe, że
mamy przed sobą nową,
zupełnie inną epokę
dziejów Kościoła, w której
chrześcijaństwo znów
będzie stać pod znakiem
ziarnka gorczycy i skupiać
się w niewielkich grupach,
pozornie nie mających
wielkiego znaczenia, które
jednak z całą mocą wystąpią
przeciwko złu i wniosą
dobro w świat – które
wprowadzą weń Boga”. █
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papieska krucjata
o duszę europy
Czy jesteśmy gotowi,
by odpowiedzieć na
wezwanie Benedykta?
Czy zdecydujemy się
pójść za następcą
św. Piotra na
barykady walki
o przyszłość Europy
i chrześcijaństwa,
czy też wybieramy
święty spokój, który
prowadzi do śmierci?

Tomasz P. Terlikowski

Papieska krucjata o duszę Europy

Nagonka na Benedykta XVI trwa. Dziennikarze, publicyści1, politycy, teolodzy,
a nawet hierarchowie prześcigają się w pomysłach na błyskotliwą krytykę papieża.
Angela Merkel wzywa Ojca Świętego do wyjaśnień (ciekawe, że nie poprosiła
swoich współwyznawców – luteranów, by wyrzekli się Lutra, którego poglądy na
kwestię żydowską były nieporównanie bardziej zbrodnicze2 niż nawet najbardziej
antysemickich lefebrystów). Bronisław Komorowski ubolewa nad faktem, że
papież zrywa z tradycją soborową. Bogdan Borusewicz uznaje, iż Benedykt XVI
„popełnia błąd za błędem”. Choć komentowanie decyzji papieskich przez czołowych
polityków europejskich trudno określić inaczej niż jako złamanie fundującej
nowoczesne państwo zasady rozdziału Kościoła i państwa, która swoje źródła ma
w średniowiecznych sporach o inwestyturę, to jednak nikt przeciwko temu nie grzmi.
Wręcz przeciwnie, „Gazeta Wyborcza” uznaje nawet, że nie można mieć pretensji,
gdyż głos marszałka Borusewicza wynikał... „z troski o Kościół”3.
Podobnych opinii nie obawiają się hierarchowie Kościoła. Benedykta XVI zganili
już biskupi niemieccy i austriaccy (ci ostatni przy okazji zmusili do ustąpienia nowo
1 Mirosław Czech podśmiewa się z papieskiej wiary w Antychrysta, która ma pokazywać absolutny brak
zrozumienia przez Benedykta nowoczesności (M. Czech, Benedykt XVI widzi Antychrysta, „Gazeta Wyborcza”,
14-15 lutego 2009, s. 29). Zachodnie media poszły w krytyce o wiele dalej. „Der Spiegiel” zarzuca papieżowi, że
cofa Sobór Watykański II, a austriacka „Die Presse” uznaje, że prowadzi on Kościół w kierunku sekty.
2 Najmocniejszym przykładem jest traktat O Żydach i ich kłamstwach, w którym Luter postuluje spalenie
i zniszczenie wszystkich żydowskich synagog, zburzenie ich domów i skupienie ich w stajniach, odebranie im
Biblii i Talmudu, zakazanie nauczania, podróżowania po drogach, odebranie im wszystkich pieniędzy i kosztowności i skazanie wszystkich na przymusowe roboty publiczne. Por. G. Ignatowski, Kościoły wobec przejawów
antysemityzmu, Łódź 1999, s. 125-126.
3 M. Wojciechowski, Czy Papieża wolno ganić?, „Gazeta Wyborcza”, 31 stycznia 2009, s. 2.
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wybranego, a uchodzącego za konserwatystę biskupa pomocniczego Linzu), a nawet
kardynał Walter Kasper, odpowiedzialny w Watykanie za kontakty ekumeniczne
i międzyreligijne.
Wszystkie te opinie niezmiennie motywowane były troską o dobre stosunki
z Żydami, którzy na znak protestu zamrażali dialog ze Stolicą Apostolską (zazwyczaj

Grafika tytułowa: Gustave Doré, The Crusades. For the Defense of Christ. Źródło: http://dore.artpassions.net

Hans Kűng otwarcie zapewnia, że
celem ataków na Benedykta jest
doprowadzenie do sytuacji, w której
następny papież przyjmie hasło Baracka
Obamy, czyli „zmianę”, jako własne.
na kilkanaście dni, tak by zdążyły to zauważyć media, ale by nie zniszczyło to
realnych kontaktów i nie przeszkodziło choćby w wizycie papieża w Izraelu). W ich
tle tkwił głęboki sprzeciw nie tyle wobec źle przygotowanej przez Kurię Rzymską
decyzji o zdjęciu ekskomuniki z czterech biskupów lefebrystycznych (jednym z nich
okazał się negujący Holocaust biskup Williamson), ile wobec całej linii pontyfikatu
Benedykta XVI.
Powrót do papieskich strojów, przywrócenie pełni praw starej liturgii czy
wprowadzenie w Bazylice św. Piotra tradycyjnego sposobu przyjmowania Komunii
Świętej na kolanach – wszystko to symbolizuje dla wielu komentatorów odwrót od
„linii soboru”4. Ostra i jednoznaczna krytyka, jakiej nie szczędzi Benedykt XVI laickiej
4 Pod takim hasłem zbierają podpisy przeciwko papieżowi „katolicy” zaniepokojeni kierunkiem, w jakim
zmierza obecny pontyfikat. „… zdjęcie przez papieża Benedykta XVI ekskomuniki w przededniu 50. rocznicy
zwołania Soboru przez papieża Jana XXIII, pod względem symbolicznym pozostaje brzemienne w skutkach.
[Ten krok] jest postrzegany jako jednoznaczne wskazanie kierunku. Tenże krok wstecz napawa lękiem przed
powrotem części rzymsko-katolickiego Kościoła na antymodernistyczne pozycje. Poprzez takie działania prawdopodobne staje się to, że niektórzy członkowie rzymsko-katolickiego Kościoła mogą jawnie odrzucić – oprócz
wielu innych rzeczy – ducha i literę znaczących dokumentów II Soboru Watykańskiego, jak Dekret o ekumenizmie „Unitatis redintegratio”, Deklarację o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich „Nostra aetate”, Deklarację o wolności religijnej „Dignitatis humanae” jak i Konstytucję duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”. Jakie to może mieć fatalne konsekwencje dla wiarygodności rzymsko-katolickiego
Kościoła, na razie trudno przewidzieć. Jednakże cena może być zdecydowanie za wysoka! (…) Tak długo jak
Watykan stara się o powrót „zagubionych owiec” z tradycjonalistycznego skrzydła Kościoła, nie znosząc przy
tym innych klątw, nie rezygnując z prawa i procedur zmierzających do prześwietlania nauki zorientowanych
na reformę teolożek i teologów, jak też wykazując brak gotowości do międzynarodowego dialogu z kręgami
popierającymi reformy w Kościele, przechyla się Piotrowa Łódź na niebezpieczną stronę” – grzmi autor odezwy
teolog, prof. Norbert Scholl. Cyt, za: http://www.petition-vaticanum2.org/pageID_7346754.html (data dostępu
21 lutego 2009).
Papieska krucjata o duszę Europy

tożsamości Zachodu, także jest nie do zaakceptowania przez liberalny świat. Dlatego
też prorocy postępu wykorzystali kwestię żydowską do tego, by mocno zaatakować
papieża i pozbawić go przynajmniej części autorytetu wśród wierzących i wszystkich
ludzi dobrej woli.
Wskazał na to zresztą wprost Jehuda Levin, chasydzki rabin ze Stanów
Zjednoczonych, który uznał, że kwestia żydowska jest tylko pałką na papieża

Episkopalny duchowny Bruce Chilton
w swojej biografii Jezusa otwarcie
stwierdza, że Chrystus nie był Bogiem,
Maryja nie poczęła Go w sposób
dziewiczy, a na zmartwychwstanie
nie ma dowodów.
i Kościół, która ma zawrócić ich z drogi silnego akcentowania wartości moralnych
i przywiązania do tradycyjnych wartości. I choć opinia ta może wydawać się zbyt
ostra, to trudno nie dostrzec, że atak na Benedykta nasilił się w momencie, gdy świat
(także, niestety, chrześcijański) jest głęboko podzielony w kwestiach etycznych,
a część chrześcijan jednoznacznie opowiada się po stronie cywilizacji śmierci
(anglikanie, luteranie czy metodyści nie tylko wspierają aborcję, ale niekiedy wręcz ją
propagują; Zjednoczony Kościół Chrystusa powoli skłania się do zgody na eutanazję;
zaś włoscy waldensi otwarcie wsparli zagłodzenie Eluany Englaro). Wydaje się, że
dziś wielu chrześcijanom na świecie bliższy jest duch rewolty roku ’68 niż duch
Jezusa Chrystusa.

Kościół szyty na miarę świata
Krytycy papieża nie ukrywają zresztą szczególnie swoich intencji. Hans Küng
otwarcie zapewnia, że celem ataków na Benedykta jest doprowadzenie do sytuacji,
w której następny papież przyjmie hasło Baracka Obamy, czyli „zmianę”, jako
własne. Zmiana ta miałaby dotyczyć – a jakże! – katolickiej doktryny etycznej
(ze szczególnym uwzględnieniem aborcji i antykoncepcji), zniesienia celibatu,
umożliwienia pełnej interkomunii z innymi wyznaniami chrześcijańskimi oraz
kapłaństwa kobiet. Konieczne miałoby być także dostosowanie modelu zarządzania
Kościołem do standardów państwa demokratycznego (opinie Tadeusza Bartosia,
które w Polsce wywołują jeszcze skandal, na Zachodzie uznawane są w liberalnych
mediach za absolutną normę), równouprawnienie kobiet (co znaczy uznanie, że
niczym istotnym nie różnią się one od mężczyzn, a zatem mogą i powinny wypełniać
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dokładnie te same zadania, co oni), wsparcie postępowych polityków w walce
z głodem, korupcją i oczywiście szalejącą pandemią AIDS. Taki Kościół – zdaniem
wielu krytyków obecnego papieża – byłby dopiero w pełni nowoczesny i godny
najwyższego szacunku, a także mógłby przyciągać wiernych.
Problem polega tylko na tym, że takie wspólnoty, szyte na miarę – wyrażanych
przez media – potrzeb świata,
już istnieją. Antykoncepcja
nie stanowi problemu
w zdecydowanej większości
wyznań protestanckich. Już
bowiem w latach trzydziestych
XX wieku zaczęli oni odchodzić
od tradycyjnej afirmacji płodności
i zajmować się „zabezpieczaniem”
swoich wiernych przed
niebezpieczeństwem posiadania
dzieci. Protestanci (na przykład
pastorzy Zjednoczonego Kościoła
Chrystusa, którzy zakładali
w USA pierwsze kliniki aborcyjne)
znajdowali się w awangardzie
walki o „prawo do zabijania
dzieci” przez własne matki. Równie
„postępowa” jest u części protestantów wiara w Jezusa Chrystusa. Amerykańscy
episkopalianie – ustami swojej prymaski, biskupki Kathrin Jeffers Schori – otwarcie
zapewniają, iż nadszedł już czas, by zerwać z wiarą, że Jezus Chrystus jest jedynym
Zbawicielem, bo oznacza to zamykanie Boga w niewielkim pudełku5. Celem
episkopalian miałaby być natomiast walka z globalnym ociepleniem, AIDS oraz
wykluczeniem (głównie mniejszości seksualnych). Nie mniej „postępowy” jest także
Zjednoczony Kościół Chrystusa, nie tylko ordynujący bi-, homo- i transseksualistów
na duchownych, ale także wzywający rząd federalny do przyjęcia poprawek, które
umożliwiają zawieranie małżeństw osobom tej samej płci. Kampania reklamowa
tego wyznania skupiała się wyłącznie na przypominaniu, że w ich zborach
homoseksualiści mogą czuć się jak w klubach gejowskich, bowiem nikt nie zwróci im
uwagi na niemoralność ich zachowania.

„Proponuję tylko
religię będącą
zestawem narzędzi,
niewielkim zbiorem
postaw i technik,
za pomocą których
możemy zdobywać
samowiedzę”.

5 Trzeba jednocześnie przyznać, że na ostatnim Synodzie Generalnym Kościół Anglii – podobnie jak Kościół episkopalny – należący do Wspólnoty Anglikańskiej wezwał do misji i głoszenia Chrystusa, który pozostaje jedynym Zbawcą ludzkości.
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6 B. Chilton, Rabbi Jezus. An Intimate Biography, New York 2002, s. 292.
7 D. Cupitt, Po Bogu. Od tradycyjnej wiary po nową wizję religii. O przyszłości religii, tłum. P. Sitarski, Warszawa 1998, s. 157-158.
8 Tamże, s. 161.
9 Na bazie rozważań tego typu „teologów”, a także studiów feministycznych, ukształtował się nawet
nowy nurt chrześcijaństwa, określający sam siebie „progresywnym”. Jego „platformę ideową” podsumowuje
„Osiem punktów”, którego autorami są członkowie Centrum na rzecz Progresywnego Chrześcijaństwa. Ich istotą jest odrzucenie w zasadzie całej antropologii chrześcijańskiej. Koncepcja grzechu pierworodnego zastąpiona
zostaje „pierwotnym błogosławieństwem”, a przekonanie o naturalnej różnicy między mężczyzną a kobietą
– wiarą w wyniki studiów genderowych. Kwestie dogmatyczne, takie jak Trójca Święta czy natura Jezusa,
teologów progresywnych w ogóle nie interesują, bowiem – jak wyraźnie sami podkreślają – nie ma to dla nich
większego znaczenia. Szerzej na ten temat pisze entuzjastycznie nastawiony do tego ruchu Piotr Skurczyński.

Grafika: Gustave Doré, The Crusades. The Discovery of the True Cross. Źródło: http://dore.artpassions.net

Jeszcze dalej na drodze dostosowania chrześcijaństwa do potrzeb
zsekularyzowanego świata zaszli prawdziwie radykalni teolodzy. Episkopalny
duchowny Bruce Chilton w swojej biografii Jezusa otwarcie stwierdza, że Chrystus
nie był Bogiem, Maryja nie poczęła Go w sposób dziewiczy, a na zmartwychwstanie
nie ma dowodów. Chilton kwestionuje w swych rozważaniach nawet czysto ludzką
wyjątkowość Jezusa. „Rabbi z Nazaretu nigdy nie twierdził, że jest wyjątkowy. Jego
Abba był Abbą dla wszystkich”6 – podkreśla duchowny i wzywa chrześcijan, by
wreszcie – po dwóch tysiącach lat – odkryli prawdziwą naukę Chrystusa.
To jednak nie jest jeszcze najbardziej „postępowa” wersja „nowego
chrześcijaństwa”. Jeszcze dalej idzie inny anglikański duchowny – Don Cupitt.
„Nigdzie «na górze» nie ma żadnego racjonalnego porządku rzeczy, żadnego
wywiedzionego z wielkiej narracji sensu, w który moglibyśmy wpleść nasze
życie. Wiemy zatem, że nie ma absolutnie żadnego nadprzyrodzonego porządku
i absolutnie żadnego życia po śmierci. To wszystko: nie ma nic więcej i, jak każdy wie,
gdy się umiera – to się umiera i koniec”7 – oznajmia Cupitt.
Czym zatem jest religia? Anglikanin nie zostawia najmniejszych wątpliwości:
jest ona psychoanalizą, sposobem na pogodzenie się z nieuchronnym końcem
i pogłębieniem własnej świadomości: „Proponuję tylko religię będącą zestawem
narzędzi, niewielkim zbiorem postaw i technik, za pomocą których możemy
zdobywać samowiedzę (Oko Boga), uczyć się akceptować przemijanie i znikomość
nas samych oraz wszystkiego wokoło (Błoga Pustka), a także uczyć się mówić życiu
z całego serca «tak» (Życie solarne). Do tego dochodzi jeszcze jeden element: Teologia
Poetycka, która jest (mówiąc skrótowo) licencją na dowolne wykorzystywanie
pozostających do naszej dyspozycji fragmentów słownictwa, rytuału i symboliki”8 –
podkreśla Cupitt.
Jego rozważania podejmuje episkopalny biskup John Spong, wzywający do „nowej
reformacji”, która ostatecznie zerwałaby z osobowym Bogiem, wiarą w zbawienie
i tradycyjną moralnością.
Poglądy Chiltona czy Cupitta nie powinny być zbywane jako marginalne czy
niereprezentatywne, gdyż obaj autorzy nigdy nie zostali pozbawieni ordynacji
i prawa do wykładania anglikańskiej teologii. Natomiast Spong, który jest już obecnie
emerytowanym biskupem, do końca nie został pozbawiony swej funkcji9.
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Tak więc postulowana przez krytyków Benedykta XVI „zmiana”, która miałaby
odrodzić katolicyzm, dokonała się w wielu chrześcijańskich wyznaniach. Pomijając
już nawet taki szkopuł, że nie miała nic wspólnego z duchem Ewangelii, to nie
przyniosła wcale spodziewanego przyrostu liczby wiernych. Oznaczała natomiast
wejście na równię pochyłą, u stóp której z chrześcijaństwa pozostawały już tylko
„polityczna poprawność” i „łzawe tolerowanie grzechu”, połączone ze świadomością
terapeutycznej roli religii.
Tymczasem najszybciej rozwijające się wyznania chrześcijańskie na świecie są
konserwatywne w kwestiach obyczajowych i ortodoksyjne (oczywiście w ramach

Benedykt XVI - mając świadomość swojego wieku,
ograniczeń i ogromu zadań, jakie przed nim stoją
- zajmuje się niemal wyłącznie jedną kwestią
- uratowaniem Europy przed jej zniszczeniem
przez „nowych barbarzyńców”. Dlatego dąży do
porozumienia z Rosyjską Cerkwią Prawosławną.
swych tradycji wyznaniowych). To katolicy, baptyści czy zielonoświątkowcy,
którzy, tak jak amerykańskie Zbory Boże, błyskawicznie ekskomunikują pastorów
negujących choćby jeden istotny dogmat. Najwięcej tracą zaś liberalni luteranie,
kalwini czy anglikanie (od których ludzie odchodzą do prawosławia, katolicyzmu
i innych wyznań tradycyjnie protestanckich). Tylko w roku 2006 episkopalianie
odnotowali ponad czteroprocentowy spadek liczby wiernych.

Opoka i znak sprzeciwu
Już zatem tylko czysto utylitarne względy powinny skłaniać papieża (gdyby
uznać go jedynie za lidera wspólnoty religijnej, a nie za namiestnika Chrystusa
na ziemi) do zachowania jak najbardziej tradycyjnego i konserwatywnego kursu
Kościoła. Liberalny eksperyment we wspólnotach protestanckich przyniósł bowiem
opłakane skutki, a jego łagodniejsza posoborowa wersja w ramach samego
Kościoła katolickiego też nie napawa optymizmem. „Koń trojański w Mieście Boga”
(by posłużyć się znakomitym tytułem pracy Dietricha von Hildebranda) – jakim
okazało się wpuszczenie w mury Kościoła, pod pozorem „ducha Soboru”, wyznawców
ducha antykulturowej rewolty roku ’68 – pokazał już swoje prawdziwe oblicze
i pozostawił zgliszcza w Kościele Holandii, Belgii czy nawet Niemiec. Wspólnoty,
Por. P. Skurzyński, Wołanie o nową Reformację, „Magazyn Ekumeniczny Semper Reformanda”, http://www.magazyn.ekumenizm.pl/article.php?story=20070421174345608 (data dostępu 21 lutego 2009).
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które jeszcze niedawno wydawały setki misjonarzy i świętych, dziś skupione
są na reformach, które nikogo nie przyciągają, lecz raczej zniechęcają do wiary.
Ewangeliczna (a zarazem racjonalna) zasada „po owocach ich poznacie”10 wymusza
zatem zmianę kierunku. I to z przyczyn zarówno religijnych, jak i świeckich.
Biskup Rzymu nie jest jednak tylko „zarządcą”, menedżerem ponadmiliardowej
instytucji, ale pozostaje przede wszystkim „zastępcą Jezusa Chrystusa” i „następcą
św. Piotra”11. Powierzone mu zatem zostaje zadanie „utwierdzania braci w wierze”
(nie sposób nie przypomnieć tu słów skierowanych do pierwszego papieża –
św. Piotra podczas Ostatniej Wieczerzy: „Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał
się, żeby was przesiać jak pszenicę; ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja
wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci” Łk 22,31-32), a także misja
strzeżenia Chrystusowej Owczarni.
Władza papieska nie oznacza jednak – jak chcieliby rozmaici postępowi
interpretatorzy Soboru Watykańskiego II – władzy nad doktryną czy możliwości jej
dowolnego zmieniania (czytaj uwspółcześniania). Biskup Rzymu ma raczej strzec
tego, co zostało mu przekazane i głosić światu Prawdę Ewangelii, szczególnie
wtedy, gdy ludzie nie chcą jej słyszeć. Istotę tej papieskiej posługi najmocniej
wyraża piękna soborowa formuła wyznania, jakie miał składać papież po wybraniu
go na urząd, a którą ustalił Sobór Florencki: „Ja (...) wybrany na papieża, Bogu
wszechmogącemu, którego Kościół pod Jego zwierzchnością przyjmuję w rządzeniu,
oraz św. Piotrowi, Księciu Apostołów, wyznaję i obiecuję sercem i ustami, że dokąd
będę zachowany w tym kruchym życiu, będę mocno wyznawał i zachowam wiarę
katolicką, zgodnie z Tradycją Apostolską, soborami powszechnymi i świętymi
ojcami. Zwłaszcza w zgodzie z nauczaniem ośmiu soborów powszechnych (...).
Zachowam też nauczanie soborów na Lateranie, w Lyonie, Viennie, Konstancji
oraz w Bazylei. Wiarę tę, co do jednej kreski, zachowam nienaruszoną, będę jej
bronić oraz głosić do utraty życia i krwi, będę także na wszelki sposób przestrzegać
i zachowywać ryty oraz kościelne sakramenty przekazane Kościołowi. Obiecuję
również wiernie troszczyć się o zachowanie wiary katolickiej i wytępienie herezji
10 „Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? Tak każde
dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych
owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie
wycięte i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich po ich owocach” – mówił Jezus do swoich uczniów (Mt
7,15-20).
11 „… biskup rzymski jest następcą św. Piotra, Księcia Apostołów, i prawdziwym zastępcą Chrystusa,
głową całego Kościoła oraz ojcem i nauczycielem wszystkich chrześcijan. Jemu w osobie św. Piotra przekazana została przez Jezusa Chrystusa pełna władza pasterzowania, rządzenia i kierowania Kościołem powszechnym, zgodnie z uchwałami soborów ekumenicznych i świętych kanonów” – oznajmia Bulla unii z Grekami
Laetentur caeli uchwalona w czasie 6. sesji Soboru Florenckiego. Cyt. za: Bulla unii z Grekami, par. 17, w: Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst grecki, łaciński, arabski, ormiański i polski, tom III, układ i opracowanie ks.
A. Baron, ks. H. Pietras SJ, Kraków 2004, s. 475.
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oraz błędów, o odnowę obyczajów oraz o pokój wśród chrześcijańskiego ludu”12 –
ogłasza Formuła Zgody.
Nauczanie Soboru Florenckiego nie tylko nie straciło na aktualności, ale wręcz
zostało wzmocnione przez kolejne sobory. Sobór Watykański I jednoznacznie
przypomina, że rolą papieży, także wówczas gdy nauczają ex cathedra, nie jest
ogłaszanie jakiejś nowej nauki, zmiana dotychczasowego nauczania Kościoła, ale
strzeżenie i ochrona depozytu wiary, który został im przekazany przez Jezusa
Chrystusa. „Duch Święty został bowiem obiecany następcom św. Piotra nie dlatego,
aby z pomocą Jego objawienia ogłaszali nową naukę, ale by z Jego pomocą święcie
strzegli i wiernie objaśniali Objawienie przekazane przez Apostołów, czyli depozyt
wiary”13 – precyzuje Konstytucja Dogmatyczna o Kościele Chrystusowym Soboru
Watykańskiego I.
Pius XII uzupełnia zaś w encyklice Mystici Corporis, że rolą papieża jest strzeżenie
więzów jedności Kościoła, tak by mistyczne Ciało Chrystusa nie przestało być
widoczne dla wszystkich, którzy „poszukują portu zbawienia wiecznego”14.
Nauczanie o roli biskupa Rzymu i jego zadaniach podtrzymał też w całej rozciągłości
Sobór Watykański II15, uzupełniając je tylko o postanowienia dotyczące relacji między
papieżem a pozostałymi biskupami, czego nie zdołał zrobić Sobór Watykański I.
Zarówno Jan Paweł II, jak i Benedykt XVI byli wierni takiemu rozumieniu prymatu
Piotrowego, jaki został im powierzony. „Misja biskupa Rzymu (...) polega właśnie
na tym, że ma on «czuwać» niczym strażnik, aby dzięki pasterzom we wszystkim
Kościołach partykularnych słyszano prawdziwy głos Chrystusa-Pasterza” –
podkreślał Jan Paweł II w encyklice Ut unum sint16. Zadanie to zaś, jak pokazują losy
kolejnych papieży, od św. Piotra zaczynając, wiązać się musi ze sprzeciwem wobec
dominujących idei, światopoglądów czy choćby opinii publicznej.
„Kościół rzeczywiście ma tę wielką i istotną misję sprzeciwu wobec mód, wobec
władzy faktu, wobec dyktatury ideologii”17 – podkreślał kardynał Joseph Ratzinger
w książce Bóg i świat. A Jan Paweł II w prywatnych listach z lekkim zmęczeniem
konstatował, że bycie znakiem sprzeciwu wobec chorób współczesnego świata jest
jego szczególnym powołaniem18.
12 Tamże, Sesja 23 w Bazylei, IIIa, par. 1-2, s. 379.
13 Pierwsza Konstytucja Dogmatyczna o Kościele Chrystusowym Pastor Aeternus, IV, 32, w: Dokumenty Soborów Powszechnych, t. IV: Lateran V, Trydent, Watykan I, red. ks. A. Baron, ks. H. Pietras SJ, Kraków 2005, s. 925.
14 Pius XII, Mystyci Corporis. O Kościele Mistycznym Ciele Chrystusa, par. 39, Otwock 1997, s. 20.
15 „… naukę o ustanowieniu, wieczystej trwałości, znaczeniu i naturze świętego prymatu Biskupa Rzymskiego i o Jego nieomylnym urzędzie nauczycielskim Sobór Święty na nowo wszystkim wiernym do wierzenia
podaje”. Konstytucja Dogmatyczna o Kościele. Lumen Gentium, par. 18. Cyt. za: Sobór Watykański II. Konstytucje,
dekrety, deklaracje, Poznań bdw., s. 122.
16 Jan Paweł II, Ut unum sint, par. 94, cyt. za: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. I, Kraków 2005, s. 662.
17 Bóg i świat. Z kardynałem Josephem Ratzingerem Benedyktem XVI rozmawia Peter Seewald, tłum.
G. Sowiński, Kraków 2005, s. 330.
18 „… żaden pontyfikat nie może nie być kontrowersyjny. Kontrowersyjne jest samo chrześcijaństwo,
sam Chrystus i Ewangelia. A ja mam poniekąd zamiłowanie do bycia «znakiem sprzeciwu». To nie jest moja
zasługa, lecz Łaska” – pisał Jan Paweł II do Marka Skwarnickiego 1 listopada 1993 roku. Cyt. za: Pozdrawiam
i błogosławię. Listy prywatne papieża, red. M. Skwarnicki, Warszawa 2005, s. 112.
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Takie rozumienie swojej roli przez papieży wywołuje jednak
głęboki sprzeciw wobec nich ze strony wyznawców religii
postępu i nieustannego rozwoju. W tym należy upatrywać też
źródeł wściekłości, jaką wywołuje Benedykt XVI, który nie tylko
jasno wykłada katolicką wiarę, ale również walczy z „dyktaturą
relatywizmu”19, przedstawia diagnozę stanu Europy
oraz wielki projekt ideowy, który pozostaje ostatnią
szansą dla Starego Kontynentu i świata zachodniego.

„Polityczna poprawność
wewnątrz ruchów
chrześcijańskich skazuje
je na śmierć”.
Projekt ten pozostaje jednak całkowicie niezgodny
z tym, co jest podawane obecnie do wierzenia przez
media, autorytety i ideowe elity.

Bardzo europejski pontyfikat
Papieska wizja przyszłości Kościoła jest nierozerwalnie związana
z Europą. Benedykt XVI podejmuje bowiem – kto wie, czy nie
ostatnią w historii uniwersalnego chrześcijaństwa – walkę
o przyszłość Starego Kontynentu. Losy świata i chrześcijaństwa
zależą, zdaniem papieża, w znaczącym stopniu od tego, jakie
decyzje podejmą Stary Kontynent i jego mieszkańcy. Od ich
powrotu lub ostatecznego odejścia od chrześcijaństwa w jego
katolickiej wersji zależą bowiem nie tylko losy instytucji
unijnych i państw europejskich, ale także – w nie mniejszym
stopniu – dalsze dzieje całego Kościoła, który albo będzie musiał
budować nową, zakorzenioną w łacińskiej, ale już pozaeuropejską
19 John L. Allen jr wprost stawia tezę, że głównym przedmiotem zainteresowania
zarówno kardynała Ratzingera, jak i papieża jest walka z dyktaturą relatywizmu. I że
właśnie ten spór będzie stał w centrum papieskiego działania. Por. J. L. Allen jr, Benedykt
XVI. Początki pontyfikatu, tłum. R. Bartołd, Poznań 2006, s. 168-169.

Papieska krucjata o duszę Europy

tożsamość w Afryce, Ameryce i Azji, gdzie
już przesunęło się centrum Kościoła20,
albo też będzie mógł kontynuować
swoje europejskie, zachodnie tradycje.
Odrzucenie przez Zachód własnych korzeni
oznacza dla Kościoła stratę miejsca,
w którym był on zakorzeniony, utratę
czegoś, co – posługując się kategoriami
geografii sakralnej – określić można
mianem sakralnej Ziemi Świętej, z której
czerpie się żywotne soki. To zaś postawi
przed chrześcijaństwem potrzebę
niezwykle mocnej nowej inkulturacji,
podobnej do tej, z jaką Kościół miał do
czynienia – po raz ostatni – gdy opuścił
Izrael i zaczął działać w świecie greckorzymskim. Opuszczając Europę, katolicyzm
musiałby zacząć tłumaczyć swoje
kategorie, już przecież raz przetworzone,
na języki kultur wschodnich czy
afrykańskich (proces taki już można zresztą
zaobserwować21). Gdyby jednak do zmiany
takiej nie doszło, gdyby Europa pozostała
chrześcijańska, a Kościół w mniejszym lub
większym stopniu pozostałby zachodni –
wówczas proces ten nie tylko zachodziłby

„Demokracja
ostatecznie opiera się
na przekonaniu, że
osoba ludzka posiada
niezbywalną godność
i wartość, a wolność
nie jest po prostu
dobrowolnością”.

20 „Według statystyk sporządzonych przez renomowane Centrum Badań nad Globalnym Chrześcijaństwem (Center for the Study of Global Christianity) w roku 2005 żyły ponad dwa miliardy chrześcijan, którzy
stanowili jedną trzecią globalnej populacji. Największy pojedynczy blok, około pięćset trzydzieści jeden milionów ludzi, ciągle można znaleźć w Europie. Ameryka Łacińska jednakże jest już tylko nieznacznie w tyle
z pięciuset jedenastoma milionami, Afryka ma trzysta osiemdziesiąt dziewięć milionów, zaś wyznania chrześcijańskiego jest trzysta czterdzieści cztery miliony Azjatów. Ameryka Północna ma dwieście dwadzieścia sześć
milionów wiernych. Nie musimy uznawać tych liczb w każdym szczególe i osobiście uważam, że szacunki
azjatyckie są zawyżone. Nawet jeśli tak jest w istocie, duża część chrześcijańskiego świata już teraz znajduje
się w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej. Równie uderzające są trendy długoterminowe. Liczba chrześcijan afrykańskich rośnie o około 2,36 procent w skali roku, co każde nam przewidywać podwojenie chrześcijańskiej
populacji kontynentu w okresie krótszym niż trzydzieści lat. Jeśli przełożymy te liczby na rok 2025, przewaga
Południa stanie się jeszcze widoczniejsza. Zakładając brak wielkich strat i zysków w drodze nawróceń, liczba
chrześcijan wynosić będzie ponad dwa i pół miliarda, z których pięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów będzie
w Afryce, sześćset dwadzieścia trzy miliony w Ameryce Łacińskiej, czterysta dziewięćdziesiąt osiem milionów
w Azji. Europa z pięciuset trzynastoma milionami spadnie na trzecie miejsce (…) W roku 2050 chrześcijaństwo
będzie głównie religią Afryki i afrykańskiej diaspory. W tym czasie na świecie będzie żyć około trzech miliardów chrześcijan, zaś proporcja między tymi o białej skórze i bez latynoskich korzeni oscylować będzie między
jedną piątą a jedną szóstą ogółu” – uważa amerykański historyk religii Philips Jenkins. Por. P. Jenkins, Wiara
Globalnego Południa, tłum. M. Kornobis, „First Things. Edycja Polska” nr 2/2007, s. 114.
21 Por. S. Grodź SVD, Chrystus – Najstarszy brat? Afrykański model chrystologiczny jako ognisko innych modeli, w: Werbiści a badania religiologiczne, red. A. Wąs SVD, s. 178-188.
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dużo wolniej, lecz także miałby wyraźną przeciwwagę w postaci silnego tożsamością
Kościoła europejskiego.
Dlatego Benedykt XVI – mając świadomość swojego wieku, ograniczeń i ogromu
zadań, jakie przed nim stoją – zajmuje się niemal wyłącznie jedną kwestią, mniej
lub bardziej świadomie ignorując lub pozostawiając swoim współpracownikom
dziesiątki innych zadań i problemów, z którymi także boryka się współczesny
katolicyzm. Tybet, Chiny, Rosja, a nawet dialog ekumeniczny – choć pojawiają się
w wypowiedziach i decyzjach papieskich – nie wchodzą jednak w główny zakres
działalności Benedykta XVI. O wiele istotniejsze jest dla papieża uratowanie Europy
przed jej zniszczeniem przez „nowych barbarzyńców” (w znaczeniu kulturowym,
a nie narodowym czy rasowym). Dlatego dąży do tego, by się porozumieć – i to
nawet ponad głowami katolickich hierarchów – z Rosyjską Cerkwią Prawosławną, tak
aby stała się ona wraz z Kościołem katolickim mocnym elementem frontu przeciwko
współczesnej, nihilistycznej, postchrześcijańskiej cywilizacji.
Papież nie jest w tym osamotniony. Część hierarchów prawosławnych przyznaje,
że współpraca z katolikami jest absolutnie niezbędna dla ratowania tożsamości
chrześcijańskiej Europy, zagrożonej przez ducha politycznej poprawności, który
przeniknął także do Kościołów. „Liberalne chrześcijaństwo nie pożyje długo,
a polityczna poprawność wewnątrz ruchów chrześcijańskich skazuje je na śmierć”,
podkreślał w czasie obchodów 50. rocznicy powstania Ekumenicznej Rady Kościołów
Austrii prawosławny biskup Hilarion Ałfiejew. Przestrzegał on, że liberalne trendy
teologiczne prowadzą do nowych podziałów w chrześcijaństwie: „Obecnie nie
możemy już mówić o chrześcijańskiej moralności, bowiem standardy tradycyjnych
i liberalnych chrześcijan są dramatycznie odmienne, a przepaść między tymi dwoma
gałęziami chrześcijaństwa wciąż się powiększa”. Jego zdaniem, ratunkiem może
być tylko współpraca tradycyjnie nastawionych chrześcijan, którzy dadzą jasne
świadectwo moralne.
Marginalizacja chrześcijaństwa europejskiego ma jednak skutki nie tylko w życiu
Kościoła, ale i Starego Kontynentu. Nie sposób nie dostrzec, że jeśli z Europy zniknie
chrześcijaństwo, to w najgłębszym sensie tego słowa przestanie istnieć i ona
sama wraz z tym, co miała najistotniejszego do przekazania. Istotą Europy była
zaś godność osoby ludzkiej, wolność sumienia i wyznania, a także dostrzeżenie
w każdym człowieku istoty wartej obrony. Wszystkie te wartości wynikały
z biblijnego myślenia o człowieku i z chrześcijańskiej teologii. Bez tego aspektu
europejska budowla traci fundamenty, staje się wewnętrznie pusta, beztreściowa.
Niezwykle wyraźnie pokazał to George Weigel w książce Katedra i sześcian.
Jego zdaniem, chrześcijańska ortodoksja jest jedynym wyjściem z nudy
ateistycznej jałowości, którą przeniknięta jest obecnie Europa. „Świat całkowicie
zsekularyzowany jest światem bez okien, drzwi i prześwitów. Jest to świat
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klaustrofobiczny, niezwykle duszny. Całkowicie zsekularyzowana kultura, nie
posiadająca transcendentnego punktu odniesienia dla ludzkiego myślenia i działania,
jest nieprzyjazna dla wolności człowieka i demokracji, ponieważ demokracja
ostatecznie opiera się na przekonaniu, że osoba ludzka posiada niezbywalną godność
i wartość, a wolność nie jest po prostu dobrowolnością”22 – wskazuje Weigel.
Europa, aby przetrwać i nadal budować swoją tożsamość, musi więc wybierać:
„kultura, która stworzyła Grand Arche de la Defense czy kultura ucieleśniona
w katedrze? (...) La Grand Arche ucieleśnia, już nawet w czysto wizualny sposób,
metafizyczną nudę. Mówi do nas o polityce bez Boga, w rzeczy samej czci politykę
bez Boga jako wielkie wyzwolenie ludzkości. Święta różnorodność katedry
Notre‑Dame, jej konstrukcja łącząca masywny kamień i świetliste szkło, jest obrazem
otwartości ludzkiego ducha na transcendencję – na Boga”23.
Istotą wyboru, przed jakim staje Europa, jest więc wybór fundamentów. Etniczne
i kulturowe wzorce nie wystarczą, by uratować europejskość w jej dotychczasowej
cywilizacyjnej formie. Hiszpańskość, francuskość, brytyjskość czy włoskość będą
redefiniowane już choćby dlatego, że liczba niechętnych asymilacji imigrantów staje
się istotną determinantą rozwoju tych społeczeństw. Ich dzieci już dziś stanowią
większość rodzących się w Brukseli, a Francja może cieszyć się minimalnym
dodatnim przyrostem naturalnym tylko dzięki muzułmańskim emigrantom z krajów
afrykańskich. Podobnie jest w Niemczech, Wielkiej Brytanii, w mniejszym stopniu
także w Szwecji, Belgii czy we Włoszech24.
Połączenie tych danych demograficznych ze świadomością klęski programów
asymilacyjnych i projektów modernizujących islam25 wymusza wniosek, że za lat
kilkadziesiąt nawet Europa, jeśli nie będzie wprost islamska, to na pewno będzie
zupełnie inna niż jest dotychczas. Walter Laquer sugeruje na przykład, że może
się ona stać wielkim Disneylandem, do którego turyści z Azji będą przyjeżdżać,
by podziwiać widoki i pozostałości zniszczonej cywilizacji. Jego zdaniem, równie
prawdopodobnym scenariuszem może być jednak stopniowa „bałkanizacja” Europy
i upodobnienie jej do Bliskiego Wschodu26.
Oczywiście tego rodzaju przepowiednie nie muszą się sprawdzić. Życie społeczne
jest całością niezwykle skomplikowaną i z pozoru nieistotne wydarzenia mogą
22 G. Weigel, Katedra i sześcian. Europa, Stany Zjednoczone i polityka bez Boga, tłum. I. i P. Zarębscy, Warszawa 2005, s. 178-179.
23 Tamże, s. 181.
24 Jak wskazuje Walter Laquer, cechą charakterystyczną emigrantów jest także to, że są oni zdecydowanie
młodsi niż gospodarze krajów, do których przybyli. „Chociaż muzułmanie stanowią jedynie 15 procent mieszkańców Brukseli, wśród osób poniżej dwudziestu pięciu lat stanowią już 25 lub więcej procent. Oprócz tego
(…) ponad 55 procent urodzonych tam dzieci to dzieci emigrantów” – wskazuje historyk. W. Laquer, Ostatnie
dni Europy. Epitafium dla Starego Kontynentu, tłum. P. Pawlaczek, Wrocław 2008, s. 40.
25 Ten ostatni wprawdzie westernizuje się, ale raczej w duchu marksizmu i lewackiego terroryzmu niż liberalnej demokracji. A powodem, prawdopodobnie, jest silne przywiązanie muzułmanów do kategorii prawdy,
a także nie mniej silna wrogość wobec Zachodu, którą dzielą oni ze skrajną lewicą.
26 W. Laquer, dz. cyt., s. 16-17.
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całkowicie zmienić jego bieg. Na to też, jak się wydaje, liczy Benedykt XVI, który
wierzy, iż chrześcijanie mogą jeszcze zmienić losy Europy, ratując ją od ostatecznego
upadku (nawet, gdyby miał to być tylko upadek kulturowy).

Oświeceniowe nowe barbarzyństwo
Zadania, jakie stawia przed sobą Benedykt XVI, wynikają z papieskiej diagnozy
rzeczywistości europejskiej. Zdaniem papieża, Stary Kontynent znajduje się

Kościół przypominający o istnieniu
niezmiennych norm moralnych staje się
przeszkodą w urzeczywistnianiu marzeń
- i jako taki jest wyśmiewany i niszczony.
w głębokim kryzysie, który łatwo może przekształcić się w jego ostateczną śmierć.
Przyczyną tego stanu rzeczy jest cywilizacja Oświecenia i to, co ona ze sobą
przyniosła. Odrzucenie prawdy27, transcendencji, religii, tradycji i moralności,
kult techniki i „czystego” jednostkowego rozumu prowadzi Europę, według
Benedykta XVI, do „dyktatury relatywizmu”. Oświecenie, marksizm, ewolucjonizm
i postmodernizm doprowadziły do sytuacji, w której nie uznaje się istnienia
dających się rozpoznać i zastosować źródeł moralności. Jeśli zaś – jak wskazywał
papież podczas pielgrzymki do Austrii – „dla człowieka nie istnieje prawda, wtedy
w istocie nie potrafi on rozróżniać między dobrem a złem”28. Ten brak prowadzi zaś
nieuchronnie do zaniku nie tylko moralności jednostkowej, ale również racjonalnych
postaw prawa. „Jeśli prawda jest niedostępna (...) nie istnieje w rzeczywistości
różnica między prawem a bezprawiem, a zatem i między siłą prawa i siłą bezprawia,
a tylko działanie silniejszej w danym momencie grupy, panowanie większości”29 –
uzupełniał jeszcze jako kardynał w pracy Czas przemian w Europie.
Skutkiem takiego myślenia jest budowanie cywilizacji, w której nie ma moralnych
i prawnych granic regulujących działania ludzkie. Wszystko, co możliwe, staje się
dopuszczalne, szczególnie jeśli służy podnoszeniu stopy życiowej: „istota ludzka
nie ma się już rodzić w sposób irracjonalny, lecz ma być racjonalnie produkowana.
27 A obawa przed używaniem tego terminu dotyczy nie tylko piewców współczesności, ale również samych chrześcijan, także katolików. „… nikt nie śmie już powiedzieć, że to, co mówi wiara, jest prawdą. Chrześcijanie boją się, że uznano by ich za nietolerancyjnych, również wobec innych religii czy światopoglądów”
– podkreślał kard. Ratzinger, Bóg i świat, s. 29.
28 Benedykt XVI, Kazanie podczas Mszy Świętej w Mariazell 8 września 2007 r., tłum. ts, kg, w: „Biuletyn KAI”
37 (806) 2007, s. 22.
29 J. Ratzinger, Czas przemian w Europie. Miejsce Kościoła i świata, tłum. M. Mijalska, Kraków 2005, s. 44.
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O człowieku jako produkcie ma decydować inny człowiek. Nieudane egzemplarze
nadają się do likwidacji, aby w końcu można było osiągnąć kształt człowieka
doskonałego na drodze planowania i produkcji. Cierpienie ma zniknąć, życie ma
stać się przyjemnością”30 – wyjaśniał Joseph Ratzinger w eseju Europa. Jej podwaliny
dzisiaj i jutro.

Pytanie o Boga jest zawsze pytaniem
praktycznym. Teoretyczne założenie, że nie
znamy na to pytanie odpowiedzi, nie zwalnia
nas od odpowiedzi na pytanie praktyczne: czy
żyć, jakby Bóg istniał, czy też tak, jakby Go
nie było.
Ten styl myślenia wynika z przyjętego przez współczesną cywilizację
europejską liberalnego paradygmatu myślenia utylitarystycznego.
Opiera się ono na utopii, że można zbudować społeczeństwo, w którym
znikną niespodziewane cierpienia, i w którym każdy będzie mógł osiągnąć
niczym niezakłócone szczęście. Tylko w takim świecie, w którym choroby
zostaną opanowane, a nieszczęścia uniemożliwione – projekt utylitarny ma moc
uszczęśliwienia ludzi. W innej sytuacji poczucie szczęścia zakłócać będą wydarzenia
nieprzewidywalne: choroby, niechciane ciąże czy wypadki.
Jeden z ojców nowożytnej myśli liberalnej, John Stuart Mill, pisał, że „nikt poważny
nie wątpi, że to, co stanowi największe, niezaprzeczone zło naszego świata, może
być w znacznej mierze usunięte, i że jeżeli ludzkość będzie nadal szła po drabinie
postępu – zostanie ostatecznie bardzo ograniczone (...) Wszelkie wielkie źródła
ludzkiego cierpienia dadzą się opanować – jedne w znacznym stopniu, inne niemal
całkowicie, przez ludzką zapobiegliwość i wysiłek”31.
Jedyny problem z jego rozumowaniem jest taki, że fundament całego utylitaryzmu
(czyli przekonanie, iż można uniknąć nieszczęścia i zbudować system etyczny, który
go nie uwzględnia) opiera się na łatwo falsyfikowanych założeniach. Nieszczęścia,
choroby i ból są obecne w świecie. A postęp ich nie eliminuje.
Tego rodzaju utylitarne, pozornie przyjazne dla wszystkich myślenie może być
jednak bardzo groźne. Dążenie do szczęścia dokonuje się bez względu na koszty,
jakie ono ze sobą niesie dla innych. Pragnienie dzieci staje się usprawiedliwieniem
dla metody in vitro, w której giną „nadliczbowe zarodki”, wygoda kobiety staje
30
31

J. Ratzinger, Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro, tłum. S. Czerwik, Kielce 2005, s. 39.
J. S. Mill, Utylitaryzm, tłum. M. Ossowska, w: Tegoż, Utylitaryzm. O wolności, Warszawa 2005, s. 20-21.
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się usprawiedliwieniem dla aborcji, a pragnienie posiadania
potomstwa zgodnie ze swymi oczekiwaniami staje się podstawą
manipulacji genetycznych.
Główną ofiarą takiego stylu myślenia staje się – opierające się
na innych podstawach etycznych – chrześcijaństwo, które uznane
zostaje za źródło moralnego i cywilizacyjnego zniewolenia,
z którego trzeba się wyzwolić. Atak na chrześcijaństwo nie
jest dokonywany jednak w imię wrogości wobec religii, ale
wrogości wobec jej roszczeń do posiadania prawdy, które mają
zobowiązywać innych32. Kościół przypominający o istnieniu
niezmiennych norm moralnych staje się przeszkodą
w urzeczywistnianiu marzeń – i jako taki jest
wyśmiewany i niszczony.
To odrzucenie Kościoła wiąże się zresztą często
z szerszym zjawiskiem odrzucenia kulturowych
korzeni Europy w ogóle. Grecka filozofia
i rzymskie prawo zostają potępione na równi
z chrześcijaństwem. „Kryje się tutaj – zaznaczał
kardynał Ratzinger – jakaś nienawiść Zachodu do samego
siebie, co jest zjawiskiem dziwnym, i co można uznać za
przejaw patologii (...) Europa, jeśli ma przetrwać, potrzebuje
nowej – zapewne krytycznej i pokornej – samoakceptacji.
Kulturowy pluralizm, z wielkim zapałem chwalony i popierany,
polega często na odrzucaniu z pogardą tego, co własne, na
ucieczce od własnych wartości”33.
W takim myśleniu Benedykt XVI nie jest zresztą osamotniony.
Brytyjski konserwatysta Roger Scruton uważa wręcz, że ideologia
multikulturalizmu, uznająca wszystkie kultury za równe,
w istocie oznacza odrzucenie europejskich korzeni i akceptację
zniszczenia tradycyjnej Europy. Kultura odrzucenia własnego
dziedzictwa, wskazuje Scruton, powoduje jedynie zagubienie
i utratę poczucia przynależności, a imigrantów z krajów islamskich
kieruje w kierunku własnej tradycji, która w odróżnieniu od
multikulturalizmu wyznacza jasne granice życia34.
32 Kardynał Ratzinger określa ten model działania „groźbą dyktatury opinii publicznej”, która będąc pozornie przychylna chrześcijaństwu zwalczałaby wszystko, co
byłoby niezgodne z jej założeniami. Por. Sól ziemi. Z kardynałem Josephem Ratzingerem
rozmawia Peter Seewald, tłum. G. Sowiński, Kraków 2005, s. 132.
33 R. Scruton, dz. cyt,, s. 31.
34 R. Scruton, Zachód i cała reszta. Globalizacja i zagrożenie terrorystyczne, tłum.
T. Bieroń, Poznań 2003, s. 69.
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Grafika: Gustave Doré, The Crusades. Dandolo Preaching. Źródło: http://dore.artpassions.net

Zakład Benedykta
Jedyną drogą wyjścia z tego zaklętego świata jest odrzucenie fundującej go utopii,
która zakłada, że da się zbudować system moralny, prawny czy państwowy bez
założeń metafizycznych lub wprost religijnych. Relatywizm, na którym wznosi się
współczesny liberalizm, opiera się na agnostycyzmie – ten ostatni jednak, choć
w teorii jest metafizycznie pusty, w istocie zawiera w sobie konkretne religijne
postawy i metafizyczne przekonania. Jak wskazuje Benedykt XVI, pytanie o Boga
(czy pytanie o prawdę) jest zawsze pytaniem praktycznym. Teoretyczne założenie,
że nie znamy na to pytanie odpowiedzi, nie zwalnia nas od odpowiedzi na pytanie
praktyczne: czy żyć, jakby Bóg istniał, czy też tak, jakby Go nie było35.
Współczesność, wychodząc z założenia o niemożności poznania Boga i prawdy,
wyprowadza wniosek o konieczności życia tak, jakby Bóg nie istniał – ale
w istocie jest to postawa, najdelikatniej rzecz ujmując, nierozsądna. Pokazał
to przed kilkoma wiekami w swym głośnym zakładzie Blaise Pascal: „tutaj jest
nieskończoność życia nieskończenie szczęśliwego do wygrania, szansa wygranej
przeciw skończonej ilości szans straty i to, co stawiasz jest skończone. Wybór jest
jasny: wszędzie, gdzie jest nieskończoność i gdzie nie ma skończonej ilości szans
straty przeciw szansie zysku, nie można się wahać, trzeba stawiać wszystko.
Tak więc, gdy jest się zmuszonym grać, trzeba być obranym z rozumu, aby
zachować życie raczej, niż rzucić je na hazard dla nieskończonego zysku, równie
prawdopodobnego jak utrata nicości” – przekonywał agnostyka francuski filozof
i matematyk36.
Jego rozumowanie podjął w XXI wieku papież Benedykt: „Należałoby więc
odwrócić aksjomat oświecenia i powiedzieć: także ten, kto nie potrafi znaleźć
drogi akceptacji istnienia Boga, powinien przynajmniej starać się tak żyć i tak
ukierunkować swoje życie, jakby Bóg istniał (...) Jest to rada, którą już Pascal dawał
niewierzącym przyjaciołom, którzy nie wierzą. Ja również chciałbym jej udzielić
moim przyjaciołom, którzy nie wierzą. W ten sposób nikt nie zostałby ograniczany
w swojej wolności, ale wszystkie nasze sprawy znalazłyby oparcie i kryterium,
których bardzo potrzebują”37 – wskazywał kardynał Ratzinger w jednym ze swoich
ostatnich przemówień przed wyborem na Stolicę Piotrową.
Wezwania tego nie należy jednak rozumieć czysto jednostkowo. Joseph Ratzinger
wielokrotnie wskazywał, że jego „zakład” powinien mieć wymiar społeczny. Jeśli
Europa ma przetrwać, jej politycy, prawodawcy i zwyczajni obywatele muszą
działać tak, jakby Bóg istniał, a chrześcijaństwo było religią prawdziwą. I nie ma
tu znaczenia ich osobista wiara lub jej brak, liczy się działanie. Jeśli nie będzie ono
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Por. J. Ratzinger, Patrzeć na Chrystusa, tłum. J. Merecki SDS, Kraków 2005, s. 14-15.
B. Pascal, Myśli, par. 451, tłum. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1977, s. 184.
J. Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, tłum. W. Dzieża, Częstochowa 2005, s. 70.
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wyrastało z jakiejś konkretnej doktryny rozumienia świata i człowieka, to stanie się
czystym irracjonalizmem. Jego konsekwencją będzie zaś śmierć Europy w kształcie,
jaki znamy.
„Tam, gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”38 – przypominał papież w czasie
pielgrzymki do Austrii. To oparcie myśli i rozumienia polityczności i moralności na
chrześcijaństwie dostrzec można w niemal wszystkich jego wypowiedziach. Wizja
globalnej ekonomii, systemu podatkowego, solidaryzmu społecznego, stosunków
międzynarodowych zawsze wypływa u obecnego papieża z przekonania o tym,
że ich punktem wyjścia jest uznanie prawdziwości chrześcijańskiego objawienia
i istnienia Boga.
Najpełniej widać to było w trakcie pielgrzymki do Brazylii, gdzie Benedykt XVI
wprost mówił o tym, że Chrystus musi znajdować się w centrum gospodarki
i prawdziwie ludzkiej ekonomii. „Sprawiedliwie struktury są, jak mówiłem,
niezbędnym warunkiem dla sprawiedliwego społeczeństwa, nie powstają jednak
ani nie działają bez konsensusu moralnego społeczeństwa wokół podstawowych
wartości i w sprawie konieczności życia tymi wartościami, nawet wbrew interesowi
osobistemu. Tam, gdzie Bóg jest nieobecny – Bóg o ludzkim obliczu Jezusa Chrystusa
– wartości te nie pojawiają się z całą swą siłą i nie ma konsensusu co do nich. Nie chcę
powiedzieć, że niewierzący nie mogą żyć wysoką i przykładną moralnością; mówię
tylko, że społeczeństwo, w którym nie ma Boga, nie znajduje konsensusu niezbędnego
dla wartości moralnych i siły do życia według wzoru tych wartości, a nawet wbrew
swoim interesom”39 – mówił Benedykt XVI podczas przemówienia na otwarciu
V Konferencji Ogólnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej.
Konieczność założenia, że Bóg istnieje, a przynajmniej istnieje transcendentna
wobec naszego myślenia prawda, jeszcze mocniej widać w wypowiedziach papieskich
dotyczących prawa stanowionego. Benedykt XVI nie pozostawia wątpliwości,
że jeśli ma ono mieć jakikolwiek sens, jeśli nie ma być tylko władzą silniejszych
nad słabszymi, to musi wypływać z rozpoznania prawa Bożego, które objawia się
w prawie naturalnym. „Poznanie naturalnej normy prawnej nie jest niemożliwe
dla człowieka, który zagłębia się w swoje wnętrze i przyglądając się swemu
przeznaczeniu, stawia sobie pytania o wewnętrzną logikę jego istoty. Choć nie bez
wahań i niepewności może on odkryć, przynajmniej w istotnych zarysach, to wspólne
prawo naturalne, które mimo różnic kulturowych pozwala ludziom zrozumieć się
wzajemnie w kwestii najważniejszych aspektów dobra i zła; tego, co sprawiedliwe
i niesprawiedliwe. Ważne jest, by dotrzeć do tego podstawowego prawa, angażując
38 Benedykt XVI, Kazanie podczas mszy świętej w Mariazell, 8 września 2007, tłum. ts, kg, w: „Biuletyn KAI”
37 (806) 2007, s. 22.
39 Benedykt XVI, Przemówienie inaugurujące obrady V Konferencji Ogólnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej,
cyt. za: KAI, www.kai.pl/nowyserwis/doc.txt?id=378416. Jeszcze mocniej taką samą opinię wyraził Benedykt
XVI w Orędziu na XLI Światowy Dzień Pokoju, w którym wskazał, że „bez transcendentnego fundamentu społeczeństwo jest tylko skupiskiem sąsiadów, a nie wspólnotą braci i sióstr powołanych, by tworzyć jedną wielką
rodzinę”. Benedykt XVI, Rodzina wspólnotą pokoju. Orędzie na XLI Światowy Dzień Pokoju, „L’Osservatore Romano”
1 (299) 2008, s. 26.
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w to poszukiwanie nasze najlepsze zasoby intelektualne, nie
ulegając zniechęceniu z powodu niejasności i nieporozumień”40 –
wskazywał Benedykt XVI.
Fundamentem owego prawa naturalnego, które powinno stać
u podstaw każdego systemu prawnego, jest szacunek dla godności
osoby ludzkiej od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci.
W praktyce prawnej oznacza to absolutny zakaz aborcji, eutanazji
czy badań nad ludzkimi zarodkami, potępienie radykalnego
laicyzmu czy odrzucenie etycznego i prawnego utylitaryzmu, który
w istocie opiera się na praktycznym ateizmie41.
Przyjęcie istnienia Boga jest także lekarstwem na brak nadziei,
brak sprawiedliwości czy niezawinione cierpienie. Bez Boga,
a konkretniej bez zmartwychwstałego Chrystusa, nie da się
zbudować społecznej i indywidualnej sprawiedliwości. „Świat,
który sam musi stworzyć sobie własną sprawiedliwość, jest
światem bez nadziei. Nikt i nic nie bierze odpowiedzialności za
cierpienie wieków. Nikt i nic nie gwarantuje, że cynizm władzy –
pod jakąkolwiek ponętną otoczką się ukazuje – nie będzie się nadal
panoszył na świecie”42 – podkreśla Benedykt XVI w encyklice Spe
Salvi.
Jedyną odpowiedzią na ten brak jest przyjęcie nadziei
zmartwychwstania. Tylko ono może odwołać minione cierpienie,
zadośćuczynić grzechom, sprawić, że przywrócone zostanie prawo.
„Sama indywidualna potrzeba spełnienia, które nie jest nam dane
w tym życiu, potrzeba nieśmiertelnej miłości, której oczekujemy,
z pewnością jest ważnym powodem, by wierzyć, że człowiek
został stworzony do wieczności. Niemniej jednak konieczność
powrotu Chrystusa i nowego życia staje się w pełni przekonująca
tylko w połączeniu z uznaniem, że niesprawiedliwość historii nie
40 Tamże, s. 27.
41 „Czy jednak, kiedy człowiek usuwa Boga z własnego horyzontu i myśli, że On
«umarł», jest naprawdę szczęśliwszy? Czy rzeczywiście staje się bardziej wolny? Czy
kiedy ludzie ogłaszają się absolutnymi panami samych siebie i jedynymi władcami
stworzenia, mogą zbudować społeczeństwo, w którym panują wolność, sprawiedliwość i pokój? Czy nie dzieje się raczej tak o czym mówią obszernie codzienne doniesienia, że szerzą się samowola władzy, egoistyczne interesy, niesprawiedliwość, wyzysk
i przemoc we wszelkiej postaci? Prowadzi to w ostateczności do tego, że człowiek staje
się jeszcze bardziej samotny, a społeczeństwo bardziej podzielone i zagubione” – pytał
Benedykt XVI w Homilii inaugurującej Synod Biskupów poświęcony Słowu Bożemu. Benedykt XVI, Bez Boga człowiek jest samotny, a społeczeństwo zagubione. 5 X 2008. Homilia
papieża podczas Mszy Świętej inaugurującej Synod, „L’Osservatore Romano” 12/2008, s.
8.
42 Benedykt XVI, Spe Salvi, par. 42, Kraków 2007, s. 69.
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może być ostatnim słowem”43 – uzupełnia papież. Utopia wiary w wieczny postęp,
który ma doprowadzić do końca ludzkich cierpień, zastąpiona zostaje nadzieją
Apokalipsy44.

Casus Magdiego Alama
Nadzieja na sprawiedliwość nie wynika u Benedykta XVI tylko z wiary w jakiegoś
Transcendentnego Stwórcę, ale z wiary w Jezusa Chrystusa, Boga-człowieka, który
solidarny z ludźmi w cierpieniu umarł i zmartwychwstał. Inne religie nie niosą
ze sobą takiej treści jak chrześcijaństwo, a zatem nie mogą spełniać wszystkich
jego zadań. Szczególnie mocno dotyczy to islamu, który dynamicznie wchodzi
w przestrzeń europejską i próbuje zastąpić (a w pewnych miejscach już zastąpił)
chrześcijaństwo. Ale już sama struktura tej religii sprawia, że islam nie zastąpi
chrześcijaństwa w jego dotychczasowych rolach, ale po prostu zbuduje inny system,
w którym znajdzie dla siebie inne miejsce. I nie chodzi tylko o to, że w islamie
brakuje rozróżnienia na państwo i Kościół czy rozdziału religii od sfery prawa, ale
o to, że religii tej obca jest zakorzeniona w europejskim myśleniu grecka filozofia
logosu. To właśnie na tę jego cechę zwracał uwagę Benedykt XVI w słynnym
przemówieniu w Ratyzbonie, gdzie przypomniał zdanie cesarza Michała Paleologa
skierowane do jego muzułmańskiego przyjaciela: „Wskaż mi, co nowego wniósł
Mahomet; wtedy znajdziesz tylko to, co złe i nieludzkie, jak choćby to, że nakazał
szerzyć mieczem wiarę, którą głosił”45.
Tak ostra ocena islamu (choć później łagodzona) związana jest z głębokim
uświadomieniem sobie fundamentalnych różnic między obu tradycjami, które łączy
wiara w Boga Abrahama. Ich istotą jest jednak odmienny stosunek do Objawienia,
które w tradycji chrześcijańskiej jest rozumne i racjonalne, dla muzułmanów
pozostaje zaś czymś absolutnie przewyższającym ludzki rozum. Dla katolików
Objawienie ma swój dynamizm, a jego pojmowanie jest pogłębiane w ramach
procesu historycznego. Pismo Święte nie jest w chrześcijaństwie księgą, w której
wszystko zostało zawarte, i którą należy tylko odpowiednio zrozumieć, ale
przeciwnie – jest spisaną pod natchnieniem Ducha Świętego i zajmującą szczególne
miejsce we wspólnocie Tradycją. Trzeba wyraźnie podkreślić, że jest ono i Pismem,
i Tradycją Kościoła. Jego interpretacja dokonuje się wewnątrz wspólnoty, a trud jego
43 Tamże, par. 43, s. 71.
44 „Apokalipsie obca jest obietnica ciągłego postępu, i nie uznaje ona też możliwości zbudowania przez
człowieka jakiejkolwiek formy doskonałego społeczeństwa. Ale właśnie z powodu rezygnacji z takich irracjonalnych oczekiwań Apokalipsa jest księgą nadziei. (…) Ostatecznie Apokalipsa mówi nam, że ludzkie dzieje,
ze wszystkimi ich nieszczęściami, nie zmierzają do ciemności samozniszczenia; Bóg nie pozwoli, aby zostały
one wyrwane z Bożej ręki (…) Człowiek nie jest jedynym aktorem dziejów, i dlatego śmierć nie ma w nich
ostatniego słowa. To, że istnieje inny aktor, jest bezpieczną kotwicą i gwarancją nadziei, która jest silniejsza
i bardziej rzeczywista niż wszelkie obawy świata” – podkreślał kard. Ratzinger. J. Ratzinger, Patrzeć na Chrystusa, s. 50-51.
45 Benedykt XVI, Wiara, rozum i uniwersytet. Wspomnienia i refleksje. Przemówienie Benedykta XVI podczas spotkania z przedstawicielami świata nauki na Uniwersytecie w Ratyzbonie 12 września 2006 roku, tłum.
T. Sotowska, „Wiadomości KAI” 38 (755) 2006, s. 13.
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nieustannego zgłębiania i rozwijania zawartych w nim treści pozostaje istotnym
wysiłkiem teologii chrześcijańskich. Księga, choć posiada swoje znaczenie i zajmuje
szczególne miejsce w chrześcijaństwie, nie jest jednak „ostatecznym Objawieniem”.
Tym bowiem pozostaje sam Jezus Chrystus, Bóg-człowiek, w którym i przez którego
dokonało się objawienie Boga w świecie.
Inaczej jest w islamie. Choć prawda historyczna jest taka, że Koran kształtował się
w pewnym procesie historycznym46, to w teologii muzułmańskiej jest on rozumiany

Europa islamska wcale nie byłaby wielką
cywilizacją - wbrew temu, co powtarzają
zwolennicy multikulturalizmu. Zachodni islam
już bowiem istnieje i to wcale nie w wersji
postępowej, lecz fundamentalistycznej.
jako nieruchome, niedynamiczne objawienie, które dokonało się raz na zawsze
i nie może już być zmienione. Wieczność i niezmienność Koranu zakłada nawet
to, że nie powinien on być tłumaczony na inne języki47, bowiem cudowność, moc
i znaczenie przyznawane jest nie tylko jego treści, ale również gramatyce języka
arabskiego czy układowi liter. Oczywiście takie umiejscowienie teoretyczne Koranu,
który często uznawany jest za istniejący odwiecznie, nie oznacza, że nie podlega
on procesowi interpretacyjnemu. Niejasność, niekonkretność, alegoryczny język czy
zmieniające się położenie wyznawców islamu wymuszają proces interpretacyjny48.
Jest on jednak ograniczony przez potrzebę często literalnej (mimo rozmaitych szkół
hermeneutycznych) interpretacji kluczowych wypowiedzi koranicznych.
Głównie dwa czynniki – nieobecność w islamie rozdziału państwa od Kościoła
oraz immanentna mu nieracjonalność Objawienia – sprawiają, że muzułmańska
religijność nie może zastąpić w Europie chrześcijaństwa. Europa islamska – wbrew
46 Istnieją nawet koncepcje, zgodnie z którymi jest on nawet po prostu przekształconą wersją jakiegoś
nestoriańskiego modlitewnika czy traktatu teologicznego.
47 „Koran został objawiony w języku arabskim; w samym Koranie pięć razy pojawia się fraza «arabski
Koran». Oznacza to, że Koran jest przeznaczony dla ludzi mówiących po arabsku, i że arabska wersja Koranu
jest jedyną dopuszczalną jego wersją. Dlatego też w praktyce jedynie po arabsku powinno się go czytać, a co
za tym idzie tłumaczenia nie mają racji bytu w tym sensie, że nie stanowią pod żadnym względem tekstu koranicznego, nie są Koranem” – podkreśla arabista Janusz Danecki. J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie,
t. I., Warszawa 1997, s. 83.
48 Dokonujący się w oparciu o hadisy, nadbudowę teologiczną (kalam), doktrynę prawną i wreszcie gramatykę języka arabskiego. Por. O. Leaman, Krótkie wprowadzenie do filozofii islamu, tłum. M. Lipszyc, Warszawa
2004, s.11-12.
Papieska krucjata o duszę Europy

Jeśli chcecie zostać Europejczykami - to najlepszą
drogą jest Kościół, który stworzył europejską
tożsamość i podtrzymuje ją przy życiu.
konwertował na katolicyzm z islamu i został publicznie ochrzczony przez papieża
w Wielką Sobotę na oczach milionów telewidzów.
Akt ten wywołał ostrą reakcję muzułmanów oraz europejskich (także
chrześcijańskich) zwolenników multikulturalizmu i dialogizmu. Papież został
tradycyjnie już uznany za człowieka zacofanego, który na dodatek nie jest w stanie
przewidzieć reakcji na swoje działania. Interpretacje te są jednak nieprawdziwe.
Wydaje się, że Benedykt chciał dać wyraźny sygnał Europejczykom, mając
świadomość, że wywoła szerszą dyskusję, a być może także rytualne pohukiwania
muzułmanów. Istota tego przesłania nie była nie tyle religijna, ile raczej
cywilizacyjna. Papież chciał po prostu przypomnieć Europie, że jeśli chce zachować
swoje korzenie i pozostać sobą, to nie ma innego wyjścia, jak trwać przy Chrystusie
i Kościele. To chrześcijaństwo bowiem ukształtowało europejski personalizm, kulturę
prawną, a także – nie ma co ukrywać – liczne instytucje demokratyczno-liberalne.
Nawet wywieszone na sztandarach rewolucji francuskiej hasła „wolność, równość,
braterstwo”, zanim zostały użyte w złej sprawie, miały swe źródło w Ewangelii.
Chesterton powiedział kiedyś, że wszystkie herezje to prawdy chrześcijańskie, które
oszalały. Hasła rewolucji francuskiej należą do tej samej kategorii – pojęć, które
odrywając się od swego metafizycznego odniesienia, po prostu zwariowały. Dlatego
prawdziwym obrońcą wolności, równości i braterstwa jest dzisiaj Kościół katolicki
z papieżem Benedyktem na czele.

Grafika: Gustave Doré, The Crusades. The Children’s Crusade. Źródło: http://dore.artpassions.net

temu, co powtarzają zwolennicy multikulturalizmu czy piewcy islamskiej Hiszpanii
– wcale nie byłaby wielką cywilizacją, w której dla każdego znalazłoby się miejsce
(jak to rzekomo miało miejsce niegdyś w Andaluzji), ale stałaby się dość ponurym
miejscem, w którym szariat zostałby zinterpretowany w najbardziej radykalny
sposób i rozciągnięty na wszystkich mieszkańców kontynentu. Zachodni islam już
bowiem istnieje i to wcale nie w wersji postępowej (która nie cieszy się uznaniem
muzułmanów), lecz fundamentalistycznej, ignorującej mistycyzm suficki, medytacje
filozoficzne czy spory prawne. Islamizm zachodni to religia jasna i prosta, której celem
pozostaje zniszczenie Europy i zbudowanie na jej gruzach cywilizacji islamskiej.
Mając świadomość takich celów fundamentalistycznych muzułmanów, a także
dostrzegając niewystarczalność i niepełność islamu, papież proponuje muzułmanom
w Europie drogę głębokiej inkulturacji. Jej najlepszym symbolem może być postać
Magdiego Alama, wicenaczelnego włoskiego dziennika „Corriere della Sera”, który
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Dostrzega on, że islamizacja Starego Kontynentu już się rozpoczęła i nie
powstrzyma jej ani modernizacja, ani liberalizm, a tylko żywa wiara w Chrystusa.
To ona ukształtowała Europę i tylko ona może ją podtrzymać przy życiu. Magdi Alam
jest tego najlepszym dowodem. Religijnie obojętny muzułmanin przez lata próbował
trwać w życiu świeckim, prezentując „europejską”, modernistyczną wersję islamu.
Aż w końcu odkrył, że aby w pełni wejść w cywilizację zachodnią i doświadczyć tego,
co w niej najlepsze – trzeba zostać chrześcijaninem. Chrzest jest bowiem swoistą
przepustką nie tylko do Kościoła, ale również, w wymiarze czysto cywilizacyjnym,
do świata zachodnich wartości.
Chrzest Alama był zatem propozycją dla milionów muzułmańskich imigrantów,
którzy zagubieni w nowej rzeczywistości poszukują tożsamości w islamskim
radykalizmie inspirowanym marksizmem lub w agnostycznych wersjach
modernistycznego islamu, odrzucającego własne korzenie i zastępującego je
postmodernizmem. Papież zdaje się im mówić, jeśli chcecie zostać Europejczykami –
to najlepszą drogą jest Kościół, który stworzył europejską tożsamość i podtrzymuje
ją przy życiu.
Równie mocny sygnał wysłany został do „starych Europejczyków”, którym papież
przypomniał, że istotą tożsamości Starego Kontynentu nie jest rasa, pochodzenie czy
język, a cywilizacja, której najistotniejszymi elementami pozostają – razem zresztą
dziś odrzucane – grecka filozofia, rzymskie prawo i religia chrześcijańska. Jeśli tych
zachodnich wartości nie chcą bronić sami Europejczycy, to być może powinni to robić
„radykalni neofici” (krótko po swym chrzcie Alam stworzył partię, której głównym
zadaniem jest obrona Kościoła). Oni nie boją się mówić tego, czym jest dla nich
chrześcijaństwo.

Powrót do korzeni
Aby katolicyzm mógł rzeczywiście zrealizować stawiane przed nim przez
papieża zadania, musi poddać się swoistej kontrreformacji. Pusty dialogizm
i przekonanie o potrzebie bezdyskusyjnej inkulturacji powinny zostać porzucone.
Edukacja filozoficzna i teologiczna opierać się musi nie na Heideggerze czy nawet
Husserlu, a na Ojcach Kościoła, św. Augustynie, św. Tomaszu i wielkich mistrzach
średniowiecznej teologii.
„Pragnę również dać wyraz mojemu żywemu pragnieniu, aby Ojcowie Kościoła,
w których głosie rozbrzmiewa niezmienna tradycja chrześcijańska, stawali się coraz
bardziej pewnym punktem odniesienia dla wszystkich teologów Kościoła. Powracać
do nich oznacza sięgać do źródeł doświadczenia chrześcijańskiego, aby czerpać
z niego świętość i prawdziwość”49 – napisał papież w Liście z okazji 1600. rocznicy
śmierci św. Jana Chryzostoma.
49
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Benedykt XVI, List z okazji 1600. rocznicy śmierci św. Jana Chryzostoma, „L’Osservatore Romano” 1/2008,
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Ale filozofia czy nawet teologia to nie wszystko. Benedykt XVI ma pełną świadomość,
że postawy ludzi wierzących kształtują nie tyle teologowie, ile niedzielna Msza święta
czy kult eucharystyczny. Dlatego przywraca, a dokładniej czyni równouprawnioną,
„starą” Mszę świętą trydencką, w której każdy gest niesie sens i znaczenie, a każde
słowo jest głęboko przemyślane przez kolejne pokolenia. Ojciec Święty, choć ma
pełną świadomość, że reformy liturgicznej odwrócić się nie da, i trzeba funkcjonować
z zerwaną ciągłością liturgiczną, niezwykle krytycznie odnosi się do posoborowych
zmian liturgicznych, które – jego zdaniem – nie tylko oznaczały zgodę na
konstrukcjonizm liturgiczny, ale też odrzucenie wielkiej średniowiecznej czy barokowej
tradycji modlitewnej.
„Moim zdaniem problematyczność dużej części współczesnej teologii polega bowiem
właśnie na tym, że chce ona uznać za zgodne z początkiem, a tym samym miarodajne,
tylko to, co dawne, a cały późniejszy średniowieczny i potrydencki rozwój postrzega
jako odstępstwo. W ten sposób teologia dochodzi do wątpliwych rekonstrukcji tego,
co najdawniejsze, do zmiennych kryteriów i tym samym coraz to nowych propozycji
kształtowania liturgii, które ostatecznie niszczą żywą, wyrosłą z tradycji liturgię”50 –
zaznaczał jeszcze jako kardynał obecny papież.
Jako biskup Rzymu nie zaproponował jednak powrotu do trydenckiej liturgii
(czyli swoistej kontrrewolucji liturgicznej), ale drogę powolnego restaurowania
pięknej, starej liturgii i takiego reformowania nowego rytu, by coraz lepiej oddawał
on głębię i przekaz wiary. W trakcie papieskich celebracji liturgicznych nie tylko
przywraca się porzucone wcześniej zwyczaje, ale też wymusza na wiernych
powrót do klękania przed Komunią Świętą. Papież nieustannie powraca także do
przypominania roli śpiewu gregoriańskiego czy łaciny51. Wszystko to ma służyć
jednoznacznemu przypomnieniu, że łacińska tradycja nie tylko leży u podstaw Europy,
ale kształtuje i kształtować powinna także tożsamość Kościoła katolickiego. Fakt, że
uformował się on w takim a nie innym miejscu świata, nie jest bowiem przypadkiem
a opatrznościową wolą Bożą.
Benedykt przedkłada europejskim chrześcijanom zadanie uratowania Europy,
odbudowania fundujących ją wartości, a jeśli to nie będzie możliwe, to przynajmniej
przechowania tego, co najcenniejsze w naszej tradycji, w mrokach nowego
postępowego barbarzyństwa. Ojciec Święty, by posłużyć się kapitalnym porównaniem
Alisdaira MacIntyre’a, jest zatem nowym Benedyktem, który – tak tamten u kresu
50 J. Ratzinger, Duch liturgii, tłum. E. Pieciul, Poznań 2002, s. 75-76.
51 W adhortacji posynodalnej Sacramentum Caritatis Benedykt XVI wprost wzywa biskupów, by uczyli
kleryków sprawowania Mszy świętej po łacinie i ze śpiewem gregoriańskim. „Aby lepiej wyrazić jedność oraz
uniwersalność Kościoła, chciałbym polecić to, co zostało zasugerowane przez Synod Biskupów, zgodnie z zaleceniami Soboru Watykańskiego II: z wyjątkiem czytań, homilii oraz modlitwy wiernych, dobrze będzie jeśli takie
celebracje [chodzi o msze międzynarodowe – przyp. TPT] będą odprawiane w języku łacińskim” – napisał Ojciec
Święty. Benedykt XVI, Sacramentum Caritatis, par. 62, Warszawa 2007, s. 78.
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52 A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, tłum. A. Chmielewski, Warszawa 1996,
s. 466.
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starożytności – przeprowadzi Europę, a przynajmniej chrześcijaństwo, przez mroki
nowego barbarzyństwa, które – inaczej niż przed wiekami – jest nie tyle u bram, ile
w samym centrum naszej cywilizacji52. To, czy ta proklamowana przez Benedykta
batalia o przyszłość Europy zakończy się sukcesem, zależy przede wszystkim od
współczesnych chrześcijan. My i tylko my możemy wspomóc papieża nie tylko
w obronie chrześcijaństwa, ale także w budowaniu cywilizacji miłości, nowej
Christianitas. Jest to zadanie, jakie stawia przed nami widzialna Głowa Kościoła.
Czy jesteśmy gotowi, by na nie odpowiedzieć? Czy zdecydujemy się pójść za
następcą św. Piotra na barykady walki o przyszłość Europy i chrześcijaństwa, czy też
wybieramy święty spokój, który prowadzi do śmierci? █
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Benedykt XVI nie odpowiada
wyobrażeniom, jakie ma
wielu kontestatorów spod
znaku La Sapienza o katoliku.
„W ich przekonaniu
żaden katolik nie mógł
być inteligentny. Osoba
inteligentna bowiem nie
mogła być katolikiem”
– pisał przed stu laty
Chesterton. Tymczasem
Benedykt XVI ukazuje wiarę
w Chrystusa niezwykle
inteligentną i miłość na
wskroś uzasadnioną.

Ks. Robert Skrzypczak

Benedykt
obudził
bestię

Wenecja, 17 stycznia 2009
Rok po kontestacji Benedykta XVI na rzymskim
Uniwersytecie La Sapienza

„Kościół - jak mawiał angielski konwertyta Gilbert K. Chesterton – to jedyna
instytucja na świecie, która potrafi w najwyższym stopniu inspirować i zarazem
drażnić”. Najlepszym przykładem tego jest obecny pontyfikat. Z jednej strony
mówi się o „efekcie Ratzingera”: niemal podwójna w stosunku do lat ubiegłych
liczba pielgrzymów ściąga do Rzymu. Tylko w 2007 roku w papieskich spotkaniach
w Watykanie i Castel Gandolfo wzięło udział prawie trzy miliony uczestników.
Wzrasta ofiarność wiernych w postaci tzw. „świętopietrza”: z 59 milionów dolarów
w 2005 roku do 102 milionów dwa lata później, rośnie wciąż liczba sprzedawanych
publikacji obecnego papieża: encyklika Spe salvi o chrześcijańskiej nadziei rozeszła
się tylko w jednym miesiącu w 1,5-milionowym nakładzie, książka Jezus z Nazaretu
doczekała się już przekładu na 32 języki, a w samych tylko Włoszech osiągnęła
imponującą liczbę 2 milionów sprzedanych egzemplarzy, zaś watykańskie 25-tomowe
wydanie Nauczania Benedykta XVI już osiągnęło pozazdroszczenia godzien wynik
600 628 kopii. Oczekiwanie na kolejną encyklikę niemieckiego papieża Caritas in
veritate (Miłość w prawdzie) wyraża się w niespotykanej dotąd postaci internetowego
zapisywania się w kolejce po egzemplarz.
Z drugiej jednak strony pontyfikat Benedykta XVI przebiega od początku
pośród napięć i kontestacji. Jego wykład w Ratyzbonie rozjuszył znaczną część
muzułmańskiego świata, niedoszłe do skutku spotkanie na rzymskim uniwersytecie
La Sapienza sprzed roku eksplodowało falą zjadliwych krytyk i złośliwości ze strony
laicystycznych środowisk Zachodu, wprowadzenie stylistycznych zmian w liturgii
kościelnej Wielkiego Piątku doprowadziło do stanu wrzenia w dialogu z Żydami,
zaś niedawne przemówienie papieża (21 grudnia 2008 roku) o konieczności obrony
wyrazistych kategorii mężczyzny i kobiety przed zagrożeniami ideologią gender
rozjuszyło na dobre organizacje gejowskie. Ojciec Święty we wspomnianym
przemówieniu stwierdził, że podobnie jak brane są pod ochronę gatunki ginące
w przyrodzie, tak też potrzeba wziąć pod ochronę człowieka, zwłaszcza przed
nim samym. Może i przy okazji należałoby pomyśleć o chrześcijanach jako
gatunku zagrożonym?
Chrześcijaństwo jest religią kontestowaną nie od dziś. Niczego w tym względzie
nie zmieniły ani postulaty praw ludzkich, ani wzniosłe hasła wolności i tolerancji.
Paweł VI był bardzo atakowany, zwłaszcza po opublikowaniu encykliki Humanae
vitae. Również Jan Paweł II znosił krytyki i upokorzenia za pierwsze lata swego
pontyfikatu. Dopiero jego cierpienie i duszpasterski sukces z młodzieżą zasłużyły
na moment rozejmu. Benedykt XVI na nowo obudził bestię. Minął rok od bolesnej
i żenującej konfrontacji, jaka miała miejsce na uniwersytecie La Sapienza w Rzymie.
Uczelnia, którą założył w 1303 roku papież Bonifacy VIII i która aż do roku 1870, czyli
do podboju Rzymu przez wojska Garibaldiego, pozostawała wszechnicą papieską,
dziś przeobraziła się w miejsce – symbol, w którym jak w soczewce skoncentrował
się cały antykościelny i antychrześcijański kompleks ludzkiego rozumu. Wystarczyło
67 profesorów na 4500 zatrudnionych tam nauczycieli akademickich oraz około
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setki studentów spośród 135 000
wszystkich pobierających tam
naukę ludzi, by wytworzyć klimat
zagrożenia wobec słów siwogłowego
papieża. „Zagrożenie świata
zachodniego polega na tym, że człowiek
mimo iż towarzyszy mu świadomość
potęgi swej wiedzy i swych możliwości,
kapituluje wobec pytania o prawdę” – miał
powiedzieć Benedykt XVI w niewygłoszonym
przemówieniu.
Co wytwarza ów bitewny klimat wokół głowy
Kościoła katolickiego? Skąd bierze się niechęć
do Josepha Ratzingera? Czyżby obecny papież
pozbawiony był umiejętności układania się ze światem?
Czyżby brakowało mu zdolności w prowadzeniu
przyjaznego dialogu ze wszystkimi ludźmi? A może
„grzechem społecznym” i „katastrofą PR-ową” Benedykta jest
to, że nijak nie przypomina ani dobrotliwego showmana, ani
atrakcyjnego gwiazdora. Ponadto nie odpowiada wyobrażeniom,
jakie ma wielu kontestatorów spod znaku La Sapienza o katoliku.
„W ich przekonaniu żaden katolik nie mógł być inteligentny. Osoba
inteligentna bowiem nie mogła być katolikiem” – pisał przed stu
laty Chesterton. Tymczasem Benedykt XVI ukazuje wiarę w Chrystusa
niezwykle inteligentną i miłość na wskroś uzasadnioną. I być może to działa
na bestię, jakby ją ktoś użarł w ogon.
Z jakim światem przyszło się skonfrontować Josephowi Ratzingerowi? Czy
w oparciu o ten pontyfikat można zrozumieć trudności, jakie przeżywają we
współczesnym świecie ludzie wierzący? Czy jest to świat jeszcze przychylny, czy
już obcy dla owieczek papieża Benedykta?

Religia głupków i dewotów
Wierzyć w Chrystusa nigdy nie było łatwo. Nie sądziłem jednakże, że wizerunek
dzisiejszego chrześcijaństwa przejdzie aż tak gwałtowne przeobrażenie z postaci
wiary powszechnej i wspólnotowej – cechującej epokę konstantyńską, gdzie
wszyscy zgadzali się co do głównych wartości Ewangelii, kto zaś tego nie robił, był
uznawany za „odstępcę” lub „odszczepieńca” – w skromną, choć o wiele bardziej
angażującą osobiście formę wyraźnie zadeklarowanych uczniów Chrystusa,
będących niejednokrotnie w społeczeństwie coraz to bardziej spoganiałym
Benedykt obudził bestię

niczym małe wysepki na oceanie świata. Choć statystyki nadal dumnie prezentują swe
nadęte proporcje: ubyło nam tu, ale za to przybyło nam tam, dzisiejsze czasy wcale nie
ułatwiają życia naśladowcom św. Franciszka, św. Faustyny czy Jana Pawła II.
Głównymi wrogami wiary w Chrystusa, poza stale obecną w dziejach Kościoła
obojętnością religijną czy kompromisami moralnymi, wydają się dziś dwa zjawiska.
Są one jak dwa rodzaje bastionów, przez które musi przejść człowiek, który

W świecie, w którym nikt nie ceni sobie prawdy,
liczą się dobre trawienie i środki nasenne. Bóg jest
zbyt angażujący, ewangelia zbyt wymagająca,
dekalog zbyt kategoryczny,
w głębi serca słyszy Chrystusowe wezwanie: „Pójdź za mną”. Chrześcijański bieg
z przeszkodami zaczyna się od konfrontacji z tzw. nowoczesną mentalnością, będącą
niezwykle modną, zwłaszcza wśród zadowolonych z siebie posiadaczy wszelkiej
maści dyplomów. W oczach przedstawicieli naukowego, wyzwolonego z zabobonów
religijnych poglądu na życie tłum gromadzący się na „Anioł Pański” z papieżem to
„niesmaczny pokaz głupków i dewotów” (Umberto Eco). W rankingach poczytności
triumf odnoszą apostołowie nowoczesnego, racjonalnego ateizmu: Richard Dawkins
czy Christopher Hitchens, według których Kościół katolicki poprzez swój sprzeciw na
polu biotechnologii, swobodnej etyki seksualnej czy w kwestii utrzymywania „prymatu
prawdy” jest w swej istocie źródłem przemocy: nie chcesz wojen, trzymaj się jak
najdalej od religii!
W tym sensie angielski filozof Roger Scruton mówi o „karłowatości laicystów”,
którzy przerażeni radykalnym islamem i bojący się z nim zadrzeć, swoją złość
przekierowują na chrześcijan. „Kościół jest dobry jedynie w paleniu na stosie Giordano
Bruno” – powtarzają w kółko, przekonani, że z chrześcijańską wiarą należy walczyć,
wymachując maczugą cynizmu, obelg i ironii. Niedawno jeden z włoskich dziennikarzy
Michele Brombille zastanawiał się na łamach „Il Giornale”, dlaczego Joseph Ratzinger
w pewnych kręgach jest tak bardzo znienawidzony. Oskarżenia o ingerowanie w politykę
czy stanowisko w sprawie seksualności to tylko pretekst. Istotą sprawy jest to, co
nieustannie powraca na usta Papieża: życie ludzkie ma swój sens, nie jesteśmy dziećmi
Przypadku, ale planu Miłości! Tylko on jeden, w całym świecie zachodnim niewierzącym
już w nic, powtarza nieugięcie, że prawda istnieje. Kultura, która zmusza rozum do
bycia głuchym na przesłanie Chrystusa, prowadzi ludzi do życia bez korzeni, bez źródeł,
w nihilistycznej próżni. Lecz cóż zrobić, jeśli terapia próżniowa staje się modna?
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Kiedy człowiek chcący wierzyć Chrystusowi mimo wszystko przejdzie
próbę „nowoczesnego światopoglądu”, będzie musiał stawić czoła innej
przeszkodzie. Tę próbę nazwałbym „testem wiarygodności”. Świat,
który otwiera się przed człowiekiem wprowadzonym w Kościół, to świat
świętych, barokowych organów, średniowiecznych soborów, kadzideł
i długich zakonnych habitów. Ktoś wyjałowiony do cna moralną dietą talk
showów i big brotherów może odnaleźć się świetnie w zaciszu gotyckiej
katedry, niemniej jednak kolejna pułapka czyha na kandydata na ucznia
Chrystusa w postaci pytania: czy to dziś jeszcze stosuje się do życia?
czy nie mam do czynienia z „nocą otwartych muzeów”? Nie alienują
mnie te wszystkie dzwonki i symbole w świat złudny i nierealny? Jak
się poczujesz, drogi katoliku, kiedy inni zaczną na ciebie spoglądać jak
na kogoś, kogo wydobyto z sarkofagu? Twoje nabożeństwa są piękne,
ale trochę przeterminowane, twoje modlitwy to terapia tchórzów, twoje
poglądy – jakby pokryte pleśnią.
Iść za Chrystusem, to iść pod prąd. Kto powiedział, że Ewangelia
jest nieaktualna? Że kochać drugiego przez całe życie to obyczajowy
skansen, że rodzić dzieci to nieodpowiedzialny „taliban”, a uciec od
dominacji pieniądza i mody to trochę jak jazda po linie na jarmarku?
Oczywiście, opowiedzenie się za Chrystusem kosztuje: czasem uśmieszek
politowania czy wzruszenie ramionami. Głoszenie Ewangelii czasem
przypomina zabiegi cyrkowego klowna, który pewnego razu przybiegł,
by przestrzec ludzi przed pożarem, jaki wybuchł w jego cyrku. Wysiłki
artysty z dzwoneczkami nie tylko nie przyniosły żadnego skutku, ale
wręcz zostały uznane za nowy, oryginalny skecz. Nikt nie wziął sobie
do serca przesłania przejętego do głębi człowieka – przecież to klown!
W efekcie cyrk spłonął, a wraz z nim domostwa głupich ludzi, bowiem
wiatr z czasem zaprószył ogień na okoliczne zabudowania.
Współczesna kultura stara się nas przekonać, że życie to zabawa.
Niech ci ponuracy biorą się z życiem za bary sami, my chcemy
się śmiać. Czyżby więc panaceum na nieudaną egzystencję
miał być program rozrywkowy albo porządny sen?
W świecie, w którym nikt nie ceni sobie prawdy, liczą
się dobre trawienie i środki nasenne. Bóg jest zbyt
angażujący, ewangelia zbyt wymagająca, dekalog
zbyt kategoryczny, Kościół zbyt staroświecki.
Najlepiej przestać się tym wszystkim przejmować.
Zafundujmy sobie przyjemną, odprężającą
ateistyczną drzemkę.
Benedykt obudził bestię

Przedśmiertne konwulsje chrześcijaństwa
Człowiek jest w trakcie wyzwalania się ze schematów przeszłości, dlatego też
opuszcza kościoły i klasztory i wybiera dla siebie i swych dzieci wygodny, nowoczesny
i zabezpieczony finansowo model życia. Nawet jeśli mamy dziś do czynienia
z oznakami powrotu religijności, to jest ona mało przekonująca. Słynny włoski filozof
Emanuele Severino twierdzi zresztą, że tzw. pokolenie Jana Pawła II czy ruchy odnowy
w Kościele są oznakami przedśmiertnych konwulsji chrześcijaństwa. Umierającemu
przed zgonem zazwyczaj robi się na chwilę lepiej. Jednakże w świadomości ludzi
tradycyjny model życia niebawem ustąpi miejsca paradygmatom naukowo-technicznej
nowoczesności, dającej im o wiele bardziej optymistyczną perspektywę.
Skąd zatem bierze się niewyobrażalna epidemia gniewu, depresji czy uzależnień,
ogarniająca społeczeństwa zasobne? Prawdziwym problemem okazuje się nie tyle
kryzys człowieka, ile „kryzys Boga”. Wiele osób żyje dziś według sloganu: „Boga nie
ma, a jeśli nawet jest, to i tak nieważne”. Jest to niewątpliwie rozwinięcie formuły
wyrażonej przed stu laty przez Fryderyka Nietzschego: „Bóg umarł… i myśmy Go
zabili”. Dla ludzkiej egzystencji okazuje się więc decydujące, czy Bóg istnieje, czy też nie.
Już pod koniec XVIII wieku niemiecki poeta Jean-Paul Richter opisał ten stan
następująco: „Pewnego letniego wieczoru leżałem na jednym z pagórków twarzą do
słońca, gdy ogarnął mnie sen. Śniło mi się, że przebudziłem się w krainie umarłych.
Cienie zgromadziły się wokół ołtarza i wszystkim, zamiast serca, pulsowały klatki
piersiowe. Nagle spadła na ołtarz wzniosła postać, w której dostrzec można było
nieskończony ból. I wszyscy umarli poczęli wołać: «Chryste, Chryste, czy Bóg
istnieje?». Cieniem każdego z umarłych wstrząsały drgawki i z powodu tego
drżenia wszyscy jeden od drugiego trzymali się na odległość. Chrystus powiedział:
«Przemierzyłem góry, wstąpiłem na słońca i drogi mleczne, obszedłem pustynie
niebieskie, lecz nie ma żadnego Boga. Zstąpiłem w otchłanie, zbadałem czeluście
i wołałem: Ojcze, gdzie jesteś? Lecz słyszałem jedynie wiekuistą nawałnicę, której
nikt nie ujarzmia oraz połyskującą tęczę istnień tam u spodu, której żadne słońce nie
tworzy… wszystko, wszystko zionęło wielką pustką». Zmarłe dzieci, które ocknęły się
na cmentarzu, rzucały się ku wzniosłej postaci na ołtarzu, krzycząc: «Jezu, nie mamy
ojca?». A on wybuchając płaczem, odpowiadał: «Wszyscy jesteśmy sierotami, i ja,
i wy. Nie mamy żadnego ojca». Całość stała się nieznośna, ponura i przygnębiająca.
Niezwykle wielki batalion gotował się do ostatecznej rozprawy, by zdruzgotać
wszechświat, gdy się ocknąłem. Moja dusza płakała z radości, że wciąż mogę
adorować Boga”.

Miłość na detoksie
W tej perspektywie papież Benedykt XVI – świadomy, jak może nikt inny, stanu
ducha epoki – głosi żyjącego Boga, i to Boga, który jest Miłością. „Bóg pierwszy
nas umiłował”, dowodzi na przekór wszelkim uprzedzeniom. Taki Bóg objawił się
w historii Izraela, pozostawiając ludziom największe przykazanie: „Będziesz kochał!”.
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Takiego też Boga poznają chrześcijanie dzięki Chrystusowi. On jest „kimś, kto kocha
z całą pasją właściwą prawdziwej miłości”. Nie jest to Bóg Greków, który porusza
świat i przyciąga ku Sobie. Może być tylko kochany, ale sam nie kocha. Nie jest to
też Bóg deistów, który po stworzeniu świata wycofał się w Swą wieczność i nie
przejawia żadnego zainteresowania jego sprawami. Papież głosi Boga, który działa
na korzyść ludzi i który przychodzi niszczyć w nich lęk przed życiem. A wówczas
pierwszorzędnego znaczenia nabiera miłość do drugiej osoby.
To prawda, stwierdza Benedykt XVI, że być może nie ma innego słowa, które
by było tak używane i nadużywane przez ludzi, jak miłość. Stąd tyle cierpienia
związanego z faktem, że albo jesteśmy kochani źle, albo sami nie rozumiemy, jak
należy kochać. A jak należy? Papież odpowiada w genialny sposób: „Ponieważ
Bóg pierwszy nas umiłował, miłość nie jest już przykazaniem, ale odpowiedzią
na dar miłości, z jaką Bóg do nas przychodzi”. Miłości nie da się nakazać. Z tego
„pierwszeństwa miłowania ze strony Boga” może narodzić się miłość również
w nas. Jej punktem wyjścia jest nie tyle sympatia czy atrakcyjność drugiej osoby,
ile „intymne spotkanie z Bogiem”. „Uczę się patrzeć na inną osobę nie tylko moimi
oczami i poprzez moje uczucia, ale również z perspektywy Jezusa Chrystusa”. Takie
spojrzenie miłości może mi pomóc w innych dostrzec o wiele więcej. „W tym właśnie
przejawia się niezbędne współdziałanie między miłością Boga i miłością bliźniego”.
Z tej perspektywy miłość w człowieku właściwie nigdy się nie kończy, a jedynie
z biegiem życia zmienia się, dojrzewa. Tak jak nie da się kochać tylko duszą,
tak absurdalne jest kochanie jedynie ciałem: kocha człowiek, cała osoba. Eros
pozostawiony sobie samemu może przerodzić się w upadek: z osoby uczynić
przedmiot, a z miłości towar. Erotyka potrzebuje oczyszczenia, „odtrucia”, dyscypliny.
Trzeba ją zatem uratować, przeobrazić w rodzaj spójnego doświadczenia będącego
drogą ku przezwyciężaniu egoizmu. Taka miłość daje „przedsmak szczytu istnienia”.
Sartre powiedział: „drugi to piekło”, i zainfekował tym umysły wielu. Według niego,
dzielenie życia z drugą osobą to „tortura mózgu, larwa cierpienia”. Dlatego człowiek
skazuje się na samotność, bo inni to zło najgorsze ze wszystkich. Benedykt XVI
sprzeciwia się takiej wizji człowieka. Piekło można sobie stworzyć jedynie samemu.
Bóg ma dla nas niebo. Wieczność człowieka przebiega przez miłość. Dlatego jest ona
„nieustannym wyzwaniem”: nawet jeśli przebiega zakrętami.
Wizja katolickiej wiary prezentowana przez papieża Benedykta XVI wydaje się
niezwykle pociągająca. Istnieje wiele powodów – mówiąc po Chestertonowsku – dla
których warto byłoby nawrócić się na katolicyzm, i uczyniłbym to chętnie, gdyby nie
to, że już jestem katolikiem. Niestety, wielu woli protestować przeciwko papieżowi,
niż go posłuchać. █

NAWET PO
AUSCHWITZ MIŁOŚĆ
ISTNIEJE
Rozmowa z Kiko Argüello

Pewien gestapowiec, widząc nagie kobiety wraz z dziećmi prowadzone do
„łaźni”, to jest do komory gazowej, poczuł w sobie dotkliwy ból. Zastanawiał się,
co mógłby uczynić, by pomóc tamtym i ostudzić ów ból. I poczuł w sobie, że to,
co powinien zrobić, to rozebrać się, ustawić się wraz z tamtymi w szeregu i pójść
umrzeć razem z nimi w komorze gazowej. Dwadzieścia lat później, opisując to,
wciąż jeszcze nie był w stanie pojąć, skąd mu się wzięła tego typu odpowiedź.

Rozmawia: Paolo Pegoraro

Droga Neokatechumenalna świętuje czterdziestolecie swego istnienia, a także
ostateczne zatwierdzenie swego statusu w Kościele katolickim poprzez statuty Stolicy
Apostolskiej. Papież Benedykt XVI, który uznał neokatechumenat jako „itinerarium
formacji katolickiej posiadające publiczną osobowość prawną”, był swego czasu – jako
arcybiskup Monachium – tym hierarchą, który jako pierwszy sprowadził Drogę do
Niemiec.
Jak sam wspominał: „Dla mnie osobiście bliższe zetknięcie się po raz
pierwszy w latach siedemdziesiątych z takimi ruchami, jak Droga Neokatechumenalna,
Communione e Liberazione i Focolari, było cudownym wydarzeniem. Sam wtedy
doświadczyłem wielkiego porywu i entuzjazmu, z jakim przeżywali swą wiarę, a w tej

Foto: Wikimedia

Za zgodą International Magazine on Saint Paul „PAULUS”
Tytuł pochodzi od redakcji „Frondy”
Tłumaczył: ks. Robert Skrzypczak
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Francisco (Kiko) José Eduardo Argüello (1939)
hiszpański malarz i kompozytor, inicjator założenia (wraz z Carmen Hernandez i o. Mario
Pezzim) Drogi Neokatechumenalnej.
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radości wiary musieli dzielić się także z innymi otrzymanym darem. Był to czas,
kiedy Karl Rahner i inni często mówili o zimowej porze w Kościele, i w rzeczywistości
– po wielkim zrywie soborowym – wydawało się, że zamiast wiosny pojawił się
mróz, a zamiast nowego zrywu – znużenie... Ale nagle pojawiło się coś, czego nikt
nie zaplanował. Można by powiedzieć, że Duch Święty znowu sam poprosił o głos.
Właśnie w młodych wybuchł na nowo płomień wiary, bez „jeżeli” i „ale”, bez
wybiegów i bocznych furtek, wiary przeżywanej w jej całości jako cenny dar dający
życie. Niektórzy co prawda poczuli się zagrożeni w swych intelektualnych dyskusjach
czy konstruowanych przez siebie modelach zupełnie innego Kościoła, tworzonego
na ich własne podobieństwo... Istnieją stałe, podstawowe formy życia kościelnego,
w których się wyraża ciągłość ich struktur historycznych. Ale są też zawsze nowe
interwencje Ducha Świętego, które tym strukturom przywracają nowość i młodość,
przy czym nie obywa się bez tarć, nie dzieje się to bezboleśnie”.
10 stycznia 2009 roku, podczas sobotnich nieszporów przed świętem Chrztu
Pańskiego, papież Benedykt XVI rozesłał na misje w zdechrystianizowane rejony
świata katolików z Drogi Neokatechumenalnej. Dwieście rodzin oraz piętnaście
małych zespołów (każdy złożony z trzech rodzin i kapłana) udało się z missio ad
gentes w celu nowej plantatio Ecclesiae (zaszczepiania Kościoła) w miejsca, gdzie
lokalni biskupi proszą o misjonarzy – zarówno do Nowej Gwinei, jak i do Holandii.
Droga Neokatechumenalna nawiązuje do instytucji katechumenatu, który
istniał w Kościele pierwszych wieków. Jak pisał kardynał Joseph Ratzinger, intencją
katechumenatu „było stworzenie alternatywnej społeczności, w której członek mógł
się swoim życiem zwracać ku Bogu, a przez współbycie z innymi stopniowo docierał
w okolice, gdzie mógł się Go uczyć dostrzegać. W okresie katechumenatu, który
kończył się chrztem – oznaczającym wszak oświecenie – nadchodziła chwila, gdy
w jednostce budziło się poznanie, dzięki czemu stawała się ona samodzielna w swej
wierze. Myślę, że w dzisiejszym, ateistycznie czy agnostycko-materialistycznie
zorientowanym społeczeństwie praktyka ta stała się koniecznością. Dawniej
wydawało się, że Kościół i społeczeństwo są niemal tożsame. Obecnie Kościół znów
musi stworzyć alternatywne miejsca, gdzie obciążającą i ciągnącą człowieka w dół
zbiorowość zastąpi otwierająca go zbiorowość, która udziela jednostce wsparcia
i uczy ją widzenia”.
Taką rolę odgrywa dzisiaj właśnie Droga Neokatechumenalna – i to
właśnie docenia w niej Benedykt XVI. Jeszcze jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary
zauważał: „Przyjęcie chrześcijaństwa wymaga kontekstu życiowego, w którym może
się dokonać kulturowe uzdrowienie i kulturowa przemiana. Ewangelizacja nie jest
wyłącznie przekazem intelektualnym; jest ona procesem życiowym, oczyszczeniem
i przemianą naszej egzystencji – a do tego konieczna jest towarzysząca na tej drodze
wspólnota. Dlatego katecheza musi przyjąć formę katechumenatu, w którym
dokonuje się konieczne uzdrowienie, a przede wszystkim zostaje ustanowiony
związek myślenia i życia...”.
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Czterdziestolecie istnienia Drogi Neokatechumenalnej stało się okazją do
przeprowadzenia rozmowy z jej głównym inicjatorem – hiszpańskim malarzem
Kiko Argüello.
Apostoł Paweł pisze: „Postanowiłem bowiem, będąc wśród
was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to
ukrzyżowanego” (1 Kor 2,2). Krzyż stanowi centralny temat
przepowiadania Drogi. Jaką rolę odegrał on w jej narodzinach?
– Zasadniczą. Droga Neokatechumenalna narodziła się pośród baraków Palomeras
Altas, w jednej z najbiedniejszych dzielnic Madrytu. Ja wówczas byłem blisko
Sartre’a, doświadczałem bardzo poważnego kryzysu egzystencjalnego. Dotknęła
mnie powieść Camusa Dżuma i poznałem Pana poprzez tajemnicę cierpienia
niezawinionego. Myślałem wtedy, że jeśli Bóg miałby powrócić na ziemię,
chciałbym znaleźć się u stóp Chrystusa ukrzyżowanego, żyjącego w najgorszych
nędzarzach. Ponieważ w najbardziej uciskanych warstwach społecznych, w ludziach
zmiażdżonych bólem, w alkoholikach, w uzależnionych od narkotyków ukazuje się
w jakiś sposób tajemnicza obecność Chrystusa ukrzyżowanego. Tajemnica bólu była
rozumiana także przez Żydów, którzy zalecali lekarzom: „Kiedy udasz się do osoby
cierpiącej, pozostań przed nią na stojąco, ponieważ w niej kryje się Boża szechinà”,
to znaczy obecność Boga. Ból zmusza nas do pewnych wyborów. Od cierpienia,
zwłaszcza tego niezawinionego, nie da się uciec: albo porzucisz wiarę i staniesz
się rewolucjonistą, albo też uznasz tajemnicę, jaką Bóg pokazał w Chrystusie
ukrzyżowanym.
Pomyślmy, co mówi Nietzsche w Tako rzecze Zaratustra, jedno zdanie, które
odebrało wiarę tylu młodym: „Jeśli Bóg może uczynić coś dla świata i tego nie czyni,
to znaczy, że jest potworem; jeśli zaś niczego nie może, to znaczy, że Go nie ma”.
Lecz Nietzsche nie wiedział, że Chrystus, który pozwolił się potraktować jak grzech,
odrzucić i ukrzyżować, jest samym Bogiem. Mówiło się również, że po Auschwitz
nie można więcej wierzyć w Boga. Przypominam sobie świadectwo, które czytałem
o jakimś dowódcy gestapo, ateiście, który w pewnym momencie zdał sobie sprawę
z potworności, do jakich dochodziło w obozach koncentracyjnych. Jednego dnia,
widząc nagie kobiety wraz z dziećmi prowadzone do „łaźni”, to jest do komory
gazowej, poczuł w sobie dotkliwy ból. Zastanawiał się, co mógłby uczynić, by
pomóc tamtym i ostudzić ów ból. I poczuł w sobie, że to, co powinien zrobić, to
rozebrać się, ustawić się wraz z tamtymi w szeregu i pójść umrzeć razem z nimi
w komorze gazowej.
Dwadzieścia lat później, opisując to, wciąż jeszcze nie był w stanie pojąć, skąd
mu się wzięła tego typu odpowiedź. Ale my, chrześcijanie, to wiemy. To miłość,
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która ukazała się na ziemi w krzyżu Chrystusa. Zdjąć z siebie wszystko i pójść umrzeć
z ostatnimi z ostatnich – to coś, co przewyższa wszelkie działania społeczne na świecie.
Bo to właśnie zrobił Chrystus. To dowód na to, iż nawet po Auschwitz miłość istnieje.
Jeśli istnieje miłość w świecie, można nawet zgodzić się umrzeć w komorze gazowej,
bo życie i śmierć mają sens, ponieważ Chrystus zmartwychwstał.
Co zatem zrobiłeś?
– Porzuciłem moją pracownię malarską na Plaza de Espada – miałem już kilka
wystaw sztuki sakralnej we Francji i w Holandii – aby pójść i znaleźć się u stóp
najuboższych, według modelu Karola de Foucauld. Nie po to, by podejmować jakąś
działalność, ale trwać w milczącej adoracji ludzkiego cierpienia, w całkowitym
ukryciu, jak Chrystus przez trzydzieści lat w Nazarecie. Pewien pracownik socjalny

Czemu tylu młodych jest coraz bardziej
niezadowolonych, mimo że wszystko
im wolno? Czemu tylu ludzi nauki
traci sens życia, choć na wszystkim się
znają? Ponieważ nie wystarcza nam
zaspokojenie samych siebie.
wskazał mi niektóre skupiska biedaków w Palomeras Altas, gdzie znajdowały się domy
nędzarzy i kinkis (tak nazywano w Hiszpanii nomadów). Mieszkała tam pewna rodzina
Cyganów. Zamieszkałem w ich baraku z Biblią i materacem na ziemi. Tam poznałem
również Carmen, będącą na bieżąco z całą odnową soborową i liturgiczną. Z Soboru
bowiem wyszedł impuls, by przywrócić katechumenat jako drogę wtajemniczenia
chrześcijańskiego, będącą w stanie odnowić bogactwo i piękno Chrztu. I tak, z czasem
ukształtował się „trójnóg”, będący podstawą Drogi: Słowo Boże, liturgia oraz wspólnota
chrześcijańska. Potem, gdy dotarliśmy do Włoch, przyłączył się do nas ojciec Mario.
Święty Paweł towarzyszył wam od początku. W baraku
w Palomeras Altas namalowałeś na ścianie zdanie
Apostoła: „Staliśmy się śmieciem świata aż do tej chwili”
(por. 1 Kor 4,11-13).
– Jeśli chodzi o problemy, była ich cała masa. Począwszy od zatargów z policją Franco,
która chciała zburzyć wszystkie te baraki, ponieważ prawo zabraniało włóczęgostwa
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i stawiania prowizorycznych siedlisk. Chcieliśmy ich bronić, ale co mogliśmy wskórać
przeciwko karabinom i ciężarówkom? Wzywaliśmy wszystkich naszych przyjaciół
księży, a w końcu arcybiskupa Madrytu Casimiro Morcillo. Jego sekretarz nie chciał
nam pozwolić, abyśmy rozmawiali z nim samym, lecz arcybiskup – słysząc, jak
tamten się denerwuje – kazał nas połączyć i niezwłocznie do nas przyjechał. To był
Boży cud, który nas uratował. Potem arcybiskup Morcillo postanowił odwiedzić nasz
barak i wzruszył się, gdy zobaczył, że śpimy na ziemi. Od tamtej chwili zawsze nam
pomagał i nas bronił... i to nam, którzy byliśmy nikim. To on nas posłał do Rzymu
z listem do kardynała Dell’Acqua, który był wikariuszem Ojca Świętego.
Nie mogę też nie wspomnieć o ks. Dino Torreggianim, założycielu Sług Kościoła,
którego proces beatyfikacyjny został uruchomiony. To on nalegał, byśmy przyjechali
do Rzymu i tam zaprowadził nas do wielu parafii. Ja mówiłem po hiszpańsku,
proponując drogę wtajemniczenia chrześcijańskiego, on zaś tłumaczył moje
wypowiedzi na włoski. Wielu powiedziało nam: nie. Toteż – a był to rok 1968 –
osiedliliśmy się w dzielnicy Borghetto Latino, w barakach wśród ubogich, oczekując
na zrozumienie tego, czego chciał od nas Pan. Gdy tam mieszkaliśmy, pewni
młodzieńcy zaprosili nas na spotkanie z grupami protestu społecznego w Nemi, i ja
– z długą brodą i w zielonym płaszczu – owym czterystu młodym ludziom, niemal
wszystkim o lewicowych poglądach, opowiedziałem moje życie. Podeszła do mnie
grupa z parafii Męczenników Kanadyjskich, która organizowała msze big-bitowe
z gitarami elektrycznymi, z pytaniem, co o tym myślimy. Powiedzieliśmy, że Kościoła

Dlaczego Chrystus umarł za
wszystkich? Mówi dalej św. Paweł:
„aby ci, co żyją, już nie żyli dla
siebie, lecz dla Tego, który za
nich umarł i zmartwychwstał”
(2 Kor 5,15).
nie da się zreformować przy pomocy gitar elektrycznych, ale przy pomocy misterium
paschalnego. I tam, w tej parafii Męczenników Kanadyjskich, rozpoczęły się pierwsze
katechezy w Rzymie...
Potem była Florencja, potem Lizbona. Wreszcie wezwała nas Stolica Apostolska,
by sprawdzić to, co robimy w parafiach – co zresztą jest rzeczą słuszną. W 1973
roku biskup Annibale Bugnini, ówczesny sekretarz watykańskiej Komisji
Nawet po Auschwitz miłość istnieje

Liturgicznej, a także osoba zaangażowana w przygotowanie Obrzędu Wtajemniczenia
Chrześcijańskiego dla Dorosłych (Ordo Initiationis Christianae Adultorum), spotkał
się z nami i pozostał pod mocnym wrażeniem tego, co robimy, ponieważ odnalazł
w tym ducha Soboru Watykańskiego II. Pamiętam dobrze naszą drugą audiencję
z Pawłem VI w 1977 roku, gdy położył mi rękę na ramieniu i powiedział: „Kiko, bądź
pokorny i wierny Kościołowi, a Kościół pozostanie wierny tobie”. Dziś, kiedy zostały
zatwierdzone statuty Drogi Neokatechumenalnej, mimo trudności, widzę, że to
słowo się spełniło.
Dla św. Pawła nie istnieje nic pilniejszego niż głoszenie
Ewangelii. W Liście do Rzymian pisał on: „Jakże mogli
uwierzyć, skoro nie słyszeli; jak mieli usłyszeć, skoro nikt
im nie ogłosił?”.
– Nie ma nic większego jak głoszenie Ewangelii, słowa zbawienia, kerygmatu!
Święty Paweł mówi, że Bogu spodobało się zbawić świat poprzez głupstwo
przepowiadania (1 Kor 1,21), lecz gdy zobaczymy tekst grecki jego Listu, nie
znajdziemy tam pojęcia „przepowiadanie”, ale słowo „kerygmat”. Czym jest
kerygmat? Jest ogłaszaniem nowiny dobrej i zaskakującej; ogłaszaniem, które realizuje
się za każdym razem, gdy jest obwieszczane.
Na czym polega to głoszenie?
– Święty Paweł mówi, że „sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha”
(Rz 8,16). Duch Święty podpowiadał apostołom coś, czego sami nie byliby w stanie
nigdy wymyślić, że mianowicie Ten, którego ukrzyżowano, On właśnie jest Panem! Jakiś
Żyd mógłby nawet uwierzyć, że Jezus jest Mesjaszem, ale że Synem Boga...? Ta nowina
to nowość absolutna: Bóg stał się człowiekiem w Chrystusie i stał się człowiekiem, aby
umrzeć za nasze grzechy. Położył własną śmierć w zamian za naszą śmierć.
I dlaczego Chrystus umarł za wszystkich? Mówi dalej św. Paweł: „aby ci, co żyją, już
nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał” (2 Kor 5,15).
Według św. Pawła, ludzie są niejako skazani na przeżywanie wszystkiego dla samych
siebie. Ale co w tym złego? – można się zapytać. Ludzie pragną być jedynie szczęśliwi,
pobierają się, zapisują się na uniwersytet, pracują na własne konto... Jakże to możliwe,
że życie dla samego siebie jest tak poważnym przekleństwem, dla którego, aby je
pokonać, Chrystus musiał umrzeć?
Odpowiedź znajdujemy w wydarzeniach każdego dnia: dlaczego ludzie porywają
się na własne życie, nawet jeśli niczego im nie brakuje? Czemu tylu młodych jest
coraz bardziej niezadowolonych, mimo że wszystko im wolno? Czemu tylu ludzi
nauki traci sens życia, choć na wszystkim się znają? Ponieważ nie wystarcza nam
zaspokojenie samych siebie, bo zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, bo istnieje
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w nas echo Jego miłości, echo Raju, bo Bóg jest miłością! Pragnęlibyśmy mieć życie
wypełnione miłością, lecz doświadczamy nieustannie, że nie potrafimy kochać
tak, jak byśmy tego sobie życzyli. Nie umiemy kochać, ponieważ otacza nas strach
przed śmiercią i w związku z tym nie potrafimy pokochać kogoś, kto nam wyrządza
krzywdę, nieprzyjaciela. I oto dobra nowina: śmierć została pokonana! Chrystus

„Nawrócenie” znaczy pozwolić się
osądzić przez miłość Chrystusa...,
znaczy nawrócić się do miłości Krzyża.
Jesteś gotów w ten sposób pokochać
twoją żonę? Albo szefa w pracy?
umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia, i wstąpił
do nieba, gdzie pokazuje Ojcu swe chwalebne rany oraz posyła nam swego Ducha
Świętego. Chrystus umarł, aby ludzie zostali uwolnieni i mogli żyć w prawdzie.
A jaka jest prawda? Tą prawdą jest Chrystus ukrzyżowany, bowiem, jak powiada
List do Hebrajczyków, On jest „odbiciem istoty” niewidzialnego Boga (Hbr 1,3). Jezus
Chrystus na krzyżu jest jak odcisk pozostawiony na ciepłym wosku, jak ślad, który
pokazuje nam, kim jest Bóg. Że jest On miłością, miłością do nas, nawet wówczas,
gdy okazujemy się grzesznikami... Bóg nie czeka, aż się zmienisz, by cię pokochać,
bo kocha cię już w tym momencie takiego, jakim jesteś, inaczej nie umarłby dla
ciebie. A czy ja, ty, kochamy tak, jak Ukrzyżowany? Jezus powiedział: Kochajcie się
nawzajem tak, jak Ja pokochałem was, bo jedynie taka miłość jest prawdziwa, bo tylko
w tej miłości ludzie mogą być doskonale i w pełni szczęśliwi.
Ale człowiek nie potrafi kochać w ten sposób. Jak mówi
św. Paweł: „Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale
czynię to zło, którego nie chcę” (Rz 7,19).
– Dlatego człowiek potrzebuje się nawrócić. „Nawrócenie” znaczy pozwolić się
osądzić przez miłość Chrystusa..., znaczy nawrócić się do miłości Krzyża. Jesteś
gotów w ten sposób pokochać twoją żonę? Albo szefa w pracy? Za każdym razem,
gdy słyszymy kerygmat, zostaje nam dawana ta możliwość, ponieważ Chrystus
mówi: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy,
wejdę do niego” (Ap 3,20). Bóg chciałby mieszkać w tobie, być kimś, kto w tobie żyje,
Nawet po Auschwitz miłość istnieje

właśnie teraz! I kto Mu otworzy serce, kto uwierzy, połączy się z Chrystusem, stanie
się wraz z Nim jednym duchem. Jedynie, gdy staniemy się kimś jednym w Bogu, świat
uwierzy! Ale powiedzmy sobie prawdę: wszyscy jesteśmy słabi, wszyscy jesteśmy
grzesznikami, złaknieni Ducha Świętego. I dlatego potrzebujemy nieustannie słuchać
kerygmatu, który szarpnie lejcami, wezwie nas do wiary i pojedna z Bogiem.
A zatem głoszenie tej dobrej nowiny winno być „ciążącym
na nas obowiązkiem” (1 Kor 9,16).
– Owszem, ponieważ każdy chrześcijanin jest powołany do tego, by zbawiać świat
poprzez przepowiadanie. Chrześcijaństwo nie jest egoizmem, ani też czymś, co
możemy sobie smakować w naszym małym wewnętrznym pokoju. Chrześcijaństwo
jest żarliwością! Biada mi, jeśli nie głoszę Ewangelii! Wszyscy powinni głosić, że Bóg
nas kocha do tego stopnia, iż posłał do nas Swego Syna, do mnie i do ciebie. Święty
Paweł w Drugim Liście do Koryntian mówi: Caritas Christi urget nos (2 Kor 5,14), to
znaczy: miłość Chrystusa nas przynagla. To coś pilnego, co nas mobilizuje, jak ogień,
który nosimy w sobie!
Jest jakieś zdanie z Listów Pawłowych, szczególnie ci bliskie?

Powiadają, że jeśli Paweł żyłby dzisiaj, korzystałby z mass mediów,
by rozgłaszać Chrystusa. Ty raczej nie masz wielkiego przekonania
do przetwarzania żywego Słowa w „coś”.
– Z całą pewnością dziennikarze swym zawodem służą wspaniale społeczeństwu.
Na Drodze jednakże wolimy nie drukować książek czy czasopism, ponieważ zdajemy
się przede wszystkim na najmocniejszą spośród wszystkich tradycji, jakie istnieją
na świecie, tradycję ustną. Jasne, jest rzeczą piękną i ważną wytłoczyć płytę, lecz
o ileż ważniejsze jest, kiedy jakiś kantor „przepowiada” poprzez swą obecność
i świadectwo w kontekście liturgicznym. Płyta, po przesłuchaniu jej w samochodzie
pięć tysięcy razy, wreszcie nuży cię i ją wyrzucasz..., podczas gdy to, czego słuchasz
razem ze wspólnotą, która się modli w ramach liturgii Słowa, pozostanie w tobie jako
wspomnienie na zawsze żywe i prawdziwe. █

Źródło: Oficjalna strona internetowa Neokatechumenatu

– Zawsze wzrusza mnie ogromnie to, co pisał do Filipian: „pragnę odejść, a być
z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, pozostawać zaś w ciele – to bardziej dla was
konieczne” (por. Flp 1,23-24). Dlatego dopisałem do tego muzykę i powstał śpiew Weź
mnie do nieba.
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Richard John Neuhaus
(1936-2009), amerykański
pastor luterański, bliski
współpracownik Martina
Luthera Kinga, od 1991 roku
ksiądz katolicki, założyciel
i redaktor naczelny czasopisma
„First Things”, inicjator
powstania chrześcijańskiej
koalicji „Ewangelikałowie
i katolicy razem”.

PODZIELONA AMERYKA,
UMIERAJĄCA EUROPA,
INTRYGUJĄCA POLSKA
Rozmowa z księdzem Richardem Johnem Neuhausem

Spotkałem bardzo wielu byłych katolików, którzy zostali zielonoświątkowcami
lub ewangelikałami. Mówili: „Urodziłem się jako katolik. Wychowałem się
w katolickiej rodzinie. Chodziłem do katolickiej szkoły. I nigdy nikt nie zadał mi
pytania «Czy poświęciłeś swoje życie Jezusowi?»”.

Kraków, 16 lipca 2005 roku

Foto: First Things

Rozmawia: Bartłomiej Kachniarz

8 stycznia 2009 roku zmarł w Nowym Jorku ks. Richard John Neuhaus
– jedna z najbardziej wpływowych osobistości w Kościele katolickim. Ten syn
luterańskiego pastora poszedł w ślady ojca i sam w 1960 roku został pastorem. Przez
17 lat był proboszczem najbiedniejszej parafii w najbiedniejszej dzielnicy Nowego
Jorku – Brooklynie, gdzie pracując wśród czarnoskórej mniejszości, zyskał miano
„duszpasterza slumsów”. W latach sześćdziesiątych zaangażował się w Ruch Obrony
Praw Obywatelskich i został jednym z najbliższych współpracowników Martina
Luthera Kinga. Wspólnie z żydowskim teologiem Abrahamem Joshuą Heschelem
i katolickim poetą, jezuitą Danielem Berriganem założyli komitet pod nazwą
„Duchowni i świeccy zatroskani wojną w Wietnamie”, który stał się największą
organizacją pacyfistyczną w USA.
Pastor Neuhaus zerwał jednak z Ruchem, kiedy większość działaczy tego
pokolenia zaangażowała się w kampanię na rzecz legalizacji aborcji. Wspólnie
z socjologiem Peterem L. Bergerem uruchomił program o nazwie „Mediating Structures

Project”, którego celem była zmiana amerykańskiej polityki społecznej w kierunku
demontażu państwa opiekuńczego, decentralizacji i promowania aktywności
obywatelskiej.
W 1990 roku, pod wpływem Jana Pawła II, Neuhaus przeszedł na
katolicyzm, a rok później został wyświęcony na księdza. W 1991 roku założył
miesięcznik „First Things”, który stał się najbardziej wpływowym i opiniotwórczym
czasopismem chrześcijańskim w USA. Skupiły się wokół niego takie osoby, jak
m.in. George Weigel, Michael Novak czy Joseph Bottum. W 1994 roku ks. Neuhaus
doprowadził do powstania koalicji „Ewangelikałowie i katolicy razem”, która stała się
swoistym sojuszem ewangelikalno-katolickim w obronie cywilizacji chrześcijańskiej.
Kiedy na początku XXI wieku w Kościele katolickim w USA wybuchł skandal
pedofilski i homoseksualny, związany z molestowaniem przez księży młodych
chłopców, to właśnie w środowisku ks. Neuhausa wypracowano koncepcję
przeciwstawienia się temu zjawisku, którą nazwać można „Zero tolerancji” i która
później przyjęta została przez episkopat amerykański. Zakłada ona niedopuszczanie
do święceń kapłańskich homoseksualistów i zdecydowane działania (a nie
tuszowanie spraw) wobec sprawców molestowania.
Ze zdaniem ks. Neuhausa bardzo liczyli się m.in. prezydent George W. Bush
(który traktował „ojca Richarda” wręcz jak swojego duchownego powiernika) oraz Jan
Paweł II. Sam Neuhaus był zafascynowany postacią tego ostatniego i przez kilkanaście
ostatnich lat każdego lata przyjeżdżał do Polski, by dzielić się swoją wiedzą
i doświadczeniem z polską młodzieżą w ramach seminarium Instytutu Tertio Millenio.
Był gorącym zwolennikiem wydawania przez Frondę polskiej edycji „First Things”.
Cztery lata temu podczas pobytu w Krakowie, już po śmierci Jana Pawła II,
ks. Richard John Neuhaus udzielił wywiadu Bartłomiejowi Kachniarzowi.
W początkach pontyfikatu Jana Pawła II był Ksiądz
luterańskim pastorem. Co wybór polskiego kardynała
na papieża oznaczał dla Księdza wówczas – jako
duchownego protestanckiego?
– Byłem takim rodzajem luteranina, który można by nazwać ewangelicznym
katolikiem – wbrew pozorom jest takich sporo, choć dziś są raczej w mniejszości
– który wierzył, że Wielką Sprawą jest pojednanie wspólnoty luterańskiej
z Kościołem katolickim. Jeśli pytasz o to, czy Jan Paweł II – jako papież od roku 1978
– ukształtował moje myślenie o tym, co działo się w Kościele katolickim, i o tym, jaki
powinien być mój stosunek do Kościoła, odpowiedź brzmi: jak najbardziej tak.
W 1987 roku, gdy byłem jeszcze luteraninem, napisałem książkę The Catholic
Moment – The Paradox of the Church in the Postmodern Age, która miała pewien
oddźwięk, a co najmniej zwróciła na siebie nieco uwagi. Gdy patrzę wstecz i pytam
siebie, czy napisałbym tę książkę i miał taki ogląd Kościoła i jego znaczenia, nie
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tylko dla światowego chrześcijaństwa, ale i dla całej historii świata, to wydaje mi się
nieprawdopodobne, bym miał taki ogląd bez wpływu Jana Pawła II.
Mogę powiedzieć, że obok moich rodziców i może jeszcze dwóch-trzech innych
osób, Jan Paweł II był najbardziej wpływową osobą w moim życiu. Dawał wizję
i kontekst moralno-polityczny. Pomógł mi zrozumieć własne powołanie.
Zawsze angażował się Ksiądz w ruch ekumeniczny,
a można powiedzieć, że ekumenizm był ważnym
elementem pontyfikatu Jana Pawła II.
– Jak najbardziej. Zresztą, należy to liczyć od Soboru Watykańskiego II. Uważam,
że należy na każdym kroku podkreślać, w jak wielkim stopniu Karol Wojtyła był
synem – i zwolennikiem Soboru Watykańskiego II. Także w związku z ekumenizmem.
Co uważa Ksiądz za najważniejsze elementy
pontyfikatu Jana Pawła II?
– W jakimś sensie można powiedzieć, że obracają się one wokół kwartetu
najważniejszych encyklik: Ut unum sint o ekumenizmie, Evangelium vitae, w której
papież – nie tylko dla katolików i nie tylko dla chrześcijan, ale dla całego świata –
przeciwstawił kulturę życia kulturze śmierci. To niezwykle ważny wkład do kultury
światowej. Centesimus annus do dziś dnia pozostaje najbardziej wyczerpującą,
spójną i porywającą wizją społeczeństwa liberalno-demokratycznego. I naprawdę
tak myślę: nie sądzę, żeby gdziekolwiek na świecie w ciągu ostatnich pięćdziesięciu
lat zaistniała równie poruszająca wypowiedź na temat tego, jak powinno wyglądać
wolne i sprawiedliwe społeczeństwo. Jest jeszcze Fides et ratio, encyklika, która
umocniła katolicką pewność o jedności prawdy: wiary i rozumu, nauki i religii.
I to jest ten główny kwartet. Można to rozwijać i tłumaczyć, dlaczego inne duże
inicjatywy papieża miały zasadnicze znaczenie, ale sądzę, że wszystkie one ciążą ku
tym wymienionym przeze mnie czterem.
A jaki był wpływ ubiegłego pontyfikatu na kulturę Stanów
Zjednoczonych? Mam tu na myśli nie tylko katolików,
ale całe społeczeństwo. Prezydent George W. Bush, sam
z wyznania metodysta, nazwał Jana Pawła II „wielkim
przywódcą”, „bohaterem epoki”, nadał mu najwyższe
cywilne odznaczenie państwowe USA. Wydaje się, że byłoby
to mało prawdopodobne przed tym pontyfikatem – i przed
Soborem Watykańskim II.
Podzielona Ameryka, umierająca Europa, intrygująca Polska

– To z pewnością prawda. Podczas pontyfikatu Jana Pawła II opinia o Kościele
katolickim, a w szczególności o papiestwie wśród protestantów ewangelikalnych,
przeszła ni mniej ni więcej tylko rewolucję. Miało na to wpływ wiele czynników.
Do najważniejszych należy osobiste świadectwo Jana Pawła II i, co ciekawe, drugiej
ważnej osoby – Matki Teresy z Kalkuty, której świadectwo w jakiś sposób przenika
to pierwsze i wiąże się z nim. Nie bardzo rozumiem, jaka jest dynamika tego
zjawiska, ale zdaje mi się, że ewangelikalni protestanci widzieli w nich niezwykłą
pewność i odwagę, opartą na Chrystusie – i po prostu radykalną świętość. Wywołało
to niesamowite wrażenie. Świat ewangelikalny – którego George W. Bush jest
częścią – był bowiem w przeszłości zawsze głęboko antykatolicki. Jest to szczególnie
ważne w USA, gdzie katolicy byli postrzegani jako coś obcego i groźnego. Tak więc
coś w rodzaju „Ewangelikałowie i katolicy razem”, inicjatywa, którą podjęliśmy na
początku lat dziewięćdziesiątych, byłaby prawdopodobnie niewyobrażalna, gdyby
nie Karol Wojtyła. Trzeba przy tym powiedzieć, że Jan Paweł II miał trudności ze
zrozumieniem, czym jest ewangelikalizm.
Tak? No to czym on jest?
– Nie jest to zjawisko czysto amerykańskie. Dziś w chrześcijaństwie światowym,
a szczególnie tam, gdzie rozwija się ono najdynamiczniej – w Afryce i Azji –
dwie wspólnoty, które rosną najszybciej, to z jednej strony katolicy, z drugiej
– ewangelikałowie i zielonoświątkowcy. Ale gdy omawiałem te kwestie z Ojcem
Świętym, co kilkakrotnie mi się zdarzyło, kiedy słyszał on słowo „ewangelikalny”,
myślał „evangelisch”, „ewangelicki” – czyli luterański, kalwiński. Odpowiadałem:
„Nie, Ojcze Święty, nie mówimy o tych wspólnotach; to zupełnie inna sprawa”. Kiedy
rozmawialiśmy jednak następnym razem, za kilka miesięcy lub za rok, musiałem
tłumaczyć mu wszystko od nowa. Miał wielkie trudności ze zrozumieniem tej różnicy.
Ta kwestia była jednym z problemów synodu biskupów poświęconego
Ameryce w roku 1997. Papież ustanowił mnie delegatem na ten synod w Rzymie.
Byłem jednym z chyba czterech delegatów, którzy nie byli biskupami. Wielu
biskupów, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, było bardzo wrogo nastawionych
do ewangelikałów i zielonoświątkowców.
Chyba nie bez powodu.
– Nie bez powodu, ale jednocześnie bez wielkiego zrozumienia. Traktowali
ich jak jankeską inwazję mającą na celu protestantyzację Ameryki Łacińskiej.
A rzeczywistość jest znacznie bardziej skomplikowana. Jedną z najważniejszych
kwestii w projekcie „Ewangelikałowie i katolicy razem” jest to, że rozpoczynamy
od wzajemnego uznania się za braci i siostry w Chrystusie. Oznacza to, że, jak Sobór
Watykański II naucza w Lumen gentium, ewangelikalni i zielonoświątkowcy przez to,
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że „wierzą w Chrystusa i otrzymali ważnie chrzest, pozostają – według słów soboru
– w jakiejś, choć niedoskonałej wspólnocie (communio) ze społecznością Kościoła
katolickiego” [Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 3]. Zostało to rozwinięte
i mocno podkreślone w encyklice Ut unum sint.
Faktem jest jednak, że dla większości biskupów z Ameryki Łacińskiej, a sądzę
także, że w umysłach większości ważnych figur w kurii rzymskiej, ewangelikałowie
i zielonoświątkowcy nie są postrzegani jako bracia i siostry w Chrystusie. Zbywają
ich jako wyznawców innej religii, a powszechnie stosowanym terminem jest „sekta”.

Zauważono, że istnieje w Ameryce ciekawa
konwergencja ewangelikalno-katolicka. Być
może jest to najsilniejsza pojedyncza siła
polityczno‑kulturowa w amerykańskim życiu
publicznym.
Zarówno w moich interwencjach podczas synodu, jak i w trakcie późniejszych
konwersacji w Ojcem Świętym, nawoływałem, byśmy my – katolicy – przestali
mówić o tych ludziach jako o sektach, tak jakby byli wyznawcami jakichś
dziwacznych i obcych kultów. Ojciec Święty zgodził się z tym i generalnie tego
przestrzegał. Użycie terminu „sekta” może niezupełnie znikło, ale zostało znacznie
ograniczone w języku jego i kurii rzymskiej. Wielu biskupów w Ameryce Łacińskiej
nadal uważa jednak ewangelikalnych i zielonoświątkowców za sekty.
„Ewangelikalizm” to słowo używane mniej więcej od II wojny światowej. Przedtem
zjawisko to nazywano w USA „fundamentalizmem”. Chodzi o ludzi, których
korzenie tkwią w angielskiej tradycji wesleyańskiej [John Wesley i Charles Wesley
to XVIII‑wieczni angielscy teolodzy i reformatorzy religijni, twórcy metodyzmu –
przyp. red.], Ruchu Świętości [Holiness movement, ruch religijny, który wyłonił się
z metodyzmu w USA w II połowie XIX wieku – przyp. red.]. Na początku XX stulecia
eksplodowało to w zielonoświątkowe odkrycie darów Ducha Świętego. Jest to więc
mieszanka chrześcijaństwa charyzmatycznego (mówienie językami, uzdrawianie
itd.), zwanego ogólnie zielonoświątkowym, angielskiej tradycji metodystycznej
i elementów XIX-wiecznego amerykańskiego odrodzenia religijnego. Na początku
XIX wieku na zachodnich kresach USA istniało wiele ruchów chrześcijańskich.
W stanach, takich jak Kentucky czy Tennessee, miało miejsce Wielkie Przebudzenie,
wielka eksplozja duchowości i doświadczenia powtórnych narodzin i odrodzenia
w Chrystusie. „Powtórne narodziny” stały się kluczowym pojęciem pobożności
ewangelikalnej.
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Ci ludzie nie są częścią historycznej czy klasycznej tradycji reformacyjnej, zwłaszcza
luteranizmu, kalwinizmu i anglikanizmu – i sami nie uznają się za jej część. Na
początku XX wieku liberalna teologia – w dużej części importowana z Niemiec
– zdobyła duże wpływy w niektórych klasycznych wyznaniach protestanckich,
nazywanych „głównonurtowymi”, takich jak prezbiterianizm, luteranizm czy
kongregacjonizm, wywodzący się z angielskiego purytanizmu, który można nazwać
quasi-kalwinizmem.
W 1910 roku grupa teologów należących do tych właśnie głównonurtowych
kościołów opublikowała zbiór esejów pod wspólnym tytułem The Fundamentals

„O mój Boże! Kim są ci ludzie, którzy nagle
wtargnęli w naszą przestrzeń? Myśleliśmy,
że już zniknęli, że zostały po nich tylko
przypisy w książkach o historii”.

(„Fundamentalia”), w których potwierdzili tradycyjną doktrynę na temat fizycznego
zmartwychwstania Jezusa, obietnicy Jego powtórnego przyjścia, dziewiczych narodzin,
boskości Chrystusa oraz Bożego natchnienia Pisma Świętego – podkreślano szczególnie
te pięć fundamentów wiary.
Czyli właściwie podstawowe elementy
chrześcijańskiego wyznania wiary.
– Ich celem było potwierdzenie zasad prawowiernego chrześcijaństwa przeciwko
liberalnemu establishmentowi głównonurtowemu.
W latach dwudziestych XX wieku wewnątrz tradycyjnych kościołów protestanckich
– takich jak prezbiteriański, episkopalny, luterański, kongregacjonalistyczny czy
metodystyczny – stoczono gigantyczną bitwę o władzę między fundamentalistami
a liberałami. Wynikiem tej bitwy było stanowcze zwycięstwo liberałów. Zwyciężyli
bezapelacyjnie. Mieli lepszą propagandę i sprawniejszą polityką. Tak więc wyznania
głównonurtowe obrały bardzo liberalny kurs.
Ewangelikałowie – wówczas zwani jeszcze fundamentalistami – generalnie
wycofali się i rozpoczęli długi, rozciągnięty na 50 lat, proces budowy własnych
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instytucji, własnych wspólnot wyznaniowych, własnych seminariów, uczelni,
wydawnictw, drukarni itd. W amerykańskim establishmencie – czy to kościelnym,
czy to politycznym – nikt nie zwracał na nich zbytnio uwagi. Uważano ich za
głupków z gór, fanatyków walących Biblią w ambonę. Istniała świadomość, że oni
gdzieś tam są, ale zupełnie zmarginalizowani pod względem religijnym, kulturowym
i politycznym.
Jednak poczynając od lat pięćdziesiątych, świat fundamentalistów zaczął wywierać
znaczny wpływ na społeczeństwo. Wtedy mniej więcej pojawiła się bardzo ważna
postać – Billy Graham. Był on bardzo pokojowo i niekontrowersyjnie nastawiony
do innych chrześcijan, w tym katolików – co było wówczas rewolucyjne. Coraz
więcej owych fundamentalistów – a było wśród nich wielu ludzi o znacznym
potencjale intelektualnym i teologicznym, jak np. Billy Graham czy Carl Henry – nie
było zadowolonych z pozostawania na marginesie życia publicznego. Oni chcieli
angażować się w główny nurt kultury i wspólnoty chrześcijańskiej.
Dla wielu ludzi była to zupełna niespodzianka: „O mój Boże! Kim są ci ludzie,
którzy nagle wtargnęli w naszą przestrzeń? Myśleliśmy, że już zniknęli, że zostały
po nich tylko przypisy w książkach o historii”. Nagle pojawili się oni jednak jako
ważna siła społeczna. I ten proces w Ameryce wciąż trwa. Kiedy Jimmy Carter został
wybrany na prezydenta – a był on ewangelikalnym południowym baptystą – dla
większości amerykańskiego establishmentu, szczególnie w Partii Demokratycznej,
było to zdumiewające: „Kim jest ten dziwak, co czyta Biblię, uczy w szkółkach
niedzielnych, a każdy dzień zaczyna modlitwą?”.
W roku 1976 magazyn „Time” dał na okładce temat „Rok ewangelikałów” – było to
jak obwieszczenie, że ci ludzie, stanowiący około jednej trzeciej ludności USA, znów
się liczą. Co ciekawe, to poczucie zadziwienia wzrostem roli ewangelikałów wcale nie
maleje, lecz wciąż wraca. Kilka miesięcy temu magazyn „Time” dał kolejny temat na
okładce: „25 czołowych ewangelikałów Ameryki”. Co symptomatyczne, jako jednego
z czołowych ewangelikałów wskazano mnie, czyli księdza rzymskokatolickiego, ale
w grupie tej był także senator i katolik Rick Santorum.
Skąd się to wzięło?
– Przypuszczam, że wielu ludzi, w tym dziennikarze pracujący w tygodniku
„Time”, ma niewyraźne przekonanie, że dzieje się coś zupełnie nowego. W wyniku
politycznego nacisku ewangelikałów, poczynając od ludzi, takich jak Jerry
Falwell czy Pat Robertson, przez grupy w rodzaju Moralnej Większości, aż po
bezdyskusyjną rolę organizacji ewangelikalnych w wyborze George’a W. Busha
na prezydenta w roku 2000 i 2004 – zauważono, że istnieje w Ameryce ciekawa
konwergencja ewangelikalno-katolicka. Być może jest to najsilniejsza pojedyncza siła
polityczno‑kulturowa w amerykańskim życiu publicznym.
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W jaki sposób katolicy są częścią polityki amerykańskiej?
W roku 2004 kandydatem na prezydenta był katolik John Kerry,
który otwarcie popierał aborcję i utrzymywał, że jego sumienie
zostało uformowane przez pontyfikaty Pawła VI i Piusa XXIII
– to wręcz zabawne, że nie znał nawet imion papieży. Katolicy
tradycyjnie głosowali na Partię Demokratyczną…
– W przytłaczającej większości!
Jak wobec tego katolicy amerykańscy radzą sobie
z połączeniem tych dwóch zagadnień: są w Kościele
katolickim i głosują na partię popierającą aborcję?
– Doskonałe pytanie. Aborcja to niewątpliwie najważniejsza pojedyncza
kwestia w amerykańskim życiu publicznym. I trwa to już około trzydziestu lat.
Trudno jest przecenić stopień lojalności amerykańskich katolików wobec Partii
Demokratycznej. Mawia się, że gdy w Bostonie chrzci się dziecko, to ksiądz wystawia
metrykę, działacz związkowy – legitymację członkowską, a szef oddziału Partii
Demokratycznej wpisuje je na listę wyborców.
Boston to tradycyjnie miasto irlandzkich katolików?
– Tak. Zaczęło się to pod koniec XIX wieku. Demokraci byli partią imigrancką,
bardzo przyjazną dla katolickich przybyszów z Irlandii. Bardzo pomagał temu
fakt, że w Partii Republikańskiej bardzo silny był wówczas nurt natywistyczny,
antyimigrancki i antykatolicki. Tak więc katolicy uważali Partię Republikańską
za swojego wroga, zaś kierownictwo Partii Republikańskiej miało tendencję do
postrzegania katolików jako wrogów. Wszystko to wzmacniało lojalność katolików
wobec Partii Demokratycznej.
Tak wyglądała sytuacja na przełomie XIX i XX wieku?
– Właśnie. Ksiądz John Ryan, autor programu organizacji, która była
poprzednikiem amerykańskiej konferencji biskupów, na tyle blisko współpracował
z prezydentem Franklinem D. Rooseveltem, że zasłużył sobie na przydomek
„Ojciec New Deal”. Odsetek zwolenników Partii Demokratycznej wśród katolików
wynosił wówczas około 90 procent. Dalsza konsolidacja polityczna katolików
nastąpiła w roku 1961 wraz z wyborem Johna F. Kennedy’ego na prezydenta –
pierwszego katolika w historii piastującego ten urząd. Stało się to symbolem
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faktu, iż katolicy ostatecznie wdarli się do establishmentu jako jeden z ważnych
elementów amerykańskiego społeczeństwa. Fakt, że prezydent był katolikiem, był dla

Jednym z najważniejszych następstw
ewangelikalno‑katolickich konwersji, czy raczej
konwergencji, jest to, że ewangelikałowie
uczą się od katolików tradycji teologicznej
i intelektualnej.
Amerykanów bardzo ważny – choć dziś wiemy już, że Kennedy nie był szczególnie
dobrym katolikiem.
Panowało więc coś w rodzaju lojalności plemiennej, która zaczęła się kończyć
w czasach Ronalda Reagana. Wtedy właśnie głosy katolickie zaczęły się rozkładać po
równo między obie główne partie. Bardzo ważną rolę w tym odegrała kwestia aborcji.
W USA wciąż istnieje znaczna grupa liberalnych katolików – nazywających siebie
samych „katolikami postępowymi” – i znaczna liczba biskupów, którzy wciąż żyją
w tym starym świecie. Bycie katolikiem i popieranie Partii Demokratycznej mają po
prostu we krwi. To nawet nie tyle kwestia ideologii, ile raczej tożsamości. Można
się tu odwołać do książki Pamięć i tożsamość Jana Pawła II, w której opisuje on, jak
czynniki plemienne, narodowe, kulturowe i religijne tworzą naszą tożsamość. Wciąż
mamy znaczną liczbę biskupów, którzy instynktownie, odruchowo są liberalnymi
demokratami.
Na ich podejście do kwestii aborcji znaczny wpływ wywarł śp. kardynał Joseph
Bernardin – w ostatnich piętnastu latach życia bez wątpienia najważniejszy
z hierarchów – i wypracowana przez niego koncepcja „bezszwowej szaty” czy
„spójnej etyki życia”, w której aborcja została połączona z innymi zagadnieniami,
co zrelatywizowało jej znaczenie. Jeszcze w zeszłym roku biurokracja
konferencji biskupów – bardzo demokratyczne ciało! – wydała przewodnik dla
wyborców‑katolików, w którym wskazała 14 kluczowych kwestii, co do których
katolicy powinni podjąć decyzję. Jedną z nich była aborcja. Inne to np. podwyższenie
płacy minimalnej, zmiana praw emerytalnych, podwyższenie pomocy zagranicznej
i tego rodzaju problemy. Innymi słowy, aborcja została wpisana na jedną listę razem
z 13 ulubionymi tematami lewicy. Tak więc zachęcono katolików, by przyjrzeli się
liście i pomyśleli, że nie powinni głosować, kierując się jednym wyraźnym kryterium.
Tak więc aborcja czy eutanazja – czyli kwestie życia i śmierci – zostały mocno
zrelatywizowane.
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Znaczna liczba katolików – i katolickich polityków – wciąż myśli w ten sposób.
John Kerry to jeden z nich. Może i nie zna dobrze katechizmu, ale kulturowo jest
katolikiem. Trudno nie mieć jakiegoś niechętnego współczucia dla takich polityków.
W zeszłym roku, gdy niektórzy z amerykańskich biskupów odkryli, że mają
kręgosłup i mogą wstać i dać świadectwo Ewangelii – wielu z tych polityków było
wstrząśniętych i odstręczonych. „Hola! Hola!” – odpowiedzieli. – „Od dwudziestu
czy trzydziestu lat mówimy to samo i żaden z was nigdy nie zgłaszał sprzeciwów.
A teraz, jak grom z jasnego nieba, okazuje się, że kwestionowane jest, czy w ogóle
jesteśmy katolikami!”. Tak więc w pewnym sensie można zrozumieć ich irytację
czy wręcz gniew. Ale to tylko dlatego, że biskupi jak dotąd mało energicznie rzucali
wyzwania osobom publicznym przyznającym się do katolicyzmu. Z tego punktu
widzenia wydarzenia z roku 2004 dają dużo nadziei. Po raz pierwszy bowiem od
czasu sprawy Roe v. Wade w roku 1973, gdy zalegalizowano aborcję, biskupi poszli na
bezpośrednią konfrontację z osobami publicznymi w kwestiach dotyczących ochrony
życia. Myślę, że coraz częściej będziemy świadkami takich wydarzeń.
Media donoszą o znacznej liczbie nawróceń na
katolicyzm w Ameryce. Jakie jest rzeczywiste
znaczenie tego zjawiska? Jakie są proporcje
między osobami przechodzącymi na katolicyzm
i odchodzącymi z katolicyzmu do innych wyznań?
– Oblicza się, że jest w USA około 65 mln katolików. Szacuje się, że każdej
niedzieli na mszy jest ok. 50 procent z nich – choć są to szacunki optymistyczne,
ja uważam, że liczba ta wynosi raczej 35 procent. Jeśli jednak doliczymy tych, co
pojawiają się w kościele raz na miesiąc, to rzeczywiście będzie to 50 procent, może
nawet trochę więcej. Jest więc mnóstwo ludzi, którzy wciąż uznają się za katolików,
choć nazwalibyśmy ich raczej „katolikami kulturowymi”. Katolicyzm jest częścią
ich tożsamości kulturowej, ale nie można ich nazwać katolikami doktrynalnymi,
liturgicznymi ani sakramentalnymi. Niemniej jednak oni sami o sobie wciąż myślą, że
są katolikami.
Oprócz tego jest mnóstwo ludzi – nie wiemy dokładnie, jak wielu, ale na pewno
setki tysięcy, a może nawet miliony – którzy w ostatnich latach przestali być
katolikami i stali się przeważnie ewangelikalnymi protestantami. To zjawisko
masowe zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, ale w Stanach Zjednoczonych również
ważne. W USA często przystępują oni do „megakościołów”, które są ważnym
fenomenem ewangelikalnym.
I cóż tam odkrywają?
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– Otóż, podobnie jak w przypadku Ameryki Łacińskiej, po raz pierwszy
doświadczają duchowego spotkania z Jezusem Chrystusem i prawdziwego
osobistego nawrócenia. Gdyby porozmawiać z takimi byłymi katolikami – a jest ich
bardzo, bardzo wielu – to powiedzieliby: „Urodziłem się jako katolik. Wychowałem
się w katolickiej rodzinie. Chodziłem do katolickiej szkoły. I nigdy nikt nie zadał mi
pytania «Czy poświęciłeś swoje życie Jezusowi?»”. Odkrywałem takich ludzi w wielu
miejscach – w lokalnych kościołach baptystów, u zielonoświątkowców, w Zborach
Bożych, wszędzie. Musimy podejść do tego bardzo poważnie, gdyż to pokazuje nam
niepowodzenie ewangelizacji.
Mamy więc dwie grupy – jednych, którzy po prostu odpłynęli z Kościoła, albo
trzymają się jeszcze jako kulturowi katolicy, i drugich, którzy porzucili katolicyzm,
gdyż odnaleźli duchowość dla siebie w którymś z ewangelikalnych zborów
zielonoświątkowych.
Z drugiej strony jednak mamy też bardzo wielką liczbę ludzi, którzy przechodzą
na katolicyzm. W ciągu ostatnich ośmiu lat mieliśmy rocznie około dwustu
tysięcy dorosłych wstępujących do Kościoła katolickiego. Prawie połowa z nich
pochodzi z innych wspólnot chrześcijańskich, a druga połowa jest nieochrzczona.
W ostatnich dekadach szczególnie uderzające jest, jak wielka liczba prominentnych
intelektualistów, teologów i przywódców kościelnych innych wyznań
chrześcijańskich przechodzi na katolicyzm.
Tak jak Ksiądz?
– No cóż, jest wielu innych – i ta tendencja przyspieszyła w ostatnich pięciu latach.
Jak to wytłumaczyć?
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– Powiedziałbym tak: w wielu – jeśli nie w większości przypadków – osoby
te stwierdzają, że ich własne kościoły znajdują się w rozsypce. Szczególnie
episkopalianie (czyli amerykańscy anglikanie), luteranie czy prezbiterianie – czyli
liberalne wspólnoty „głównego nurtu” (choć rzekłbym raczej „starego nurtu”) – od
trzydziestu lat tracą członków. Teologicznie są w zupełnym nieporządku. Ważnym
czynnikiem okazało się wyświęcanie kobiet – u episkopalian rozpoczęte już w latach
siedemdziesiątych – a w ostatnich latach kwestia homoseksualizmu. Te wspólnoty
błogosławią związki jednopłciowe i popierają prawne wprowadzenie jednopłciowych
małżeństw. Jest to pewien objaw faktu, że zupełnie zatraciły kompas teologiczny
i moralny. Wszystko jest dozwolone. Nie ma już normatywnej prawdy. Nie ma nawet
porozumienia co do tego, jak jej szukać. Brak zgody co do autorytetu Pisma Świętego.
Brak zgody co do autorytetu wczesnych soborów Kościoła i normatywnej Tradycji.
Implozja wspólnot „starego nurtu” oraz błędne koło osłabienia i demoralizacji
powodują, że niektórzy z najinteligentniejszych i najzdolniejszych przywódców
owych wyznań zaczynają ciążyć ku Kościołowi katolickiemu. Częściowo dlatego, że
szukają miejsca, w którym mogliby mieć racjonalną pewność, że zachowane będzie
prawowierne chrześcijaństwo. A jeśli rozejrzymy się wśród ważniejszych instytucji na
świecie, to okazuje się, że Kościół katolicki jest jedynym możliwym kandydatem.
A chrześcijanie ewangelikalni?
– Cóż, oni mają zasadnicze problemy ze sprawami bardzo ważnymi dla luteranów
i anglikanów, jak np. chrzest niemowląt czy życie sakramentalne Kościoła. Jeśli
pochodzisz z klasycznych tradycji protestanckich, to oznacza, że zachowałeś znaczną
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część katolickiej duchowości i praktyk, sakramentalnych i innych. Luteranie wierzą
odrodzenie chrzcielne, wierzą w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii.
A baptyści – nie. Zbory Boże – nie. Zielonoświątkowcy – nie. Sama nazwa „baptyści”
bierze się stąd, że są następcami XVI-wiecznych anabaptystów, którzy uznawali,
że liczy się wyłącznie chrzest dorosłych, zaś chrzest niemowląt jest nieważny. Stąd
nie chrzczą dzieci, a zazwyczaj nastolatków, po tym, jak doświadczają „ponownych
narodzin”, poświęcenia swego życia Chrystusowi. Tak więc chrzest następuje dopiero
po nawróceniu. Według naszego rozumienia chrzest jest łaską sakramentalną,
która powoduje odrodzenie, skutkujące „powtórnymi narodzinami”. Dzielimy to
przekonanie np. z luteranami, anglikanami i prezbiterianami. Nie dzielą go jednak
ewangelikałowie i zielonoświątkowcy. Tak więc ludzie szukający wierności Pismu
i Tradycji w łączności z soborową tradycją Kościoła obejmującą co najmniej pięć
pierwszych Soborów będą ciążyć raczej ku katolicyzmowi niż ewangelikalizmowi.
Do tego dochodzi atrakcyjność intelektualna. Ewangelikalizm ma bardzo mało
tradycji intelektualnej i teologicznej, podczas gdy tradycja katolicka jest bardzo
bogata. Historycy ewangelikalizmu – najwybitniejszy z nich to Mark Noll – bardzo
jasno mówią, że jednym z najważniejszych następstw ewangelikalno-katolickich
konwersji, czy raczej konwergencji, jest to, że ewangelikałowie uczą się od
katolików tradycji teologicznej i intelektualnej, której nigdy nie mieli. Będzie to
miało długoterminowe konsekwencje. Zobaczymy, jaki przyniesie to efekt w ciągu
najbliższego stulecia.
Jaki był wpływ Jana Pawła II na te tendencje? Mówił
Ksiądz, że ewangelikałowie współpracują z katolikami
nawet w ważnych sprawach. A przecież przed tym
pontyfikatem traktowali katolików wręcz jako
niechrześcijan. Teraz zdaje się, że uległo to zmianie.
– O tak, istotnie. Zanim uruchomiliśmy inicjatywę „Ewangelikałowie i katolicy
razem” w roku 1994, wielu ewangelikałów i katolików odkrywało się wzajemnie
jako bracia i siostry w Chrystusie, w ramach tak zwanego „ekumenizmu okopów”.
Odkrywaliśmy się nawzajem we wspólnej pracy w ruchach pro-life i w odnowie
charyzmatycznej. To przygotowało drogę.
Oprócz tego, jak wcześniej mówiłem, Matka Teresa, ale chyba najbardziej Karol
Wojtyła dawali tak mocne świadectwo odważnej wierności prawdzie moralnej, że
było to dla ewangelikałów nie do odparcia. Nikt inny na skalę światową nie dawał
tak zuchwałego świadectwa, jak Jan Paweł Wielki.
Co ciekawe, po stronie ewangelikalnej najbliższy tak wyrazistego świadectwa
był Billy Graham. Ale on, niech mu Bóg błogosławi, nigdy nie poruszał
bezpośrednio kwestii aborcji, nigdy nawet długim kijem nie dotykał kwestii
homoseksualizmu, nigdy nie pozwalał sobie być kontrowersyjnym w sprawach
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moralnych czy kulturowych. Tak więc ewangelikałowie – dla których wzorem był
zawsze Billy Graham – nagle dostrzegli drugi wzór: Jana Pawła II, który działał
na znacznie większej scenie – scenie światowej, a nie tylko amerykańskiej. I nie
tylko reprezentował prawdę teologiczną i wierność Ewangelii, lecz bezpośrednio
podejmował wielkie zagadnienia moralne swoich czasów. Doszło więc do tego, że
nawet w bardzo konserwatywnych bastionach ewangelikalizmu, jak choćby Southern
Baptist Theological Seminary w Louisville, w stanie Kentucky, znaleźć można
baptystycznych seminarzystów pochylonych nad encyklikami Centesimus annus czy
Evangelium vitae.
Czy ma Ksiądz wrażenie, że Ameryka głęboko różni
się od Europy? Że w Ameryce religia i duchowość
mają znaczenie w życiu publicznym, podczas gdy
w Europie są one ignorowane?
– W Polsce nie.
Istotnie, Polska różni się od reszty Europy, ale
pytanie brzmi: czy trend sekularyzacyjny w Europie
da się jeszcze odwrócić?
– Nigdy nie można powiedzieć, że nie ma nadziei. T.S. Eliot powiedział, że
żadna sprawa nie jest ostatecznie przegrana, a to dlatego, że żadna sprawa nie
jest ostatecznie wygrana. Europa jest w bardzo poważnym kryzysie. Jeszcze
trzydzieści lat temu intelektualiści zgadzali się z Maksem Weberem, że istnieje
konieczny i nierozdzielny związek pomiędzy modernizacją i sekularyzacją.
Nazywało się to teorią sekularyzacji. Patrząc na sprawy z tej perspektywy, ludzie
mówili o „amerykańskiej wyjątkowości”. Zadawali pytanie: jeśli to prawda, że im
społeczeństwo bardziej nowoczesne, tym bardziej jest zsekularyzowane, to jak
wyjaśnić, że USA ma społeczeństwo najbardziej nowoczesne, a przy tym bardzo
religijne? Socjologowie uważali to za wielką zagadkę i kładli na karb amerykańskiej
wyjątkowości.
Dziś stan debaty zmienił się zasadniczo. Ameryka jest zgrana z resztą świata,
a zagadką pozostaje Europa Zachodnia. Powinniśmy więc zacząć mówić raczej
o „europejskiej wyjątkowości”. W pozostałej części świata jesteśmy świadkami
raczej desekularyzacji, wzrostu znaczenia religii. Nie tylko chrześcijaństwa, ale także
np. islamu.
Co więc stanie się z Europą Zachodnią? Nie wiem. Wiele badań socjologicznych
wskazuje, że fenomen Francji, Niemiec czy Skandynawii nie polega na zaniku wiary,
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lecz zaniku przynależności. Poziom wiary pozostaje wysoki, ale raptownie maleje
poziom przynależności do Kościoła, instytucji czy wspólnoty, która praktykuje wiarę.
Wielu socjologów twierdzi więc, że w istocie Europa Zachodnia nie jest wcale taka
laicka, a życie codzienne ludzi nie jest wcale tak zsekularyzowane. To jeden ze
sposobów patrzenia na tę sprawę.
Te badania są rzeczywiście ciekawe, ale nie tłumaczą jednej bardzo ważnej rzeczy
– zapaści demograficznej w Europie Zachodniej. Ludzie po prostu nie mają dzieci.
Trafny wydaje mi się pogląd, że społeczeństwo nie posiadające dzieci wyraża przez
to pragnienie śmierci. To rodzaj prezentyzmu, przekonanie, że liczy się wyłącznie
teraźniejszość, to, co bezpośrednio dostępne tu i teraz. Tak jakby mówili: to ostatnie
pokolenie i do diabła z przyszłością.
Dlatego wielu z nas z taką nadzieją patrzy na miejsca takie jak Polska, która ma
przynajmniej szansę, by pokazać własną drogę w godzeniu kultury, religii i państwa
demokratycznego. Natomiast Europa Zachodnia umiera na naszych oczach. To
umierający kontynent.
Wizja przyszłości jako żałosnej walki o stworzenie Unii Europejskiej z jej
brukselskim aparatem jest po prostu mało wiarygodna – przynajmniej dla Francuzów
czy Holendrów, którzy dali temu wyraz w referendach. Motywowana jest ona
strachem przed przyszłą wewnątrzeuropejską wojną. Były przewodniczący Komisji
Europejskiej Romano Prodi powiedział niedawno: „Po co budować UE? Odpowiedź
jest prosta: wystarczy odwiedzić nasze cmentarze wojskowe”. Innymi słowy, Unia
Europejska jest po to, by zapobiec kolejnej pożodze w Europie. To interesująca
odpowiedź, ale oznacza ona strach. Strach przed nami samymi. Do tego dochodzi
resentyment wobec USA. Jest on zrozumiały – w końcu Stany Zjednoczone to jedyne
w świecie, jak mówią Francuzi, hipermocarstwo, więc nie ma się co dziwić, że sam
ten fakt generuje resentyment. Toteż my, Amerykanie, powinniśmy to zaakceptować
jako coś normalnego.
Są też inne cele, które napędzają Unię Europejską, jak choćby osiągnięcie większego
dobrobytu, lepszych stosunków handlowych, zniesienie ceł itd. Podstawowym
napędem UE są jednak strach i resentyment. Wydaje mi się, że żadne społeczeństwo
nie może trwać i rozwijać się w oparciu o te dwa uczucia: strach i resentyment.
Społeczeństwo, które trwa i rozwija się, musi mieć nadzieję, wizję przyszłości,
poczucie celu – a tego właśnie Europie brakuje. Być może najważniejszym
pojedynczym tego wskaźnikiem jest rzeczywistość demograficzna, czyli brak dzieci.
Symbolicznym, ale bardzo ważnym tego wyrazem, była odmowa jasnego odwołania
się w projektowanej konstytucji do kulturowo-religijnej tożsamości Europy, czyli po
prostu do chrześcijaństwa. Wszystko to z mojej amerykańskiej perspektywy wygląda
jak konglomerat ludów połączony pragnieniem śmierci.
Polska dała światu papieża, który był najdonioślejszym
głosem chrześcijańskim na świecie przez ponad dwie
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dekady. Dziś papieżem jest Niemiec, a więc człowiek
z Europy Zachodniej. Czy sądzi Ksiądz, że Benedykt XVI może
stać się tym dla Zachodu, kim Jan Paweł II był dla Wschodu?
– To doskonałe pytanie. Z punktu widzenia stosunków kościelnych możliwe
jest, że większy postęp dokona się w pojednaniu między Cerkwią prawosławną
a Kościołem rzymskokatolickim – a także między Wschodem a Zachodem – właśnie
za Benedykta XVI niż za Jana Pawła II, mimo że poprzedni papież czynił wielkie
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wysiłki, by otworzyć się na Wschód. Ironią historii jest to, że bliskość często
rodzi pogardę. Fakt, że Jan Paweł II był Słowianinem, mógł spowodować, że
prawosławnym, szczególnie Rosjanom, trudniej było pozytywnie odpowiadać na
jego inicjatywy. Być może łatwiej im będzie w stosunku do osoby, która w sposób
oczywisty przynależy do Zachodu, a kimś takim jest kardynał Joseph Ratzinger –
Benedykt XVI.
Polska dała światu nieoceniony dar – Karola Wojtyłę. Będzie za to, a przynajmniej
powinna być, pamiętana w annałach historii tak długo, jak długo istnieć będzie
historia. Powód, dla którego widzę w Polsce nadzieję, znaleźć można w książce
Karola Wojtyły Pamięć i tożsamość. Swoją drogą, to tak bardzo polska książka! Bardziej
niż jakiekolwiek jego pisma, nawet wiersze, choć często odnosi się w nich do Polski,
do jej męczeństwa w historii. To naprawdę fascynująca książka.
Historia pełna jest ironii, rzeczy niespodziewanych, tego, że pewna rzecz zmienia
się w swoje pozorne przeciwieństwo. Wielkim błogosławieństwem dla Polski może
okazać się więc fakt, że dzięki ciężkim próbom, jakim Polska poddawana była
w historii, przeciwko zewnętrznym wrogom wykuła się solidarność, potężna więź
pomiędzy Kościołem a narodem. Myślę, że można tu wysnuć analogię z Ameryką, nie
posuwając jej zbyt daleko. W okresie konstytutywnym dla Stanów Zjednoczonych
chrześcijaństwo, a dokładnie protestantyzm, było w przeważającej części po stronie
przyszłości, postępu i wolności. Różni to nas np. od Francji, gdzie podczas rewolucji
Kościół był elementem ancien régime. W USA było inaczej – nasza wizja rewolucji była
w przeważającej części chrześcijańska.
Podzielona Ameryka, umierająca Europa, intrygująca Polska

Podobnie jest w waszym kraju: to, co było dobre w historii Polski, było co do zasady
identyfikowane z katolicyzmem. To wielkie błogosławieństwo i dla Polaków, i dla
Kościoła – co w Polsce właściwie wychodzi na jedno. W tym sensie Polska odgrywa
wyjątkową rolę. Dlatego patrzę na Polskę jako na jeden z najciekawszych, a może
najciekawszy na świecie w naszych czasach eksperyment społeczny, kulturowy
i polityczny w katolickiej nauce społecznej. To, co dzieje i będzie działo się w Polsce,
zasługuje na uwagę całego świata.
Dziękuję za rozmowę. █
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walk autora z tytułową III Rzecząpospolitą, ile raczej jego analiza tego państwa.
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afery Rywina, porwania Olewnika, aresztowania Kluski, zatrzymania prezesa Orlenu
Modrzejewskiego są dla autora okazją do wskazania, jak naiwna była nasza wiara, że
po 1989 roku zbudowaliśmy demokratyczne państwo prawa.
Demokracja okazała się fasadowa, a prawo wcale nie było takie same dla
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sferę polityczności nie w perspektywie doraźnych rozgrywek partyjnych, ale wpisuje
je w szerszy projekt społeczny, kulturowy, a nawet cywilizacyjny“.
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Kto się boi
Romano Amerio?

W katechizmie św. Piusa X pada
pytanie: dokąd będą istniały
Raj i piekło? Odpowiedź: Raj
i piekło będą istniały wiecznie.
Tymczasem katechizm
współczesny podaje, iż „Kościół
w swym nauczaniu potwierdza
istnienie piekła i jego wieczność”.
W pierwszym przypadku
chrześcijanin znajduje prawdę
obiektywną wyrażającą istotę
sprawy, w drugim zaś treść
twierdzeń przypisywanych
nauczaniu kościelnemu,
odpowiednio zrelatywizowanych
i nieświadomie pokrytych patyną
sceptycyzmu.

Ks. Robert Skrzypczak, Wenecja
25 stycznia 2009 roku, pięćdziesiąt lat po
legendarnym ogłoszeniu zamiaru zwołania nowego
powszechnego soboru dla całego Kościoła przez
błogosławionego papieża Jana XXIII, w bazylice św.
Pawła za Murami w Rzymie.

Nowa encyklika Benedykta XVI nosi tytuł Caritas in veritate (Prawda
w miłości). Jak podkreślają włoskie media, zdaje się ona odbijać intuicje wielkiego
katolickiego filozofa XX wieku Romano Amerio – Szwajcara z urodzenia,
„rzymianina” z przekonań. Zaangażował się on z niezwykłą intelektualną
determinacją w obronę tożsamości zachodniego chrześcijaństwa w obliczu zamętu
wywołanego w okresie po Soborze Watykańskim II. Dziś Amerio jest uznawany za
„czarną bestię” przez wielu przedstawicieli tzw. katolickiego myślenia postępowego.
Dlatego też został skazany na dotkliwą karę zapomnienia. Kto chciałby dziś znaleźć
choćby jedną z jego prowokujących książek, powinien raczej odświeżyć w sobie
wiarę w cuda.
Już sam tytuł papieskiej encykliki zdaje się sugerować, że propozycja
Amerio została doceniona na najwyższych piętrach Pałacu Apostolskiego. Według
szwajcarskiego myśliciela, wybijanie na czołówki wszelkiej debaty społecznej
argumentu miłości wzięło się z grzebania w fundamentach katolickiej doktryny,
zwłaszcza zaś w dogmacie o Trójcy Świętej. „Nasza wiara utrzymuje – jak pisze
Amerio – że na początku jest Ojciec; Ojciec rodzi Syna, który jest Słowem; zaś
z Ojca i Syna pochodzi Duch Święty, który jest miłością (Sobór Florencki, bulla
Laetantur coeli et exultet terra). Miłość zatem wynika ze Słowa, jest poprzedzona
poznaniem... Natomiast absolutyzując miłość, popada się w błąd ludzi Wschodu, nie
przyjmujących formuły Filioque z naszego Wyznania Wiary”.
Co z tego wynika? Owo Filioque może sprawiać wrażenie, że mamy do czynienia
z jakąś kwestią całkiem teoretyczną z dziedziny abstrakcyjnej teologii. Tymczasem
stanowi ono podstawę rozstrzygnięć jak najbardziej praktycznych. Dzisiejszy świat
zdaje się przyznawać wartość przede wszystkim temu, co zapewni natychmiastową
skuteczność podejmowanym działaniom. Tejże skuteczności sprzyjają, jak nic
innego na świecie, spokój i zgoda. Stąd pokusa irenizmu, czyli prymat dogadania
się na wszelkich możliwych płaszczyznach, zmierzający ku temu, by wszystkie
przeciwstawne doktryny czy religie oswoić i zgrać w jedno. Jest to nawet możliwe
– pod jednym wszakże warunkiem: o ile pominiemy Logos (drugą Osobę Trójcy
Świętej) i przestaniemy zadawać pytanie o prawdę. Nazizm był przeciwny Filioque –
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argumentuje Amerio. – I komunizm też, jako system bez rozumu. Próbował zarządzać
ludźmi bez brania pod uwagę ich prawdziwej ludzkiej natury. Systemy totalitarne nie
respektują żadnego innego prawa poza tym, które wynika z ich własnego działania.
Wielkie stwierdzenie Pawła VI, że „jesteśmy jedynymi, którzy bronią potęgi
rozumu”, zostało podjęte przez obecnego papieża w znamiennym wykładzie
z Ratyzbony i nadal rozbrzmiewa w wielu innych apelach: „poszerzajcie horyzonty
rozumu”. Dzisiejsza pojęciowa dominacja miłości nad prawdą, porządku kochania
nad porządkiem poznania, najwyraźniej daje się zauważyć na płaszczyźnie
biopolityki, gdzie znajduje ujście w chwytliwym sloganie: przedkładać racje serca
ponad racje rozumu. Stąd powoływanie się na „współczucie”, by podjąć decyzję
o zabiciu kogoś poddanego zbyt długiej intensywnej terapii; stąd też kierowanie
się „odruchem miłości”, by „położyć kres czyjemuś cierpieniu”. Na dnie problemów
współczesności zdaje się spoczywać Filioque, bowiem kto neguje Filioque, ten
przyznaje absolutne i bezdyskusyjne pierwszeństwo miłości. Miłości bez granic i bez
uzasadnień. Cokolwiek robisz „z miłości”, jest dobre. Nawet jeśli w efekcie tego ktoś
zostanie odesłany na tamten świat.

Kim był Romano Amerio?

Włosi o autorach, takich jak Amerio, mówią: rompiscatole, to znaczy
wichrzyciel, ktoś, kto burzy porządek, mąci święty spokój. Z pewnością za kogoś
takiego został uznany przez większość opinii publicznej ów szwajcarski profesor
filozofii katolickiej z Lugano, skoro został skazany na najwyższy wymiar kary, jaką
można zastosować wobec autora książek: damnatio famae – zbrukanie opinii oraz
damnatio memoriae – skazanie na zapomnienie. Zasłużył sobie Amerio na spore
grono krytyków, i to nie tylko tych spokojnych i rzeczowych, ale zwłaszcza tych
rozjuszonych i nietolerancyjnych, którzy wobec niewygodnego intelektualisty wolą
zastosować publiczny nokaut niż podjąć z nim merytoryczną debatę. Zarzucano mu
stworzenie „dzieła antysoborowego” i wzniesienie sztandaru „ducha reakcyjnego”.
Przyprawiono mu gębę „lefebrysty” i szalonego krytyka Kościoła. Oskarżano
o „niszczenie wiary katolickiej”. Zmasowana niechęć i resentyment sprawiły, że mało
kto dzisiaj wie, kim był Romano Amerio, mimo że przez znawców uznawany jest za
jednego z najwybitniejszych myślicieli katolickich XX wieku.
Urodził się w 1905 roku w Lugano, we włoskojęzycznym kantonie Szwajcarii.
Był uczniem ojca Gemellego, założyciela Katolickiego Uniwersytetu Sacro Cuore
w Mediolanie (w rzymskiej klinice jego imienia był leczony Jan Paweł II), gdzie
w 1927 roku obronił doktorat z filozofii. Aż do emerytury nauczał filozofii, greki
i łaciny w swym rodzinnym Lugano, pośród śnieżnych Alp i kryształowych jezior.
Śledził z uwagą proces przygotowania do Soboru Watykańskiego II, ogłoszonego
przez charyzmatycznego papieża Jana XXIII w 1959 roku. Przyglądał się efektom
Kto się boi Romano Amerio?

prac Centralnej Komisji Przygotowawczej, dostarczającej ojcom soborowym szkice
schematów przyszłych dokumentów. W Soborze wziął udział jako konsultant
i ekspert biskupa Jelminiego, zarządzającego diecezją Lugano, dał się poznać jako
gorący obrońca wielowiekowej, spójnej Tradycji Kościoła. Jako znawca włoskiej
myśli filozoficznej przygotował szereg publikacji na temat Epikura, Paolo Sarpiego,
Giacomo Leopardiego, Tommaso Campanellego czy Alessandro Manzoniego. Niemniej
jednak dziełem jego życia okazała się niemalże 700-stronicowa księga pt. Iota unum.
Studium na temat zmian w Kościele katolickim w XX wieku, wydana po raz pierwszy
w 1985 roku (w tym samym roku, w którym wyszedł słynny Raport o stanie wiary
kardynała Josepha Ratzingera i w którym Jan Paweł II zwołał specjalny Synod
Biskupów dla sporządzenia bilansu dwudziestu lat posoborowych).
Tytuł nawiązuje do słynnego zdania Jezusa z Kazania na Górze: „Zaprawdę.
bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani
jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc
zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten
będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten
będzie wielki w królestwie niebieskim (Mt 5,18-19).
Iota unum oznacza „ani jedną jotę”, czyli najmniejszy znak graficzny
w alfabecie hebrajskim. Amerio napisał swą książkę pomiędzy majem 1980
a kwietniem 1983 roku, ale materiały do niej gromadził już od 1935 roku, a więc
przez niemal pół wieku. W centrum uwagi autora znalazły się aspekty doktrynalne,
kwestie dyscyplinarne, duszpasterskie, liturgiczne i pedagogiczne Kościoła, poddane
analizie w świetle tego, co zaczęło ulegać zmianom i przeobrażeniom, począwszy
od Soboru Watykańskiego II. Nie interesowały autora pogłoski, poglądy, prywatne
sądy czy obserwacje, ale oficjalne dokumenty papieży: od Jana XXIII do Jana Pawła II,
urzędowe wypowiedzi Konferencji Episkopatów, kardynałów i biskupów, a zatem to
wszystko, co da się zamknąć w klamrę publicznego głosu Kościoła hierarchicznego.
„Znam osobiście zakonników – opowiada włoski historyk Mateo D’Amico
– którzy rozpoczynali na nowo swe własne życie lub życie wspólnoty po lekturze,
nieraz wielokrotnej, Iota unum, książki, która wpadła im w ręce przypadkiem, bądź
za radą kogoś, co nie dziwi w przypadku czegoś o tak bezdyskusyjnej jakości”.
Dzieło zachwyca głębią erudycji autora, biegłą znajomością wszystkich
klasycznych dzieł z zakresu literatury i teologii. Czytać Amerio, to przemierzyć
wzdłuż i wszerz ocean tradycji zachodniej, szusując po grzbietach fal wielkich
mistrzów. To nie jedna z nieprzeciętnych książek teologicznych – to prawdziwa
klasyka XX wieku. Jej styl jest wyszukany. Wielu pobieżnych czytelników nie
daruje Amerio wyjątkowej pedanterii w doborze pojęć i skojarzeń, słów rzadkich
i oryginalnych oraz gustownych neologizmów. Dla Szwajcara styl jest formą miłości.
Na mapie jego intelektualnych mistrzów znajduje się pięciu najczęściej
zresztą cytowanych autorów: św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu, Tommaso
Campanella, bł. Antono Rosmini oraz włoski wieszcz narodowy Aleksandro
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Manzoni. Cały tekst charakteryzuje się rozumowaniem z rzetelnie
zastosowanymi regułami wynikania, zachwyca ciągłością
w przechodzeniu od argumentu do argumentu, wszystko zaś
przeniknięte jest głębokim duchem katolickim oraz osobistą
żarliwością w obronie wiary i Kościoła. Analizując kościelne
dokumenty, Amerio wykazuje ciągłość i walor nauczania
papieskiego, jednocześnie prowadzi uwagę czytelnika w kierunku
przykładów tego, jak jakiś hierarcha czy episkopat danego kraju nie
respektuje nauczania papieskiego. W wywodach profesora z Lugano
brak choćby cienia ironii, sarkazmu czy osobistych „wycieczek”.
Ogranicza się do merytorycznej strony wypowiedzi doktrynalnych,
wykazując błąd teologiczny lub niespójność z ortodoksyjną Tradycją
katolicką, bez osądzenia intencji czy kompetencji ich autorów.
Kojarzenie Romano Amerio z ruchem lefebrystów jest
nieporozumieniem. Fakt, że był on człowiekiem przekonanym do
tradycyjnych ujęć katolickiej wiary, w niczym nie uzasadnia takiego
twierdzenia. Warto podkreślić, że w swym monumentalnym
dziele powołuje się on na arcybiskupa Marcela Lefebvre’a
jedynie trzykrotnie, i to raz w przypisie. Sam Lefebvre odwiedził
sędziwego Amerio w 1985 roku, gdy tamten był już schorowany
i niedowidzący. Większa część spotkania przebiegała tak, że
profesor mówił, zaś hierarcha zasłuchany śledził wywód naukowca.
Amerio nigdy publicznie nie komentował schizmy Lefebvre’a,
choć nieoficjalnie nie podzielał racji tamtego o oderwaniu się od
owczarni Pańskiej.
Jego postawa była przyjazna ruchom tradycjonalistycznym.
Przez lata współpracował z ich włoskim periodykiem
o jednoznacznym tytule „Si-si, No-no”, nigdy jednakże nie
zapominał o zasadzie roztropności. Początkowo zamierzał swe
dzieło nazwać „Duch zamieszania w Kościele XX wieku”, niemniej
jednak po namyśle słowo vertigine, które równie dobrze oznaczać
może też „zawrót głowy”, postanowił wymienić na variazioni –
czyli zmiany. Po to, by nie gorszyć maluczkich. Książkę Iota unum
postanowił bowiem napisać nie w tym celu, żeby zasmucać czy
gasić w kimś ducha wiary, ale odwrotnie: by wstrząsnąć i obudzić
ducha chrześcijańskiej dumy.
Był zakochany w prawdzie i w Kościele, zatroskany
o sekularyzujące się chrześcijaństwo, sprowadzane niejednokrotnie
do dywagacji moralnych czy aktywności pozbawionej prymatu
Kto się boi Romano Amerio?

Chrystusa. Krytykował rozpuszczanie się chrześcijaństwa w relatywistycznej
i ekumenistycznej nowomowie, wyrzekanie się jedynej Prawdy na korzyść
mnóstwa innych „prawd”, jednej prawdziwej religii na potrzeby pluralistycznej
ideologii równości pomiędzy religiami. „Ratunkiem dla człowieka zanurzonego
w relatywistycznej dezorientacji będzie przyznanie absolutnej wartości boskiej
rzeczywistości Słowa”, pisał w Iota unum.
Romano Amerio zmarł w 1997 roku, w wieku 92 lat. Jak utrzymuje włoski
dziennikarz Sandro Magister, z uznaniem wyrażał się o nim Jan Paweł II, mimo iż
pośmiertnie uczniowie profesora wydali drugą księgę, stanowiącą niejako posłowie
do Iota unum, zatytułowaną Stat veritas, w której Szwajcar pod ostrze swego
krytycznego pióra wziął list apostolski polskiego papieża Tertio Millennio adveniente,
zarzucając mu niewystarczające korzystanie z autorytetu papieskiego w sprawie
obrony katolickiej tożsamości. Charyzmatyczny Jan Paweł II – promotor serdecznego
dialogu z Żydami, organizator wspólnych spotkań z przedstawicielami religii świata
w Asyżu, proponujący Kościołom innych wyznań chrześcijańskich przedyskutowanie
sposobu realizacji prymatu Piotra w Kościele – mógł rzeczywiście stanowić trudny
orzech do zgryzienia dla wiernego tradycyjnym standardom praktykowania wiary
w Kościele szwajcarskiego filozofa.
Niestety, trudno przekonać się o tym, czy Amerio we wszystkim miał rację.
Jego wydane po włosku, francusku, niemiecku, angielsku i holendersku książki
są nie do zdobycia. Ich nakłady są wyczerpane, a nad pomysłem ich wznowienia
zawisła niewygodna aura lęku. Kiedy postanowiłem odnaleźć egzemplarz Iota unum,
nieświadomy nie wiedziałem, na co się zdobywam. Beznadziejny okazał się pomysł
wypytywania o książkę wykładowców teologii; wzruszali ramionami przekonani,
iż jako obcokrajowiec na włoskiej ziemi najprawdopodobniej przekręcam nazwisko
autora. Podobnie bezcelowe było przeczesywanie księgarń i antykwariatów
internetowych: „towar tymczasowo niedostępny”. Zapuszczenie się w biblioteki
Wenecji przypominało przygody poszukiwaczy zaginionej arki. Wreszcie udało mi się
odnaleźć jeden, zmumifikowany okaz w kapucyńskiej bibliotece na wyspie Giudecca.
I jak to bywa z mumiami, wypożyczenie jej sporo mnie kosztowało.
Coś jednakże drgnęło w przyrodzie i zaczęły pojawiać się w sprawie Romano
Amerio oznaki odwilży. Okazuje się, że jego uczeń i kontynuator z Lugano, prof.
Enrico Maria Radaelli, przygotowuje nową edycję dzieła szwajcarskiego naukowca,
który – według słów ks. Divo Barsottiego – „otrzymał od Boga charyzmat
dostrzegania tego, co głęboko ukryte w chrześcijańskim nauczaniu”. Jak niedawno
zauważył włoski dziennik Il Tempo, „w epoce niezaprzeczalnego kryzysu największy
dar, jaki sędziwy wierny może ofiarować swemu Kościołowi, to mówić jasno”.

Niezaprzeczalny kryzys

Polski obserwator patrzy z innej perspektywy na zmiany, jakie zaszły
w obszarze życia Kościoła w krajach zachodnich po zakończeniu Soboru
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Watykańskiego II. Pod ciężarem
ateizującego komunizmu wiara
katolików w Polsce, zamiast
zawału, doznała odmłodzenia
(choć w warunkach
ponowoczesnej swobody
powoli zapada na różne
infekcje). W świecie zachodnim
w ciągu kilkudziesięciu
ostatnich lat przyjęły się prawa faworyzujące aborcję i rozwody, rozpanoszyła
się mentalność antykoncepcyjna oraz dostęp do pornografii. Temu, co było
wykroczeniem i grzechem, obecnie przyznano prawo obywatelstwa, traktując to
jako standard kulturowy: stosunki przedmałżeńskie i związki nieformalne, eksplozja
narkotyków i alkoholu jako elementów rozrywki młodzieżowej, moda na przemoc
i ekstremalność. Równolegle upadek przeżywają powołania zakonne, wzrasta liczba
księży i sióstr zakonnych porzucających stan duchowny, spada obecność wiernych
na niedzielnych Mszach świętych, zanika praktyka spowiedzi i pokuty, postępuje
zeświecczenie szkół katolickich, dokonuje się niemalże całkowita sekularyzacja
katolickich państw, ma miejsce niepokojący zastój gorliwości misyjnej oraz nawróceń
na chrześcijaństwo. Nad tym wszystkim unosi się natomiast nastrój pesymizmu
i zniechęcenia, logika ratowania tego, co się da, za cenę wyrzeczenia się radykalizmu
i własnej odrębności.
Głębokie przemiany zachodzące w umysłowości ludzi Kościoła, w ich sposobie
patrzenia na własną wspólnotę i własną tożsamość, deformacje i kompromisy
w treści nauczanej oraz publikowanej teologii – to wszystko złożyło się na przedmiot
analizy Romano Amerio. Przy czym, według niego, nie da się nadal stosować modeli
obrony antymodernistycznej, jaką stosował Kościół na przełomie XIX i XX wieku,
zwalczając wpływy świeckiej kultury oświeceniowej na wrażliwość zbyt otwartych
na nią katolików. W przekonaniu autora Iota unum, przyczyn dzisiejszego kryzysu
Kościoła nie należy szukać na zewnątrz, tkwią one bowiem w jego wnętrzu.
Daje do myślenia, w jak trzeźwy sposób diagnozowali ową sytuację papieże
epoki posoborowej. Paweł VI podczas spotkania w lombardzkim seminarium
w Rzymie 7 grudnia 1968 roku mówił: „Wielu w Kościele specjalizuje się
w samokrytyce, by nie powiedzieć wręcz w samozniszczeniu. Jest to zwrot, którego
nikt nie spodziewał się po Soborze. Kościół przyjmuje ciosy od tych, którzy żyją
w jego wnętrzu”. Ten sam papież dwa lata później, 30 czerwca 1970 roku, stwierdził:
„Skądś przedostał się do świątyni swąd szatana. Również i w Kościele panuje ów
stan niepewności. Spodziewano się, że po Soborze nadejdzie słoneczny dzień w jego
dziejach, tymczasem nadszedł dzień pochmurny, burzowy i ciemny”.

„Skądś przedostał się
do świątyni
swąd szatana”.
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Podobny ton pasterza niespokojnego o swą owczarnię odkrywamy u Jana
Pawła II, który podczas konferencji na temat misji ludowych, 7 lutego 1981 roku,
mówił: „Trzeba przyznać trzeźwo i z pełną stanowczością, iż dzisiejsi chrześcijanie
po większej części czują się zagubieni, zabłąkani, niepewni i na koniec rozczarowani.
Rozprzestrzeniły się na wielką skalę poglądy przeciwne od wieków nauczanej
Prawdzie objawionej, nagromadziły się autentyczne herezje typu dogmatycznego
i moralnego, budząc wątpliwości, zamęt i bunt. Wypaczyła się liturgia. Zanurzeni
w intelektualnym i moralnym relatywizmie, a przez to i w permisywizmie
chrześcijanie są skłonni popadać w ateizm, agnostycyzm i skrajnie moralistyczny
iluminizm, w rodzaj chrześcijaństwa socjalnego bez jednoznacznych dogmatów
i obiektywnych norm moralnych (...). Panuje wrażenie Kościoła, który przestaje być
użyteczny w naszych czasach, niejako skazany na wygaśnięcie i bycie zastąpionym
przez o wiele łatwiejszą i bardziej namacalną, racjonalną i naukową wizję świata,
bez dogmatów i hierarchii, bez granic stawianych korzystaniu z życia, bez krzyża
Chrystusowego. Zaskoczeniem, bólem i zgorszeniem przejmuje fakt, iż to z wnętrza
Kościoła pochodzą niepokój i niewierność, i to po części ze strony tych, którzy z racji
przyjętych na siebie zobowiązań i otrzymanych darów winni być przykładem”.
Również i ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kardynał Ratzinger,
w przeddzień Synodu służącego rozliczeniu się z pierwszymi efektami odnowy
soborowej, zdobył się na uwagi bez znieczulenia: „Skutki Soboru wydają się
gruntownie przeczyć oczekiwaniom wszystkich, poczynając od Jana XXIII i Pawła VI.
Oczekiwano owej katolickiej jedności, tymczasem podryfowaliśmy w stronę
rozsypki, która z samokrytyki przerodziła się w samozniszczenie. Miał dokonać
się krok naprzód, a tu nagle postępujące słabnięcie, i to w dużej części pod hasłem
odwoływania się do Soboru, co wywołało u wielu powątpiewanie w jego wartość.
Bilans zdaje się niekorzystny” („L’Osservatore Romano” z 9 listopada 1984 roku).
Kardynał Ratzinger bolał też nad innym faktem: „Strategia dewastacji jest tym
dotkliwsza, iż jej promotorzy nie opuszczają Kościoła, lecz od środka powoli starają
się zmieniać go, przyzwyczajając wrażliwość ogółu wiernych do tego, co jeszcze do
niedawna nosiło znamiona herezji”.
Żeby cała sprawa nie wyglądała na przygnębiającą, kasandryczną przesadę,
dołączę dwa obrazki, pokazujące zewnętrzną stronę tego, co za chwilę poddamy
wewnętrznej analizie.
Kardynał Albino Luciani, późniejszy papież Jan Paweł I, w liście pasterskim
z 14 marca 1972 roku opisuje następującą scenkę: „U wejścia do Bazyliki Grobu
Pańskiego w Jerozolimie izraelscy strażnicy pilnujący drzwi zatrzymują dwie panie,
prosząc, by założyły coś mniej wyzywającego na siebie. «Ależ, my jesteśmy siostrami
zakonnymi» – protestują kobiety. I tym sposobem doczekaliśmy się posoborowych
zakonnic w minispódniczkach...”.
I druga scenka: „Pewien wikariusz prowadzi pogrzeb w t-shircie i spodniach,
odstępując antykonformistycznie od tradycyjnej alby i stuły. W zamian za to
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odprawia modły nad zmarłym z dyskretną słuchaweczką w uchu, by nie stracić
niczego z transmitowanego właśnie meczu piłkarskiego” (Opera omnia, tom V, s. 340).
Zabawne historyjki tracą na sile humoru, gdy odkryjemy, iż w podłoże
takich zachowań wdał się niepokojący proces gnilny dewastujący same korzenie
chrześcijańskiej wiary i tożsamości. Bo czymże innym może być wykład
w ramach zajęć z teologii biblijnej na holenderskich czy austriackich fakultetach
katolickich, podczas którego seminarzyści przyswajają sobie wiedzę o tzw. micie

„Wielu teologów wierzy w to, że dziś da
się przeskoczyć dogmaty. Angażują się
w ich nowe odczytywanie, które w istocie
pozbawia je jakiejkolwiek treści”.
o zmartwychwstaniu Jezusa, będącym nie tyle wyrazem prawdy historycznej,
ile raczej psychospołeczną symbolizacją religijną powszechnej tęsknoty ludzkiej
za uwolnieniem się od barier przemijalności. Albo jak inaczej zrozumieć żarliwy
list pasterski pewnego włoskiego proboszcza, który niedawno starał się dowieść
parafianom, że Halloween jest nowoczesnym, bardziej dostosowanym do
współczesnej mentalności, odpowiednikiem dawnego Święta Wszystkich Świętych,
który poza pyszną propozycją zabawy może dać okazję przemyśleń na temat spraw
ostatecznych. „Gdy walą się fundamenty, cóż może zdziałać sprawiedliwy?” – pyta
psalmista (Ps 11,3).
Ks. Divo Barsotti, jeden z najbardziej cenionych kapłanów we Włoszech,
w jednym z wywiadów tłumaczył: „Wielu teologów wierzy w to, że dziś da się
przeskoczyć dogmaty. Angażują się w ich nowe odczytywanie, które w istocie
pozbawia je jakiejkolwiek treści. Zgoda, należy otworzyć się na wartości tkwiące
w innych niż łacińska kulturach, ale nie oznacza to «pluralizmu teologicznego»
w tym rozumieniu, że Chrystus jest Tym, który w Sobie samym ogarnia to
wszystko, co gdziekolwiek indziej może być uznane za dobre i wartościowe... Poza
tym wierze zagrażają tzw. teologowie onieśmieleni. Istnieje kompleks niższości
wśród łacinników w stosunku do tego wszystkiego, co zostało napisane po
niemiecku; kompleks niższości kultury chrześcijańskiej względem tej laickiej, tak
iż traktowane są poważnie wszelkie niedorzeczności wynikające z niedowiarstwa
czy agnostycyzmu, podczas gdy powinno się je zwalczać w imię prawdy, tak jak
zresztą na to zasługują. Ponadto strach przed niepopularnością, z powodu którego
niektórzy tną ewangelię do wymiarów, zgodnie z tym, czego (jak zakładają) oczekują
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ludzie, zapominając przy tym, że Jezus wcale nie zamierzał schlebiać tłumom.
Czystość seksualna, nawrócenie, życie wieczne – to tematy, które raczej są pomijane
w kazaniach z obawy, by nie wypaść zbyt mało sympatycznie. Lecz na co nam się
przyda takie chrześcijaństwo? Miłość to nie filantropia, która na pierwszym miejscu
stawia człowieka, podczas gdy tamta czyni to samo, ale z miłości do Boga. A to
zupełnie coś innego”.

Co na to szwajcarski Jan Chrzciciel?

Spostrzeżenia Amerio na temat aktualnej sytuacji Kościoła mogą przywodzić
skojarzenie z wołaniem proroka na pustyni. Tak jak niegdyś Jan Chrzciciel podnosił
głos wobec mieszkańców miast judzkich, podobnie surowo i bezkompromisowo
mogą brzmieć analizy szwajcarskiego myśliciela: „Już siekiera do korzenia drzew jest

Pirronizm w obszarze poznawczym
i metafizycznym siłą rzeczy prowadzi
do prymatu praxis, czyli przyznawania
prawa pierwszeństwa woli i działaniu we
współczesnej mentalności. Tymczasem
wątpienie w naszą zdolność poznawczą jest
z założenia ateistyczne.
przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte
i w ogień wrzucone” (Mt 3,10). We wspomnianym dziele Iota unum Romano Amerio
opisuje wiele przyczyn obecnego kryzysu, który on sam nazywał „karłowaceniem
Kościoła”. Oto niektóre z nich.
Pirronizm
Nazwa wzięła się z nawiązania do starożytnego założyciela filozoficznej szkoły
sceptycyzmu – Pirrona z Elidy, utrzymującego, iż w twierdzeniach należy wystrzegać
się jakiejkolwiek pewności. Gwarancją spokojnego życia jest powstrzymywanie
się od zabierania głosu w jakiejkolwiek sprawie. Według Amerio, przyczyną
problemów pojawiających się w posoborowej rzeczywistości kościelnej jest
kryzys wiary, przejawiający się w postawach sceptycznych wobec jej najbardziej
fundamentalnych prawd.
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„U podstaw aktualnego zagubienia znajduje się atak na władze poznawcze
człowieka i atak ten ostatecznie koncentruje się na metafizycznym statusie
bytu, a zwłaszcza na metafizycznym statusie Bytu Pierwszego, to jest na Boskiej
Trójjedności. Ten atak na władze poznawcze człowieka nazywamy, posługując się
dawną nazwą, pirronizmem. Nie dotyczy on takiej czy innej pewności rozumu
czy wiary, ale samej zasady jakiejkolwiek pewności, to jest zdolności poznawczej
człowieka”, pisał Amerio w Iota unum.
W imię założeń naturalistycznych wysuwa się zatem twierdzenie o niezdolności
ludzkiej do utrzymania związku między podmiotem poznającym a rzeczą poznawaną
w ramach klasycznego realizmu poznawczego. W takim sensie duch XX-wiecznego
myślenia filozoficznego zdołał dosięgnąć również myśl katolicką po to, by utrudnić
Kościołowi zadanie nauczania z przekonaniem, a tym samym wtrącić nauczanie
chrześcijańskie w rodzaj „intelektualnego getta”, łącząc je z formą hipotetyczną
i powątpiewającą, tym samym zaniżając jego wartość.
„Jeśli odrzuca się zdolność dotarcia do bytu, moc duchowa wyrażająca się
w pierwszeństwie miłości zostaje oderwana od prawdy, gubiąc wszelką normę
i sprowadzając się do czystego przeżycia”.
W tym miejscu powracamy do wspomnianego na początku stwierdzenia
Amerio o zamianie porządków prawdy i miłości, biorącej się z zaciemnienia
rozumienia dogmatu o pochodzeniu Osób Boskich w Trójcy Świętej. Duch Święty
pochodzi od Ojca i Syna (Filioque), toteż Miłość pochodzi od Logosu, to jest Mądrości.
„Dynamika życia w przypadku, gdy prawda jest nieosiągalna, nie bierze się
już z tego, co poznawalne, ale je wyprzedza albo wręcz wytwarza. Odrzucenie
Idei równa się odrzuceniu Boga, ponieważ usuwa z życia ludzi wszelki ślad po
wartościach wiecznych i niezniszczalnych. Jeśli wola nie podąża za poznaniem, lecz
budzi się i uzasadnia sama z siebie, wówczas świat, pozbawiony swej racjonalnej
podstawy, przeradza się w absurd. Jeśli myślenie nie ma istotnego związku z bytem,
wówczas nie pojmuje prawa rzeczy, i zamiast otrzymywać miarę z góry, samo bierze
się do mierzenia”.
Pirronizm w obszarze poznawczym i metafizycznym siłą rzeczy prowadzi
do prymatu praxis, czyli przyznawania prawa pierwszeństwa woli i działaniu we
współczesnej mentalności. Tymczasem wątpienie w naszą zdolność poznawczą jest
z założenia ateistyczne. Jakim cudem – pyta myśliciel z Lugano – hierarchia katolicka
może nauczać z niewzruszonym przekonaniem, skoro przyjęła w siebie nowoczesne
sceptyczne powątpiewanie? Moda na teoretyczne dramatyzowanie katolickiej nauki
zmierza ku temu, iż jedynie to, co jest niepewne, zasługuje na uznanie, natomiast
każdy, kto chce być słuchany, winien wykazać się niezbędnym minimum wątpliwości
wobec własnych przekonań. Bezdenna otchłań nihilizmu, relatywizmu i sceptycyzmu
wydaje się przywoływać ku sobie współczesną teologię katolicką.
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Przykładem tego są nowe katechizmy. W klasycznym katechizmie św. Piusa X
(z którego uczyłem się jeszcze jako dziecko) znajdowały się twierdzenia prawd
podawanych wiernym do wierzenia. Nowe katechizmy niczego już nie podają,
w zamian za to relacjonują nauczanie Kościoła na temat tego czy innego artykułu
wiary. Wygląda to mniej więcej tak: w katechizmie św. Piusa X pada pytanie: dokąd
będą istniały Raj i piekło? Odpowiedź: Raj i piekło będą istniały wiecznie. Tymczasem
katechizm współczesny podaje, iż „Kościół w swym nauczaniu potwierdza istnienie
piekła i jego wieczność”. W pierwszym przypadku chrześcijanin znajduje prawdę
obiektywną wyrażającą istotę sprawy, w drugim zaś treść twierdzeń przypisywanych
nauczaniu kościelnemu, odpowiednio zrelatywizowanych i nieświadomie pokrytych
patyną sceptycyzmu.
Mobilizm dogmatyczny
Jest to skutek pirronizmu filozoficznego. Wielu ludzi żyje i pracuje w Kościele
bez elementarnej zdolności odwoływania się do skarbca wiary (depositum
fidei). Porządek pewności niespostrzeżenie zostaje zastąpiony porządkiem
prawdopodobieństwa. Dogmat jako taki formalnie nie zostaje odrzucony, niemniej
osobiste doń przylgnięcie staje się jakby spłoszone i spanikowane jego radykalizmem
i kategorycznością, których domaga się wiara w niezmienność prawdy, wiara
w naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nowa postawa teologów i wiernych w stosunku
do nauczania katolickiego przeniknięta jest filozofią „heraklitańskiej” płynności.
Pantha rei. Nikt nie wchodzi dwa razy do tej samej rzeki. Kategorie stawania się
i historii wydają się być bardziej przekonujące niż niezmienny byt. „Prymat stawania
się pociąga za sobą prymat działania i nieistotność celu”. Zalety praktyczne stają
się o wiele bardziej pociągające niż cnoty kontemplatywne. Amerio nazywa to
„amerykanizmem”.
Wizja prawd wiary i samego bytu jako rzeczywistości w ciągłym ruchu, stawaniu
się – in fieri, aż po przypisywanie rozwoju samemu Bogu, stanowi postać „ukrytego
ateizmu”. Negacja niezmiennego Słowa, czyli „odwiecznego istnienia w Bogu form
odpowiadających rzeczom stworzonym i możliwym do stworzenia” zmierza do
zanegowania wieczności, a w związku z tym niezmienności prawa moralnego.
Głęboki kryzys Kościoła wziął się z zainfekowania go heglowską dialektyką
i historyzmem, czyli „niemożliwą niezależnością od zależności”. Manipulowanie
Tradycją katolicką przywodzi w efekcie do wiary bez dogmatów, coraz bardziej
pozbawionej trwałych podstaw doktrynalnych, przypominającej stylem
protestantyzm, o skłonnościach subiektywnych i sentymentalnych. Zmienność
i indywidualne odczucie przyjęte jako pozytywne wartości pozbawiają sensu samo
pojęcie „prawdy wiary”, które z założenia winno być trwałe i bezdyskusyjne.
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Prymat dialogu i ekumenizmu
Sceptycyzm gnozeologiczny i metafizyczny zakładający, iż niczego nie da się
stwierdzić z całkowitą pewnością, prowadzi do przekonania, że nie istnieje żadna
prawda, nawet ta religijna, o której można by powiedzieć, że się ją w pełni posiadło.
Wszystko jest raczej kruche i niepewne, dopiero w fazie wzrostu. Można co najwyżej,

Dialog z heretykiem? Ależ jest on
bezprzedmiotowy! Jakże mogą poszukiwać
porozumienia ze sobą dwaj rozmówcy, którym
brak jakiejkolwiek wspólnej podstawy?
na pewnym poziomie, dopuścić poszukiwanie, dochodzenie prawdy. Stąd wzięła
się modna w epoce posoborowej wizja Kościoła dialogującego, który wraz
z niekatolikami i innymi ludźmi „dobrej woli” gotowy jest razem tej prawdy szukać.
Stąd nieustanne dyskusje, debaty, wymiany zdań zmierzające do problematyzowania
treści doktryny katolickiej. W żadnym razie nie dopuszcza się potępienia jakiegoś
błędu – to by wykluczyło z dialogu.
Jak pisze Amerio: „Mentalność współczesna wzdraga się przed polemiką,
uznawaną za nie do pogodzenia z miłością, podczas gdy w rzeczywistości stanowi
jej wyraz. Pojęcie polemiki jest nieodmiennie związane z przeciwstawieniem prawdy
i fałszu. Polemika zmierza do obalenia równości, jaką próbuje się utrzymać pomiędzy
stanowiskiem prawdziwym a stanowiskiem fałszywym”.
Tymczasem ogromna część energii ludzi Kościoła pochłaniana jest przez
„dyskusjonizm”. Dialog zdaje się być ważniejszy od działalności duszpasterskiej
i misyjnej, podczas gdy – jak powiada Ewangelia – Jezus „nauczał ich z mocą”
(Mt 7,29). Przepowiadanie Ewangelii stanowi pierwszą postać relacji Kościoła
do świata. Dialog natomiast wydaje się odgrywać rolę uwspółcześnionej formy
przepowiadania, spełnianej w masce dobrotliwości, gdzie można porozmawiać
na różne tematy w atmosferze łagodności i tolerancji. Lecz chrześcijańskie orędzie
nie jest filozofią, światopoglądem czy receptą na życie, w stosunku do których
czymś naturalnym jest wspólne poszukiwanie nowych argumentów. Jest Bożym
Objawieniem wspartym autorytetem Papieża zaopatrzonego w atrybut nieomylności.
Amerio wyraża swój brak przekonania dla tak rozumianego dialogu, przestrzega
wręcz przed jego zgubnymi skutkami ubocznymi. Dialog z heretykiem? Ależ
jest on bezprzedmiotowy! Jakże mogą poszukiwać porozumienia ze sobą dwaj
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rozmówcy, którym brak jakiejkolwiek wspólnej podstawy? Principia negantibus
non est disputandum. W podobnym duchu szwajcarski myśliciel wyraża swe obawy
o przecenianie tzw. dialogu ekumenicznego. Po pierwsze, będzie trwał bez końca
i bez pozytywnego skutku. Po wtóre, istnieje niebezpieczeństwo przemieszczania
się katolików na pozycje protestanckie (autor bierze pod uwagę realia Europy
Zachodniej). Interlokutorzy są zadowoleni, gdy katolicy zmieniają własne stanowisko
na ich korzyść; reagują wrzaskiem oburzenia, gdy tamci potwierdzają własną
doktrynę. Zdaniem Amerio, w dialogu niemożliwe jest zachowanie postawy całkowitej
pewności jednego z rozmówców. Potrzeba zdobyć się na wątpliwości w stosunku do
własnych przekonań, bądź taką wątpliwość udawać, by podtrzymać dialog.
„Pojawia się tutaj trudność następująca: jeśli wątpliwość czy odrzucenie wiary
są prawdziwe, zakłada w wierzącym rozmówcy utratę tej wiary, a to grzech. Jeśli
natomiast wątpliwości czy zaprzeczenie są udawane, bądź krygowane, sam dialog
zostaje zbrukany symulacją i wspiera się na czymś z gruntu niemoralnym”.
Amerio żywi obiekcje moralne w stosunku do dialogizmu, bowiem ten, kto
wybiera dialog jako metodę duszpasterską, odstępuje od wzywania osoby błądzącej
(czy wręcz heretyka) do nawrócenia, czym sprzeniewierza się nakazowi misyjnemu
Jezusa, a ponadto nie spełnia nakazanego uczynku miłości: nie wiedzącego pouczyć,
grzesznika przestrzec. Filozof wymienia następujące mankamenty dialogizmu,
stosowanego i w odniesieniu do ludzi innych religii, i do niewierzących, i do „braci
odłączonych”:
Po pierwsze, opiera się on w przeważającej mierze o metody heurystyczne,
jakby Kościół nie posiadał żadnej prawdy złożonej w jego depozycie i musiał jej
dopiero wraz z innymi poszukiwać. W dialogowaniu niejako zwalnia się od trudu
świadczenia o posiadanej w pełni prawdzie.
Po drugie, w założeniu nie uznaje uprzywilejowanej rangi, jaką ma prawda
objawiona, jakby nie było różnicy jakościowej pomiędzy Objawieniem a tym, do
czego można dojść w naturalny sposób.
Po trzecie, zakłada się równość między rozmówcami, jakby odstępowanie od
wyjątkowości boskiej wiary, nawet tylko w celach zagrywki dialektycznej, nie było
grzechem.
Po czwarte, przyjmuje się, że wszystkie stanowiska dyskusyjne są
nieskończenie dyskusyjne, jakby nie istniały punkty zasadniczego sprzeciwu, które
wstrzymują dialog, pozostawiając jedynie możliwość zbicia argumentów.
Po piąte wreszcie, zakłada się, że dialog jest zawsze przydatny – „nikt niczego
nie musi poświęcać” – jakby nie istniała możliwość dialogu psującego, który ścina
prawdę a krzewi błąd, jakby nie istniał obowiązek zwalczania błędu.
Także w trudnej i delikatnej dziedzinie ekumenizmu Romano Amerio nie
wyzbywa się niepokoju. Nie neguje Chrystusowego nakazu obowiązującego
wszystkich chrześcijan, „aby byli jedno”. Jego niepokój odwołuje się do sposobu
osiągania tego celu. Przecież każdy katolik buduje swą wiarę w oparciu o obiektywny,

107
różny od niego samego autorytet, który do wiary go wzywa i ją kształtuje. Jest
nim Chrystus i Jego Kościół. Natomiast odwieczną troską, wyrażaną przez Ojców
w stosunku do wszelkich „braci” zbliżających się do owczarni Kościoła, był tzw.
„habitus heretyka”, to jest nawyk polegający na tym, iż skłonny jest on wierzyć
jedynie w to, co mu rozum lub subiektywne odczucie dyktuje jako godne wiary.
Demokracja w Kościele
Problem ten zrodził się na bazie trudnej relacji między Kościołem a rewolucją
francuską, głoszącą hasła wolności, równości i braterstwa. Dogmat nowoczesności
wywiedziony z tamtego wydarzenia prezentuje stanowisko zdecydowanie antymonarchistyczne. W jego rozumieniu demokracja jest jedynym prawomocnym

Nie wolno zapominać – przestrzega Amerio –
że władza zarządzania, nauczania, napominania
czy uświęcania w Kościele pochodzi z góry.
Odpowiedzialnością za rozprzestrzenianie się
mentalności demokratycznej w środowiskach
katolickich myśliciel z Lugano obarcza nie tylko
zewnętrzne wpływy świata laickiego, lecz także
samych pasterzy Kościoła.
sposobem zarządzania społeczeństwem. Dogmat ten zainfekował wszystkie warstwy
hierarchii kościelnej. Kościół natomiast, jako doskonała społeczność regulowana
Boskim prawem, jest monarchią. Taką formę – dowodzi szwajcarski myśliciel – chciał
nadać swemu Kościołowi sam Chrystus.
Dla Amerio nieuzasadnionym przejawem wybicia się w myśleniu katolickim
na czoło ducha demokratyzmu jest rola przyznana przez Sobór Watykański II
Konferencjom Episkopatu. Oznacza ona mocne uderzenie w najwyższy autorytet
papieża. Poza tym ogranicza autonomię rządzenia w diecezjach poszczególnym
biskupom. „Biskupi diecezjalni nie odpowiadają więcej ani przed własnym ludem,
ani przed Stolicą Apostolską. Odpowiedzialność indywidualna zostaje zastąpiona
odpowiedzialnością kolegialną. Na konferencjach Episkopatu postanowienia
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zapadają w oparciu o większość 2/3 głosów, lecz przewaga tak określona, o ile
nawet ułatwia skuteczność decydowania, nie unika nacisku, jaki większość wywiera
na mniejszości”. Dla Amerio jest to równoznaczne z przyjęciem przez Kościół
sofizmatów tego świata za normatywne dla siebie. Był więc zdecydowanie przeciwny
zasadzie aprobaty przez Konferencje Episkopatów decyzji i norm papieskich.
Demokratyzm i kult posiedzeń osłabiają autorytet w Kościele. Każdy kapłan,
proboszcz, biskup czy przełożony zakonny zostaje osłabiony w swym autorytecie
przez setki rad, synodów, zebrań, posiedzeń, zgromadzeń, głosowań i dyskusji. Sam
pamiętam pewnego proboszcza z Kopenhagi, który w sprawie decyzji o wynajęciu
salki parafialnej, czy oczyszczeniu placu zieleni wokół świątyni, musiał za każdym
razem zwoływać radę parafialną, w ramach której przysługiwał mu tylko jeden głos.

Odważny autor Iota unum zaangażował cały
swój wysiłek na rzecz tych, którzy w dzisiejszej
rzeczywistości rozmytej i pokiereszowanej
wiary muszą przechodzić próby podobne do
tych, jakie przeżywali Maryja i św. Jan u stóp
Ukrzyżowanego, starający się w zeszpeconym
obliczu Skazańca rozpoznać Twarz Boga –
Człowieka.
Decydowała bezwzględna arytmetyka głosów oraz siła przekonywania mówców. Za
szczyt przesady w demokratyzowaniu Kościoła uważam zaś pewien synod diecezji
sztokholmskiej, podczas którego jej ordynariusz musiał czekać w kolejce na zabranie
głosu. Wpisał się bowiem biedak na listę mówców w nieodpowiednim porządku.
Nie muszę chyba dodawać, że uwagi wygłaszane przez biskupa podlegały takiej
samej krytyce i polemice ze strony reprezentatywnego gremium jak każdego innego.
Wolność, równość, braterstwo.
Obiekcja Amerio dotyczy tego, że demokratyzm upołowicznia inteligencję
i walor moralny osób, które zostały w Kościele powołane do tego, by przewodzić
Bożej owczarni. Spróbujmy sobie przez chwilę wyobrazić, jak może funkcjonować
rodzina, w której decyzje ojca czy matki podlegają regułom przyjęcia lub odrzucenia
w głosowaniu wszystkich jej członków, albo toną w jazgocie niekończących się
debat i protestów. Jeśli władza spoczywa na ludzie – co zakłada demokracja –
decyzje podejmowane przez ustanowionych pasterzy będą o tyle uznane za słuszne,
o ile odpowiadać będą opinii publicznej, bądź wręcz staną się jej wyrazem. O ich
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słuszności i prawdziwości nie będą decydować same racje, jakie zawierają, ani
też fakt, że pochodzą od autorytetu ustanowionego przez Boga. Demokratyzacja
Kościoła potwierdza jedynie stan anarchii i nieposłuszeństwa, o czym najlepiej może
świadczyć niesłychana reakcja protestu i niezgody ze strony nie tylko teologów czy
działaczy parafialnych, ale i niektórych Konferencji Episkopatu przeciwko encyklice
Pawła VI Humanae vitae, która nie zgadzała się na uznanie antykoncepcji za moralnie
uzasadnioną. Za ten akt kontestacji przepraszał zresztą w ubiegłym roku na
spotkaniu biskupów Europy w Galilei kardynał Christoph Schönborn.
Mankamentem demokracji jest „inteligencja kolektywna” odpowiedzialna za
osłabienie autorytetu w Kościele. Nie wolno zapominać – przestrzega Amerio – że
władza zarządzania, nauczania, napominania czy uświęcania w Kościele pochodzi
z góry. Odpowiedzialnością za rozprzestrzenianie się mentalności demokratycznej
w środowiskach katolickich myśliciel z Lugano obarcza nie tylko zewnętrzne wpływy
świata laickiego, lecz także samych pasterzy Kościoła. Zwłaszcza za breviatio manus,
czyli samoograniczanie się w egzekwowaniu władzy, która została im powierzona
w imię Chrystusa. Wyrazem tego miałoby być wyrzekanie się napominania i karcenia
wiernych za błędy. Taka postawa, zdaniem autora Iota unum, jest gnostycka. Wiąże
się z radykalną niechęcią do wszelkiego nomos. Błąd zaś, jeśli nie jest zwalczany
z najwyższą determinacją, rozprzestrzenia się.
Jan XXIII mówił co prawda, że lekarstwo miłosierdzia bywa dużo
skuteczniejsze od miecza surowości, jednakże okres posoborowy przesiąkł wręcz
duchem politycznej poprawności, która nieraz za niestosowne uznaje nazywanie
po imieniu błędu błędem czy herezji herezją. Brak profetycznej odwagi oraz zgoda
na „lingwistyczny mord zbiorowy” popełniony na języku tradycyjnej teologii
katolickiej sprawiły, iż ze słownika kościelnego przepowiadania wypadły takie
pojęcia, jak prawowierność, grzech, heretyk, piekło. Błędem było dopuszczenie do
obiegu zaraz po Soborze katechizmu holenderskiego czy katechizmu francuskiego,
przedstawiających wiarę i moralność chrześcijańską wybiórczo, bez wyraźnej
odpowiedzi Rzymu. Błędem było też zbytnie zwlekanie z reakcją na casus
heterodoksyjnych teologów, takich jak Hans Küng.
Dziś musimy zmagać się z poważnym rozmyciem wiary. Dogmaty na
temat bóstwa Chrystusa, dziewictwa Matki Bożej, grzechu pierworodnego,
realnej obecności Chrystusa w Eucharystii, absolutności przykazań moralnych,
istnienia piekła czy prymatu Piotra publicznie są pomijane lub odrzucane przez
niejednego teologa czy kaznodzieję. Kardynał Silvio Oddi, prefekt Kongregacji ds.
Duchowieństwa, mówił w lipcu 1983 roku pytany przez amerykańskich dziennikarzy,
że „Kościół nie wymierza już kar. Ma za to nadzieję przekonać błądzących. Uważa, że
lepiej jest ścierpieć niektóre błędy w nadziei, że ten, kto je rozgłasza, przezwycięży
trudności, przyzna się do winy i pojedna się z Kościołem”.
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Amerio odpowiada na to: „Idea miłości miesza się z pojęciem tolerancji,
łaskawość dominuje nad surowością, dobro wspólnoty kościelnej zostaje pominięte
ze względu na szacunek do nadużywanej wolności jednostki. Gubi się gdzieś sensus
logicus oraz cnota męstwa właściwa Kościołowi. Kościół bowiem winien bronić
i ochraniać prawdę wszelkimi środkami właściwymi doskonałej społeczności”.

Czy Amerio ma rację?

Amerio nie doprowadza swego dzieła do ostatecznych konkluzji. Na próżno
szukać u niego odpowiedzi na pytanie: co robić? Dawanie rad Kościołowi bez
świętości życia pozbawione jest podstaw. Nie trzeba podzielać wszystkich uwag
i krytyk szwajcarskiego profesora, zwłaszcza tych pod adresem Soboru. „Zresztą –
jak pytał sam siebie wspomniany już ks. Divo Barsotti – czy Vaticanum Secundum
było pomyłką? Ależ, z całą pewnością, nie. Kościół ryzykował zamknięciem się
w getcie, potrzebował skonfrontowania się z kulturą tego świata. Jednakże na
bazie tego pojawiło się inne niebezpieczeństwo, mianowicie, że Kościół pozwala się
zeświecczyć”. Zdecydowanie przyczyn obecnego kryzysu należy szukać nie w auli
soborowej, ale w tym, co się działo potem, po zamknięciu obrad. Już półtora roku
po zakończeniu Soboru, 25 lipca 1966 roku Kongregacja Nauki Wiary przygotowała
dokument, w którym można przeczytać: „Niedawno zakończony Sobór Watykański II
ogłosił pełne mądrości dokumenty, dotyczące zagadnień doktrynalnych, jak również
dyscyplinarnych, w celu skutecznego rozwijania życia Kościoła. (...) Trzeba jednak
z bólem stwierdzić, że z różnych stron nadchodzą smutne wiadomości o nadużyciach,
wynikających z interpretacji nauczania Soboru, jak również z pewnych pojawiających
się tu i ówdzie błędnych opinii, które wywołują w wiernych duże zaniepokojenie”.
Warto byłoby przy okazji zastanowić się nad słowami jednego z największych
promotorów soborowej odnowy teologicznej Hansa Urs von Balthazara: „Zamęt
powstały w okresie posoborowym w dużej mierze spowodował fakt, że Sobór
Watykański II wierzył, iż można odłożyć na bok zasadnicze kwestie – dogmat o Trójcy
Świętej, a także łączące się z nim dogmaty chrystologiczny i eklezjologiczny –
i przejść od razu do zajęcia się wynikającymi z nich zagadnieniami duszpasterskimi.
Postępując w ten sposób, od razu zostaliśmy pokarani babilońskim pomieszaniem
języków. Starając się (w absolutnie dobrej wierze) sprzedać chrześcijaństwo po
obniżonej cenie, byle tylko znaleźć nabywców, nawet się nie spostrzegliśmy, kiedy
tym sposobem zaczęło ono tracić na wartości”.
Nie trzeba zgadzać się w każdym punkcie ze spostrzeżeniami Romano Amerio.
Ale też nie wolno zarchiwizować go pod etykietką nostalgicznego tradycjonalisty.
Większości jego analiz na temat aktualnej kondycji katolicyzmu nie sposób odmówić
trafności. Trzeba przyznać, że Amerio może denerwować, bo nie umie stosować
taryf ulgowych. Jego argumenty padają nieraz jak cios w odkryty podbródek. Mogą
zaboleć. Ale jakże nie zgodzić się z zarzutem o „karłowacenie Kościoła”, który niejako
na własne życzenie schodzi ponownie do katakumb, skazując się w wielu swych
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obszarach na powolne wygaszanie aż do granic non praevalebunt? Jak polemizować
z zarzutem uprawiania „chrześcijaństwa wtórnego” polegającego, zdaniem Amerio,
na tym, że „Kościół zaprzęga na potrzeby chwili swą specyficzną nadprzyrodzoną
oryginalność, myląc własną misję z zadaniami cywilizowania, i angażuje się
w szerszą współpracę przy tworzeniu świata bardziej sprawiedliwego i bardziej
braterskiego. Skupia się na budowie civitas hominica (cywilizacji człowieka) bez
przyznawania innej, wyższej rangi civitas domenica (cywilizacji Chrystusowej). Lecz
związki łączące jedną z drugą stają się coraz to luźniejsze, natomiast cała uwaga
poświęcona zostaje przestrzeniom czysto humanitarnym”.
Amerio w walce o autentyczne i spójne chrześcijaństwo zdaje się rzucać na
szalę wszystko. Zdaje sobie sprawę, że sam Kościół nieraz wystawia na próbę wiarę
najszczerszych i najgorliwszych jego synów, najbardziej spragnionych świętości
i tego, by za zeszpeconą przez grzech i zdradę wielu zasłoną grymasu dostrzec
piękne oblicze niepokalanej Oblubienicy Chrystusa. Odważny autor Iota unum
zaangażował cały swój wysiłek na rzecz tych, którzy w dzisiejszej rzeczywistości
rozmytej i pokiereszowanej wiary muszą przechodzić próby podobne do tych, jakie
przeżywali Maryja i św. Jan u stóp Ukrzyżowanego, starający się w zeszpeconym
obliczu Skazańca rozpoznać Twarz Boga – Człowieka. Jeśli prawdą jest, że niezłomny
i dzielny papież Benedykt XVI pozwala się inspirować myślą zapomnianego
katolickiego myśliciela z Lugano, wyniknąć z tego może tylko potwierdzenie dla
przesłania całego jego niełatwego pontyfikatu: ufaj wbrew nadziei; wierz wbrew
wszelkiemu niedowiarstwu; w skrajnej samotności umocni cię pokój Chrystusa
żyjącego na wieki w swoim Kościele. Kryzys Kościoła zakończy się w momencie,
gdy chrześcijanie powrócą do obrony praw Chrystusa do swej Owczarni, porzucając
jałowy – uprawiany w duchu antychrysta – pochód obrońców praw ludzkich,
wywieszających nad każdą perwersją i niegodziwością sztandary miłości. Caritas
in veritatem. █

Cytaty za: Romano Amerio, Iota unum. Studio delle variazioni della Chiesa cattolica nel
secolo XX, Mediolan 1989.

HOLANDIA:
OD NARODU MISJONARZY
DO K R A J U
MISYJNEGO
Grzegorz Górny

W trakcie swej pielgrzymki do Holandii
w 1985 roku Jan Paweł II, nawiązując
do dnia zakończenia wojny – 8 maja,
stwierdził, że Holendrzy, którzy oddali
życie w walce z nazizmem, mogliby
zapytać dziś swoich potomków:
„Co zrobiliście z wolnością, która
kosztowała nas tak drogo?”.

W połowie XX wieku Holandia była – jak stwierdzał w Raporcie o stanie wiary
kardynał Joseph Ratzinger – „prawdziwą twierdzą tradycjonalizmu i wierności
Rzymowi”. Kraj ten szczycił się największą liczbą powołań kapłańskich na świecie.
Szczególnie dużo było powołań misyjnych – aż 11 procent wszystkich misjonarzy
katolickich na kuli ziemskiej stanowili Holendrzy. Mogli się oni też pochwalić jednym
z najwyższych wskaźników praktyk religijnych w Europie – w niedzielnych mszach
uczestniczyło 65 procent katolików, a 87 procent przystępowało do wielkanocnej
komunii.
Latem 1947 roku Holandię odwiedził 27-letni wówczas ksiądz z Polski Karol Wojtyła.
„Uderzyła mnie niezwykle mocna struktura Kościoła i duszpasterstwa w tym kraju,
prężne organizacje i żywotne wspólnoty kościelne” – pisał po latach, już jako Jan
Paweł II, w książce Dar i Tajemnica. Kiedy papież kreślił te słowa pół wieku po
owej wizycie, z dawnej świetności katolicyzmu holenderskiego pozostały już tylko
wspomnienia.
Dziś Holandia jest jednym z najbardziej zsekularyzowanych krajów Europy,
pionierem w legalizowaniu eutanazji, sprzedaży narkotyków czy adopcji dzieci przez
pary homoseksualne. Kościół znajduje się tam w stanie głębokiej zapaści, czego
świadectwem są opustoszałe świątynie, upadek praktyk sakramentalnych, radykalny
zanik powołań kapłańskich czy niemal powszechne przyzwolenie dla zachowań
sprzecznych z katolickim nauczaniem. Jak doszło do tak radykalnego załamania
wiary w tak krótkim czasie?

Uczeni w piśmie i „duch soboru”
Punktem przełomowym dla holenderskiego Kościoła okazał się Sobór Watykański II,
który przez wielu tamtejszych katolików został zinterpretowany niezgodnie
z intencjami ojców soborowych. Było to zresztą zjawisko charakterystyczne dla
wielu krajów zachodnich, gdzie szeroko rozpowszechniły się postawy i działania
kontestatorskie wewnątrz Kościoła, podejmowane wszakże w imię „ducha soboru”.
Jak pisze hiszpański historyk Jose Orlandis: „To, czym miał być ten «duch»,
trudno precyzyjnie ująć: miało to być pójście dalej niż poszedł sobór w tej formie,
jaka została zawarta w jego dokumentach. Tego kroku mieli dokonać «uczeni»
i «teologowie» znajdujący się poza hierarchią, ale – w swoim mniemaniu –
posiadający ukryty klucz do dokonania obowiązującej wykładni doktryny soborowej.

Te osoby, rodzaj współczesnych «gnostyków», wiedzących, tworzyły «równoległe
magisterium» w stosunku do magisterium głoszonego przez oficjalną hierarchię
i korzystały z licznych środków, by nagłośnić swój pogląd”.
Owi uczeni, często znajdujący się pod wpływem protestanckiej teologii liberalnej,
pełnili ważne funkcje w ośrodkach akademickich, seminariach duchownych czy
redakcjach katolickich czasopism. To oni, będąc zarazem wychowawcami przyszłych
księży, upowszechnili w Kościele postoświeceniowe myślenie w kategoriach
postępu, demokratyzacji i laickiego humanizmu. Kierowali się szlachetnym
zamiarem dostosowania formy nauczania katolickiego do mentalności człowieka
współczesnego. Problem polegał na tym, że często dostosowywali do tej mentalności
nie tylko formę, ale i samą treść religii.
Teologowie ci kontestowali niektóre elementy tradycyjnej nauki katolickiej,
uważając je za przestarzałe i godne odrzucenia. Nie byli za to w dostatecznym
stopniu dyscyplinowani przez lokalnych hierarchów. Przypadek Holandii tym się
różnił od innych krajów, że większość miejscowych biskupów nie tylko nie upominała
owych kontestatorów, ale roztoczyła nad nimi parasol ochronny, a nawet wspierała
ich działania przeciw magisterium Kościoła. Symptomatyczny może być fakt, że
kiedy wielu holenderskich teologów skrytykowało w 1968 roku encyklikę Pawła VI
Humanae vitae, prymas Bernard Alfrink nie tylko nie przyszedł w sukurs papieżowi,
ale nawet opowiedział się po stronie kontestatorów, oświadczając publicznie, że
„encykliki nigdy nie są nieomylne”.

W stronę Soboru Watykańskiego III
Kontestatorzy, nazywani niekiedy progresistami, nie ukrywali, że ich marzeniem
jest zwołanie Soboru Watykańskiego III, który poszedłby w swoich reformach
znacznie dalej niż Vaticanum Secundum. Ten bowiem – ich zdaniem – zatrzymał
się w pół drogi. Takim przyszłym soborem w pigułce, swoistym poligonem
doświadczalnym, na którym miano nadać Kościołowi nowe postępowe oblicze, miał
być lokalny synod pastoralny w Holandii.
W 1966 roku z inicjatywy biskupa Bredy Gerardusa de Veta zwołano w Rotterdamie
Holenderskie Zgromadzenie Duszpasterskie, do którego dopuszczono, z prawem
udziału w tajnym głosowaniu, przedstawicieli 14 wyznań niekatolickich. Efektem
prac owego zgromadzenia był dokument końcowy domagający się zniesienia celibatu
wśród duchowieństwa katolickiego. Ustosunkowując się do tego postulatu, episkopat
holenderski wydał komunikat, że stoi na stanowisku dowolności w tej kwestii.
Wszystko to spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem Stolicy Apostolskiej.
Znacznie bardziej rewolucyjne stwierdzenia znalazły się w opublikowanym
w 1966 roku holenderskim Katechizmie dla dorosłych, przygotowanym przez grupę
profesorów z Katolickiego Uniwersytetu w Nijmegen na czele z jezuitą ojcem
van Homertem. Dzieło to zostało rok później zbadane przez specjalną komisję
kardynalską powołaną przez Stolicę Apostolską. Opinia była druzgocąca: katechizm
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został uznany za sprzeczny z doktryną katolicką. Gdyby ukazał się przed Soborem
Watykańskim II, to znalazłby się na indeksie ksiąg zakazanych jako dzieło heretyckie.
Komisja stwierdziła, że przedstawia on w fałszywy sposób m.in. naukę o grzechu
pierworodnym, duszy ludzkiej, rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii,
prymacie papieskim i w wielu innych kwestiach.
Nakazano poprawić tekst, ale okazało się, że katechizm rozszedł się już
w wielkich nakładach. Zalecono więc poprawki komisji włączyć do tekstu jako
aneks i uwzględnić w kolejnych wydaniach. Było to jednak działanie połowiczne,
potęgujące wrażenie pęknięcia doktrynalnego wewnątrz Kościoła.
W kolejnych latach najbardziej znany holenderski teolog, dominikanin o. Edward
Schillebeeckx, nazywany niekiedy „ojcem holenderskiego eksperymentu”, doczekał
się potępienia swoich tez przez Kongregację Doktryny Wiary. Za niezgodną z nauką
katolicką uznano np. głoszoną przez niego możliwość sprawowania Eucharystii
przez osoby pozbawione święceń kapłańskich.

Katolicy niewierzący w Jezusa
Skutki holenderskiego eksperymentowania dały znać o sobie bardzo szybko – brak
jedności doktrynalnej spowodował pęknięcie w kwestiach wiary i moralności.
Zarazem chęć przystosowania Kościoła do zmieniającego się świata spowodowała,
że przestał się on od tego świata odróżniać. Tym samym zaczął ulegać świeckim
ideologiom i zatracać swą tożsamość. Nastąpiła dezorientacja zarówno wśród
świeckich, jak i duchowieństwa. W latach siedemdziesiątych ponad 2 tysiące
księży porzuciło stan kapłański, a nowych powołań brakowało. O ile w 1950 roku
w Holandii wyświęcono 325 księży, o tyle w 1974 roku już tylko 14.
Trzeba powiedzieć, że fala sekularyzacji dotknęła w tamtym czasie Kościół we
wszystkich krajach zachodnich, ale w Holandii był to proces szczególnie widoczny,
gdyż ci, którzy wydawali się powołani do stawienia czoła wyzwaniu gwałtownej
laicyzacji – sami ją potęgowali. Nastąpiła sekularyzacja w sposobie formacji
kapłańskiej – rozwiązano seminaria duchowne we wszystkich diecezjach, a kleryków
wysłano na studia na wydziały teologiczne świeckich uniwersytetów. Parafiami
zaczęli kierować świeccy, tzw. pracownicy (lub pracownice) pastoralni, którzy często
przewodniczą nabożeństwom, rozdają komunię, wygłaszają „homilie”, chrzczą,
błogosławią małżeństwa i wygłaszają mowy pogrzebowe. Używają przy tym szat
paraliturgicznych przypominających kapłańskie. Nie spowiadają, ale chyba tylko
dlatego, że zwyczaj przystępowania do spowiedzi zanikł niemal zupełnie.
Nastąpił spadek praktyk liturgicznych i sakramentalnych. Świątynie opustoszały,
a wiele z nich zamieniono na hale targowe, restauracje lub dyskoteki. Niski stopień
praktyk pobożnościowych zaczął odzwierciedlać stan wiary Holendrów. Według
sondażu z 1996 roku tylko 45 procent katolików wierzyło w życie pozagrobowe,
Holandia: od narodu misjonarzy do kraju misyjnego

39 procent uznawało Chrystusa za Syna Bożego, 17 procent wierzyło w istnienie Nieba,
a zaledwie 2 procent w zmartwychwstanie ciał. Połowa katolików uważała, że Biblia
nie jest Słowem Boga i że modlitwa nie ma żadnego sensu. Aż 96 procent było za to
zdania, że można być wierzącym chrześcijaninem, nie chodząc w ogóle do kościoła.
Równocześnie z wyrzekaniem się prawd wiary postępował wśród holenderskich
katolików proces odwrotny – przyjmowania za swoje poglądów niezgodnych
z nauką Kościoła. Według wspomnianego sondażu z 1996 roku, aż 87 procent
z nich akceptowało homoseksualizm, 81 procent – eutanazję, 75 procent –
aborcję, a 56 procent – samobójstwo. Znalazło to swoje odzwierciedlenie także
w polityce. Do zalegalizowania eutanazji, tzw. narkotyków miękkich czy związków
homoseksualnych doszło pod rządami partii chrześcijańsko-demokratycznej.

Ruch 8 Maja, czyli six sex
Paweł VI cierpiał bardzo z powodu kryzysu, jaki ogarnął Kościół po Soborze
Watykańskim II. Bał się jednak podejmować bardziej zdecydowane kroki, by nie
eskalować napięcia. Takie podejście zmieniło się wraz z pontyfikatem Jana Pawła II,
który narzędziem zmian uczynił politykę personalną, a zwłaszcza nominacje
biskupów. Nowymi hierarchami mianował kapłanów, którzy pozostawali wierni
nauce Kościoła i byli krytyczni wobec działań kontestatorów. Symbolem tych zmian
w Kraju Tulipanów były nominacje Hendrika Bomersa na biskupa Haarlemu (1983),
Johannesa ter Schure na biskupa „s-Hertogenbosch (1985), a zwłaszcza Adrianusa
Simonisa na arcybiskupa Utrechtu, czyli prymasa Holandii (1983).
Decyzje te wywołały fale protestów wśród kontestatorów, którzy nazywali je
„upokarzającymi gestami” Watykanu. W ten sposób jednak dysydenci stopniowo
pozbawiani byli ochrony ze strony hierarchii. Postanowili więc zmienić sposób
działania i stworzyć masowy, oddolny ruch nacisku. Zamanifestowali to wyraźnie
w 1985 roku. Swój sprzeciw wymierzyli przeciwko temu, którego uważali za źródło
najważniejszych problemów w Kościele – przeciwko papieżowi.
Kiedy w maju 1985 roku Jan Paweł II odwiedził Holandię, po raz pierwszy w historii
swych pielgrzymek spotkał się z tak gwałtownymi demonstracjami antypapieskimi.
Podczas spotkania z katolikami świeckimi Holenderka Hedwig Wassen zarzuciła
papieżowi, że jest wsteczny moralnie, i zażądała, by Kościół zmienił całkowicie naukę
moralną w sprawach seksu. Po tym wystąpieniu Wassen stała się bohaterką mediów
i ikoną postępu.
W trakcie tej pielgrzymki Jan Paweł II, nawiązując do dnia zakończenia wojny –
8 maja, stwierdził, że Holendrzy, którzy oddali życie w walce z nazizmem, mogliby
zapytać dziś swoich potomków: „Co zrobiliście z wolnością, która kosztowała nas
tak drogo?”.
Jakby w odpowiedzi na to pytanie kontestatorzy założyli Ruch 8 Maja. Ta federacja
wielu organizacji wewnątrz holenderskiego Kościoła postawiła za swe główne
zadanie zmianę tradycyjnego nauczania Kościoła na temat etyki seksualnej. Ich

Tej krwi nie spierzesz
żadnym proszkiem

główne postulaty streścić można było w haśle six sex (sześć żądań dotyczących sfery
płciowości), czyli akceptacja antykoncepcji i aborcji, dopuszczalność pozamałżeńskich
związków płciowych, legalizacja związków homoseksualnych, kapłaństwo kobiet
i zniesienie celibatu księży. W skład Ruchu weszła z czasem m.in. Aktywna Grupa
Katolickich Duszpasterzy Homoseksualistów. Na jej czele stanął dominikański mistrz
nowicjatu o. Theo Koster, utrzymujący, że pederastia wzbogaca Kościół katolicki.
W ramach Ruchu 8 Maja pojawiło się też żądanie, by zreorganizować całkowicie
życie wewnętrzne Kościoła. Domagano się, by biskupi nie byli nominowani przez
papieża, lecz wybierani w powszechnym głosowaniu. Zostaliby też pozbawieni
charyzmatu nauczania, a ich rola sprowadzałaby się do funkcji moderatorów
w dyskusjach między członkami Ludu Bożego. Prawdy wiary powinny być określane
w ramach dialogu, w którym każdy hierarcha miałby takie samo prawo głosu, jak
zwykły parafianin.
Co ciekawe, tak jak przed Soborem Watykańskim II Holendrzy byli najbardziej
misyjnym narodem chrześcijańskim, tak teraz pojawił się zapał misyjny, by
propagować to, przeciwko czemu jeszcze niedawno występowano. Z Holandii
zaczęto wysyłać statki-kliniki aborcyjne, by u wybrzeży Malty, Irlandii, Portugalii
czy Polski niosły „dobrą nowinę” o dostępności aborcji. Aktywna Grupa Katolickich
Duszpasterzy Homoseksualistów drukowała w wielu językach i rozsyłała na cały
świat broszury o konieczności zaakceptowania przez Kościół gejowskiego stylu
życia. Chadecki premier Holandii Ruud Lubbers, odnosząc się do legalizacji eutanazji,
narkotyków czy adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, oświadczył: „Jesteśmy
przekonani, że Europa pójdzie z czasem naszym śladem”.
Kiedy parę lat temu pytałem w Utrechcie prymasa Simonisa, czym tłumaczy
tak nagłą zmianę religijności wśród holenderskich katolików, odpowiedział, że
w charakterze narodowym Holendrów leży myślenie w kategoriach radykalnych
przeciwieństw. Jego zdaniem, duży wpływ na to wywarł także utrzymujący się
od czasów reformacji religijny podział Holandii, a zwłaszcza teologia kalwińska,
w której dominuje postrzeganie rzeczywistości jako skrajnie dwubiegunowej: „albo –
albo” (albo Pismo, albo Tradycja; albo Kościół, albo świat).

Misje do pogan
Holenderskie media od początku przedstawiały Ruch 8 Maja jako tchnienie młodości
w skostniałe struktury Kościoła, jako awangardę zmian, która przeprowadzi
rewolucję w świecie katolickim. O ile narodziny inicjatywy były huczne, o tyle jej
zgon przeszedł niemal niezauważony. W 2003 roku doszło do samorozwiązania
Ruchu, gdyż było zbyt mało osób zainteresowanych jego działalnością. Z roku na rok
8-majowe demonstracje przyciągały coraz mniej chętnych, a dominowali wśród nich
ludzie starsi, wciąż żyjący sporami z lat sześćdziesiątych.
Okazało się, że środowiska kontestatorów nie mogą pochwalić się swoimi
następcami. Ich dzieci nie były już w ogóle zainteresowane chrześcijaństwem. Jeżeli
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bowiem Kościół przestaje odróżniać się w czymkolwiek od otaczającego go świata,
jeżeli rozmywa się granica między organizmem religijnym a instytucjami świeckimi, to
jaki sens ma uczestnictwo w takim Kościele?
Praktyka pokazuje, że radykalna zmiana nauczania w sprawach ludzkiej
seksualności, czyli to, co według progresistów wewnątrz Kościoła katolickiego, miało
powstrzymać wyludnianie się świątyń – wcale takim ratunkiem nie jest. W kościołach
protestanckich zaakceptowano antykoncepcję, aborcję, homoseksualizm, kapłaństwo
kobiet i inne postępowe postulaty, a jednak ich świątynie wyludniły się jeszcze
bardziej niż katolickie.
O ile większość holenderskiej młodzieży dystansuje się dziś całkowicie od
chrześcijaństwa, o tyle mniejszość, która wiąże swe poszukiwania duchowe
z ewangelią, pragnie Kościoła ortodoksyjnego, wymagającego i wyrazistego. Okazuje
się zarazem, że żywa wiara może być przekazywana z pokolenia na pokolenie tylko
w środowiskach osób głęboko wierzących. Jest ich dziś w Holandii niewiele i są
nieliczne, ale działają coraz prężniej. Po okresie zapaści zaczęły rozwijać się znów
seminaria diecezjalne, zwłaszcza te, które oparte zostały na wytycznych Jana Pawła II
z 1997 roku. Powstały też dwa nowe seminaria misyjne Redemptoris Mater –
w Haarlemie i w Roermond.
Prymas Simonis mówi, że największą nadzieją holenderskiego Kościoła są dziś
wspólnoty i ruchy katolickie, takie jak Droga Neokatechumenalna, Odnowa w Duchu
Świętym czy Focolari, gdzie człowiek może przeżyć osobiste doświadczenie spotkania
z Bogiem. Według kardynała różnią się one od Ruchu 8 Maja tym, że ożywia je zmysł
wiary (sensus fidei), a nie światopogląd sekularny, tzn. traktują one Kościół jako
Mistyczne Ciało Chrystusa, a nie jako jeszcze jeden twór społeczny na podobieństwo
państwa, urzędu czy korporacji.
Od dwóch lat Holandia jest też terenem, na którym prowadzone są missio ad
gentes (misje do ludów), które w założeniu skierowane są do krajów pogańskich.
Na zaproszenie lokalnego biskupa zjawia się niewielka wspólnota, składająca się
z księdza, trzech rodzin, często wielodzietnych, i dwóch wdów. Zapraszani są z innych
krajów europejskich, a nawet z innych kontynentów, do miejsc, w których nie istnieją
już parafie katolickie, w których ponad 90 procent dzieci jest nieochrzczonych,
w których wiele osób nie ma nawet pojęcia, kim był Jezus Chrystus. Tam osiadają,
szukają pracy i zaczynają żyć tak jak wszyscy wokół – z jedną różnicą: tworzą Kościół.
Podobne misje organizowane były w Europie tysiąc lat temu, gdy silny był żywioł
pogański. Zakonnicy z Flandrii, Burgundii czy Lotaryngii przybywali wówczas na
ziemie słowiańskie. Dziś księża i rodziny wielodzietne jadą z Polski do Holandii. █

-To znaczy uważasz, że diabeł nie
może pojawić się w maju 1995 roku
w Amsterdamie?- zapytał nieznajomy.
-Wykluczone - Piet pokiwał przecząco głową.

Woland
w Amsterdamie
Fragment powieści Niebo nad Amsterdamem.
Edvin Van Der Dreulen
Tłumaczyła: Anna Przybysz

Pedał kręcił się nerwowo. Oparta na nim stopa Alexa chodziła wte i wewte.
– Co ci tak nogi latają, do cholery! – nie wytrzymał siedzący obok na murku Piet. –
Chory jesteś?
– Nie wyrabiam już. Max miał mi przynieść tutaj jedną działkę, ale już od godziny
go nie ma – gęba Alexa wykrzywiła się, jakby męczyło go zatwardzenie.
– To nie czekaj na niego, tylko skocz, tu za rogiem jest coffee shop, zapytaj
o Matrioshę, na pewno dostaniesz snifa – powiedział Piet, teraz z kolei on kopiąc
w pedał swojej gazelli.
– Nie mam kasy – wyjaśnił Alex, rozglądając się wokół, czy nie nadchodzi Max.
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– To kopsnij komuś rower – poradził mu Piet.
– Eee... tak bardzo to mnie jeszcze nie przycisnęło – oburzył się Alex. – A poza tym
chcę zarobić trochę jako runner. Jak sprzedam rower, to nic z tego.
– Nie zazdroszczę ci, stary. Być spłukanym z forsy to nic wesołego – westchnął
Piet, który miał w kieszeni akurat dwieście guldenów, ale przez myśl mu nawet nie
przeszło, by pożyczyć Alexowi na koks. Alex zresztą wiedział o tym i nawet nie prosił.
Powiedział tylko:
– Masz rację. Jak masz kasę, możesz mieć wszystko.
Stwierdzenie było tak oczywiste, że obaj zamilkli. W ciszy kontemplowali pedały
swoich rowerów – Piet w skupieniu, Alex z grymasem.
– Czy mogę się dosiąść? – usłyszeli nagle za sobą. Obrócili się i zobaczyli bruneta
w czarnej koszuli i czerwonej bandance, który spoglądał na nich zza okrągłych
drucianych okularów z różowymi szkłami.
– Siadaj – Piet wskazał wolne miejsce obok siebie na murku.
Nieznajomy przysiadł się jednak z drugiej strony, obok Alexa.
– Upał – powiedział po chwili milczenia i machnął ręką w nieokreślony sposób,
jakby wskazywał wszystko dookoła.
– Upał – potwierdzili Piet i Alex, przyglądając się nieznajomemu i zastanawiając
się, dlaczego właśnie do nich się przysiadł.
Ten, jakby czując ich pytający wzrok, wyciągnął z tylnej kieszeni jakieś zawiniątko
i zapytał: – Może snifa?
Zniecierpliwiony Alex wyciągnął rękę, ale szybko ją cofnął. Nie trzeba było
jasnowidza, by z jego oczu wyczytać pytanie: – Ile?
Nieznajomy tymczasem w milczeniu wysypał dwie podłużne smużki proszku na
białą kartkę i podał Alexowi, mówiąc: – To prezent.
Alex nie mógł uwierzyć. Od kiedy przybył do tego miasta pięć lat temu, nie spotkał
nic podobnego. Wahał się.
– Nie żartuję. To prezent – powtórzył nieznajomy. – Najbardziej czysty koks, jaki
istnieje. Zero brudu.
– Dzięki, stary – wykrztusił Alex, łapczywie chwytając podaną mu kartkę. – Nie
zapomnę ci tego do końca życia.
– Czyli przez najbliższe... – nieznajomy spojrzał na zegarek – sześćdziesiąt dwie
minuty.
– Co?! – wykrzyknął Alex, który już miał wciągnąć do nosa pierwszą kreskę
proszku, ale słowa nieznajomego powstrzymały go.
– Mówię, że za sześćdziesiąt dwie minuty zakończy się twoje życie – wyjaśnił
nieznajomy.
– Jak to zakończy się? – zapytał zdziwiony Alex.
– A tak to – odpowiedział nieznajomy – że wczoraj Ajax Amsterdam wygrał z AC
Milan 1:0, zdobył Puchar Europy, Johann się urżnął z radości, miał kaca i zapomniał
o hamulcach.

Teraz
w promocji!

TABLETKA Z
KRZYŻYKIEM

Zdrowa porcja emocji*
rano, wieczór, we dnie, w nocy jest Ci zawsze do pomocy!

*Zalecana szczególnie w stanach lękowych i depresyjnych
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– Jakiś pierdolnięty – pomyślał Alex i już uspokojony oddalił się w inne stany
świadomości. Korzystając z jego duchowej nieobecności, nieznajomy odwrócił się
w stronę Pieta i powiedział:
– My to chyba jesteśmy znajomymi.
– Nie sądzę – odpowiedział Piet, przyglądając się uważnie twarzy nieznajomego,
ale zupełnie nie mogąc jej sobie przypomnieć.
– Spotkaliśmy się na kursie rebirthingu i medytacji transcendentalnej – wyjaśnił
nieznajomy.
– Nie pamiętam cię. Też byłeś uczniem?
– Niezupełnie.
– Nie mogłeś być mistrzem, wszystkich pamiętam.
– Dlaczego się wtedy tak przestraszyłeś? – niespodziewanie zapytał nieznajomy. –
Dlaczego uciekłeś?
Piet zmieszał się. – Kiedy? – wykrztusił zaczerwieniony, opuszczając głowę.
– Dobrze wiesz, o czym mówię – powiedział pewnym głosem nieznajomy. –
Podczas twojej ostatniej podróży.
Piet nie mógł wyjść ze zdumienia, skąd tamten ma takie informacje. Powiedział
jednak to, co myślał: – Nie posłuchałem mistrza i wpadłem w strumień złych energii
kosmicznych.
– Energii kosmicznych, powiadasz? – nieznajomy uchylił różowe okulary i spojrzał
zza nich na Pieta niczym Woody Harrelson grający Mike’a Knoxa w Natural born
killers. – A powiedz mi szczerze, wierzysz w diabła?
– W diabła? – powtórzył bezmyślnie Piet, nie wiedząc zupełnie, co sądzić o
nieznajomym jegomościu i jego pytaniu.
– Tak, w diabła jako realny byt osobowy, w diabła jako ontologiczne źródło zła we
wszechświecie, w diabła jako złego ducha i księcia piekieł, w diabła, który działa tu
i teraz na ziemi.
– No, to chyba dobre było w średniowieczu, ale nie dzisiaj – odpowiedział Piet,
odzyskując stanowczość.
– To znaczy uważasz, że diabeł nie może pojawić się w maju 1995 roku w
Amsterdamie? – zapytał nieznajomy.
– Wykluczone – Piet pokiwał przecząco głową.
– Znakomicie – mruknął pod nosem nieznajomy. – Bardzo mnie to cieszy, że
do takiego wniosku dochodzisz właśnie ty, który miałeś okazję spotkać się z... –
przerwał na chwilę – jak to nazwałeś? Ze strumieniem złych energii kosmicznych?
– Nie rozumiem – wybąkał Piet.
– Za to ja rozumiem wszystko! – krzyknął wesoło Alex, który właśnie powrócił ze
swojego haju. █

„Bułhakow jest pisarzem rosyjskim.
A czym zawsze zajmowała się rosyjska literatura?
Badaniem duszy człowieka”.

Czy Mistrz i Małgorzata
to powieść satanistyczna?
Andriej Diomin
Tłumaczył: Marcin Mścisławski

Czy Mistrz i Małgorzata to powieść
satanistyczna? Taką tezę postawił
wykładowca Moskiewskiej Akademii
Duchownej profesor Michaił
Dunajew. Jego zdaniem, najbardziej
znany utwór Michaiła Bułhakowa
ma charakter zdecydowanie
antychrześcijański: wykorzystuje
motywy gnostyckie, teozoficzne,
a nawet masońskie, przedstawia
zafałszowaną wersję dziejów Jezusa,
a głównym pozytywnym bohaterem
czyni postać diabła. „Ciemna mistyka tego utworu mimowolnie
i podświadomie przenika w duszę człowieka – i któż zdoła ocenić spustoszenia,
jakich dzieło to mogło dokonać?”, pyta retorycznie Dunajew. Tego samego
zdania był swego czasu serbski krytyk literacki Milivoje Jovanovič, który uważał,
że powieściowy demon Woland jest wyrazicielem poglądów i emocji samego
Bułhakowa.
Co ciekawe, w podobnym duchu interpretuje Mistrza i Małgorzatę większość
rosyjskich podręczników szkolnych – z tą tylko różnicą, że dla nich demoniczny
wydźwięk powieści nie jest wcale okolicznością obciążającą. Co więcej, zachwycają
się one Wolandem jako „wcieleniem absolutnej istoty ludzkiego życia”, widzą w niej
„doskonałe wyrażenie dialektyki ludzkiej egzystencji”, jego postępki określają jako
„obronę sprawiedliwego porządku i moralnej czystości”, widząc w nich „czynione
wiecznie dobro”.
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Autorzy podręczników utożsamiają też Bułhakowa z jego
tytułowym bohaterem, czyli Mistrzem. Obaj byli pisarzami,
którzy doświadczali nagonki ze strony komunistycznych
krytyków i którzy palili swoje rękopisy. Jak pisał Bułhakow
w marcu 1930 roku w liście do rządu ZSRS: „Prowadząc
analizę wycinków prasowych, doliczyłem się w prasie
sowieckiej w ciągu dziesięciu lat mojej literackiej pracy aż
301 artykułów na swój temat. Wśród nich utrzymane w tonie
pochwalnym były 3, a w tonie wrogim i oskarżycielskim – 298”.
Sam Bułhakow uważał się za przedstawiciela nie czerwonej, lecz białej
inteligencji. W cytowanym powyżej liście pisał, że swój utwór Biała gwardia
poświęcił rosyjskiej inteligencji, która jest najlepszą warstwą w społeczeństwie,
zwłaszcza zaś w pewnej inteligencko-szlacheckiej rodzinie, która w czasie wojny
domowej trafiła do obozu białogwardzistów. Dodawał, że jego poglądy jako
pisarza wynikają z tego, iż jest właśnie reprezentantem tego środowiska.
To symptomatyczne, że ludzie z tego samego co Bułhakow kręgu kulturowego
zupełnie inaczej zrozumieli przesłanie zawarte w jego powieści niż dzisiejsi
krytycy. Dla osób, takich jak choćby Anna Achmatowa, Iwan Iljin czy Michaił
Bachtin, Mistrz i Małgorzata to utwór wręcz o wymowie chrześcijańskiej.
Kto ma więc rację: ci, co uznają powieść za chrześcijańską, czy ci, którzy
widzą w niej rys antychrześcijański? Być może najlepszym komentarzem do tej
kontrowersji są słowa ks. Andrieja Dieriagina, który napisał: „Sytuacja z odbiorem
powieści jest analogiczna jak z przywozem do Rosji ziemniaków za czasów
Piotra I: produkt był wspaniały, ale ponieważ nikt nie wiedział, co z nim robić
i która jego część jest jadalna, ludzie zatruwali się i umierali całymi wioskami”.
Przykładem takiego zatrucia może być uznanie, jakim cieszy się dziś Bułhakow
w kręgu rosyjskich satanistów, którzy uważają Mistrza i Małgorzatę za hymn
ku czci szatana. Kamienica przy ulicy Sadowej w Moskwie, gdzie powieściowy
Woland i jego świta urządzili swą kwaterę, jest do dziś w piątkowe wieczory
ulubionym miejscem spotkań stołecznych satanistów.
W tej sytuacji być może potrzebna jest więc...

„instrukcja obsługi kartofla”.
Jakie były rzeczywiste intencje Bułahkowa? Na początku warto przypomnieć,
że nad swą powieścią pisarz pracował przez dwanaście lat (od 1928 do 1940 roku).
W tym czasie miała ona aż osiem różnych wersji – jedne z nich autor palił, inne
poprawiał. Lata te to zarazem okres największego terroru w Związku Sowieckim,
gdy ofiarami czystek stalinowskich padło wielu wybitnych poetów i pisarzy,
jak np. Izaak Babel, Osip Mandelsztam czy Borys Pilniak. Żeby jakiś utwór mógł
ukazać się w druku, musiał przejść przez gęste sito cenzury. Bułhakow bardzo
pragnął, by jego powieść, którą uznawał za dzieło swego życia, ujrzała światło

dzienne. Dlatego o pewnych sprawach nie mógł pisać wprost, lecz jedynie subtelnie
je sygnalizował, używając kostiumu symbolicznego bądź snując delikatne aluzje.
Otwartą krytykę systemu komunistycznego przeprowadził Bułhakow w swym
dramacie Adam i Ewa z 1931 roku, ale o sztuce tej mówił od razu, że nie ma
ona najmniejszych szans na zaistnienie przed publicznością. Co innego Mistrz
i Małgorzata – pisanie tej powieści ukończył kilkanaście dni przed śmiercią, a zanim
zmarł, prosił żonę, by zrobiła wszystko, żeby utwór został opublikowany.
Dlatego dla zrozumienia intencji Bułhakowa ważne jest zapoznanie się nie tylko
z finalną wersją jego powieści, ale także z jej wersjami roboczymi, gdyż niektóre
fragmenty usuwał on nie z powodu tego, że były literacko słabe, lecz dlatego, że nie
miały szans przejść przez cenzurę.
Ta ostrożność była jak najbardziej uzasadniona, o czym świadczy przypadek
innego pisarza Aleksandra Czajanowa, którego powieść Wieniedikow, czyli pamiętne
wydarzenia z mojego życia stała się impulsem do napisania Mistrza i Małgorzaty.
Bułhakow w 1928 roku zapoznał się z rękopisem owego utworu, którego akcja
osnuta była wokół wizyty we współczesnej Moskwie samego Diabła. Szatan toczy
w niej bój o duszę młodej kobiety ze studentem moskiewskiego uniwersytetu. Tym,
co najbardziej wstrząsnęło Bułhakowem, był fakt, że ów student nosił nazwisko...
Bułhakow. Powieść nie zdążyła ukazać się drukiem, gdyż w 1930 roku Czajanow
został aresztowany.
Warto przez chwilę zatrzymać się nad światopoglądem religijnym samego
Bułhakowa. Pochodził on z rodziny o silnej tradycji prawosławnej – jego obaj
dziadkowie byli księżmi, ojciec zaś wybitnym teologiem, profesorem Kijowskiej
Akademii Duchownej. Jego kuzynem był inny znamienity teolog, ojciec Sergiusz
Bułgakow, a ślubu udzielał mu św. Aleksander Głagoliew, wyniesiony później na
ołtarze jako męczennik.
Mimo to w latach młodości Bułhakow przeszedł kryzys wiary. Eksperymentował
z narkotykami, nakłonił swoją żonę Tatianę do aborcji, krytykował prawosławną
obyczajowość. Jego siostra Nadieżda w swym dzienniku w roku 1910 zapisała, że jej
brat ostatecznie wybrał niewiarę.
Zmianę jego nastawienia przyniosła rewolucja komunistyczna i brutalna walka
ateistycznego reżimu z chrześcijaństwem. Pod datą 5 stycznia 1925 roku Bułhakow
opisał w swym dzienniku wizytę w redakcji „Bezbożnika” – gazety, której
nakład wynosił wówczas 70 tysięcy egzemplarzy: „Kiedy wieczorem pobieżnie
przejrzałem u siebie w domu numery «Bezbożnika», byłem wstrząśnięty. Problem
nie w bluźnierstwie, choć ono, oczywiście, jest bezgraniczne (...) Problem w idei:
otóż Jezusa Chrystusa przedstawiają oni jako niegodziwca i oszusta, właśnie jego.
Nietrudno pojąć, czyja to robota. Na takie przestępstwo nie ma dostatecznej kary”.
Zarazem w pisanym przez niego dzienniku co rusz pojawiają się odniesienia do
Boga: „Tak więc będziemy pokładać nadzieję w Bogu i żyć. To jedyny i najlepszy
sposób” (19 października 1922); „Zdrowie moje jest w ciężkim stanie. To może
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przeszkodzić mi w pracy. Dlatego się boję i dlatego pokładam
ufność w Bogu” (26 października 1923); „Pomóż mi, Panie”
(27 października 1923).
Wątki religijne pojawiają się także w jego literackiej twórczości.
Na przykład w najsłynniejszej wówczas jego powieści Biała
Gwardia znajduje się przejmujący opis walki duchowej, jaka toczy
się w duszy jednego z bohaterów utworu – Rusakowa. Opisane jest
też pozytywne doświadczenie szczerej modlitwy do Boga, którą
zanosi Helena nad rannym Aleksym.
Kiedy z różnych redakcji i wydawnictw przychodziły do
Bułhakowa zamówienia na napisanie antyreligijnej sztuki, zawsze
odmawiał. Ostatni raz w roku 1937. Jednym z ostatnich gestów
pisarza, jakie wykonał przed śmiercią, było pobłogosławienie swej
żony Heleny znakiem krzyża.
Osoba Jezusa zawsze fascynowała Bułhakowa. Dlatego
obserwował, jak w sowieckiej propagandzie ateistycznej
ścierały się dwa sposoby opowiadania o Chrystusie. Pierwszy
przeznaczony był dla proli i głosił, że Jezus nigdy nie istniał.
W takim duchu wiersze w „Bezbożniku” drukował choćby głośny
swego czasu poeta Demian Biedny. Drugi sposób, przeznaczony
dla wykształciuchów (w rosyjskim oryginale – obrazowańcy),
utrzymywał, że Jezus był historycznie istniejącym człowiekiem,
o którym wiemy bardzo mało lub zgoła nic, a którego osoba
stała się obiektem mitycznych opowieści o wcielonym Bogu.
Ojcem chrzestnym takiego podejścia był jeszcze przed rewolucją
bolszewicką Lew Tołstoj, który sam napisał nawet własną wersję
ewangelii (Ewangelia według Lwa), jaką najlepiej charakteryzuje
lapidarne określenie:

„moralistyka bez mistyki”.
Mistrz i Małgorzata zaczyna się właśnie od rozmowy dwóch
zawodowych bezbożników – Michaiła Berlioza i Iwana
Bezdomnego – którzy prowadzą spór oddający oba podejścia
ateistycznej propagandy do osoby Jezusa. W pewnym momencie
do rozmowy włącza się kolejny bohater – diabeł Woland, który
przedstawia własną wersję dziejów Chrystusa. Jego opowieść
o Jeszui Ha-Nocri to w istocie ubrana w literacką formę ewangelia
według Tołstoja. Jest ona apokryfem nie tylko jeśli chodzi
o fakty z życia Jezusa, lecz także o Jego nauczanie. Główne
Czy Mistrz i Małgorzata to powieść satanistyczna?

przesłanie Jeszui, że „wszyscy ludzie są dobrzy” odpowiada bowiem znakomicie
pelagiańskiej ideologii Tołstoja, ale ignoruje zupełnie chrześcijańską naukę
o grzechu pierworodnym.
Czy powieściowy Jeszua Ha-Nocri jest odzwierciedleniem wyobrażeń Bułhakowa
o Jezusie? Gdyby tak było, to czy pisarz opisałby go w takich słowach, jak w wersjach
roboczych powieści, gdzie Ha-Nocri „podlizując, uśmiechnął się”, „wystraszył się
i powiedział przymilnie” czy „pociągnął zasmarkanym nosem”? Nie mówiąc już
o tym, że główna idea Jeszui („wszyscy ludzie są dobrzy”), zostaje w powieści
całkowicie zdyskredytowana.
Nie ma żadnego dowodu, że „jerozolimskie rozdziały” w Mistrzu i Małgorzacie
są odbiciem zapatrywań samego Bułhakowa. Byłoby niezrozumiałe, gdyby
człowiek, który odmawiał pisania antyreligijnych tekstów, sam stworzył apokryf
o antychrześcijańskiej wymowie, gdzie Mateusz Lewita przeklina głośno Boga,
a Jeszua umiera z imieniem „hegemona” na ustach.
Opowieść o Ha-Nocri – swoista „powieść w powieści” – jest raczej jedną z wersji
opowiadań o Jezusie, rozpowszechnionych w owym czasie w Związku Sowieckim,
lecz przewyższającą tamte siłą artystycznego wyrazu. Jej bohater, Jeszua,
doskonale wpisuje się w obowiązujący wówczas ateistyczno-tołstojowski nurt
przedstawiania Chrystusa.
Z tego punktu widzenia szczególnej wymowy nabiera fakt, kto jest rzeczywistym
autorem tej „nowej ewangelii”. Część krytyków literackich utrzymuje, że jest nim
tytułowy Mistrz, będący zarazem alter ego Bułhakowa. Wydaje się jednak, że oba te
twierdzenia nie są prawdziwe.
W powieści znajduje się następujący fragment:
„– Jest pan pisarzem? – zapytał z zainteresowaniem poeta.
Twarz gościa pociemniała, pogroził Iwanowi pięścią, a potem powiedział:
– Jestem mistrzem. – Gość przybrał surowy wygląd i wyciągnął z kieszeni szlafroka
nieopisanie brudną czarną czapeczkę, na której wyszyta była jedwabiem
litera M. Włożył tę czapeczkę, zademonstrował się Iwanowi en face
i z profilu, by dowieść, że rzeczywiście jest mistrzem”.
Czy rzeczywiście Bułhakow w tak ironiczny sposób
przedstawiłby postać będącą odbiciem swojej własnej
osoby? Wydaje się to nieprawdopodobne.
Nie jest też prawdą, jakoby to Mistrz był autorem
przypisywanej mu ewangelii. Wszystkie fakty
wskazują na to, że jest nim Woland. To on, zanim
jeszcze pojawi się Mistrz, rozpoczyna opowieść o Jeszui
Ha-Nocri, przedstawiając się jako naoczny świadek
opisywanych wydarzeń. On też kończy narrację utworu już po
spaleniu przez Mistrza rękopisu powieści. W pierwszym wariancie
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Mistrza i Małgorzaty Berlioz podczas spotkania na Patriarszych Prudach proponuje
Wolandowi opublikowanie „jego ewangelii” w swoim czasopiśmie o nazwie
„Bogoboriec” (Walczący z Bogiem). Zresztą w początkowych wariantach powieści,
zatytułowanych kolejno: Czarny mag, Kopyto inżyniera, Wielki kanclerz i Książę
ciemności, tytułowym bohaterem i autorem „ewangelii” jest właśnie Diabeł i to on
nazywany jest Mistrzem. Postać pisarza pojawia się w pracy nad powieścią dopiero
po pięciu latach – w 1933 roku. Wówczas też Bułhakow przestaje określać Wolanda
jako Mistrza, a zaczyna tytułować tak właśnie pisarza.
Jak zauważył diakon Andriej Kuriajew, jeżeli autorem „ewangelii” o Jeszui Ha‑Nocri
jest Woland, to okazuje się, że sposób opowiadania o Jezusie, jaki uprawiała
propaganda ateistyczna w ZSRS, jest równoznaczny z dziełem diabła. Z tej
perspektywy okazuje się więc, że

naukowy ateizm to po prostu satanizm
Ale jaki jest wobec tego związek między Wolandem, Mistrzem
a powieścią o Jeszui Ha-Nocri? Aby lepiej to zrozumieć, warto
sięgnąć do biblijnej terminologii i przypomnieć, że pełna
nazwa pierwszych czterech ksiąg Nowego Testamentu brzmi:
„Ewangelia Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza (Marka,
Łukasza, Jana)”. Analogicznie pełna nazwa powieściowego apokryfu
mogłaby brzmieć „Ewangelia Wolanda według Mistrza”.
Stosunek między tymi dwoma postaciami jest bowiem relacją złego
ducha i medium. To Woland przekazuje istotę apokryfu, a Mistrz nadaje mu tylko
artystyczną formę. Archetypem tego rodzaju kontaktów z zaświatami pozostaje
w światowej literaturze postać Fausta. Nic więc dziwnego, że mottem powieści
Bułhakowa są właśnie słowa z Fausta Goethego.
Kiedy Woland przybywa do Moskwy, oświadcza, że zjawił się tam, gdyż jest
jedynym na świecie znawcą pism czarnoksiężnika Gerberta d’Aurillaca, którego
rękopisy odkryto właśnie w Bibliotece Państwowej. Chodzi o to, że Gerbert d’Aurillac
to w rzeczywistości papież Sylwester II, któremu wrogowie dorobili czarną legendę,
jakoby zawarł on pakt z diabłem. Owa legenda stała się później prototypem
opowieści o Fauście.
Diabeł potrzebuje człowieka, gdyż sam nie jest twórczy. On może dać człowiekowi
natchnienie, energię, wizję czy wiadomości, ale sam nie jest w stanie niczego
wykreować. Wszyscy Ojcowie Kościoła potwierdzają zgodnie, że szatan jest istotą
pozbawioną zdolności tworzenia. Posiada ją natomiast człowiek, który stworzony
został na obraz i podobieństwo Stwórcy.
Dlatego diabeł tak bardzo potrzebuje twórczej mocy człowieka i tak często
zawiera układy z artystami. Mediumatyczna relacja z demonem nie pozostaje jednak
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bezkarna: Mistrz po napisaniu natchnionej przez dajmoniona powieści staje się
wypalony i pusty – nie jest w stanie już nic więcej napisać. W jego wnętrzu dzieją się
natomiast dziwne rzeczy, rodzi się chorobliwy strach, który nie pozwala spokojnie
spać: „Wydawało mi się, zwłaszcza kiedy zasypiałem, że macki jakiejś zwinnej
i zimnej ośmiornicy skradają się wprost ku mojemu sercu”.
We wcześniejszych redakcjach utworu Mistrz wielokrotnie
powtarza, że pisze swoją powieść pod dyktando, wypełniając
czyjeś zadanie. Charakterystyczny jest też fakt, że ani razu
w powieści nie pada imię ani nazwisko Mistrza. Biblia mówi,
że zbawienia dostąpi każdy człowiek, którego imię zapisane
jest w Księdze Życia – ale...

Mistrz nie ma imienia
Tak jak Mistrz i Małgorzata zaczyna się mottem z Fausta, tak
Faust Goethego zaczyna się mottem z Księgi Hioba. Bohater tej
starotestamentowej księgi jest wystawiony przez Boga na próbę i dręczony
przez diabła. Owe próby dotyczą jednak tylko ciała Hioba i fizycznej strony jego bytu,
gdyż Stwórca zabrania szatanowi sięgać po duszę człowieka.
Faust zaczyna się tam, gdzie kończy się Księga Hioba. Mefistofeles sięga po duszę
Fausta, który mu ulega. Wydaje się, że bohater jest już zgubiony, ale w ostatniej
chwili dzięki Bożemu miłosierdziu Faustowi udaje się uniknąć wiecznego potępienia.
Mistrz i Małgorzata zaczyna się z kolei tam, gdzie kończy się Faust – czyli tam,
gdzie kończy się Boża ochrona i człowiek pozostaje sam, twarzą w twarz z demonem.
Dlaczego tak się dzieje?
Zanim odpowiemy na to pytanie, zajmijmy się drugą z tytułowych postaci, czyli
Małgorzatą. Wielu krytyków widzi w niej wierną, kochającą i miłosierną kobietę.
Dowodem na jej miłosierdzie ma być to, iż poprosiła o dar zapomnienia dla
morderczyni własnego dziecka Fridy. Ale ta prośba nie wynikała wcale z miłosierdzia,
lecz – jak przyznała sama Małgorzata – z faktu, że rozbudziła we Fridzie nadzieję
i nie chciała jej zawieść, bo źle by się z tym czuła do końca życia. Jej uczynek
podyktowany był więc troską o swój komfort psychiczny, który postawiła wyżej niż
pragnienie spotkania z ukochanym Mistrzem (przecież Woland uprzedził ją, że może
spełnić tylko jedną jej prośbę).
Uwolnienie Fridy od pamięci o własnej zbrodni wydaje się zresztą czynem co
najmniej dwuznacznym. Otóż Frida nigdy nie wyraziła skruchy za swój czyn.
Prześladująca ją chusteczka, którą udusiła swojego synka, jest symbolem sumienia,
które dręczy ją i nie daje spokoju. Ale Frida nie chce wyrazić żalu. Chusteczka
denerwuje ją, bo nie pozwala cieszyć się życiem i oddać zabawie. Rada Małgorzaty,
by się upić i nie myśleć o niczym, to w sumie ucieczka przed odpowiedzialnością
za swe czyny, zaś uwolnienie od prześladującej chusteczki to pozbycie się
wyrzutów sumienia.
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Charakterystyczna jest próba, jakiej Małgorzata zostaje poddana
chwilę wcześniej przez Wolanda. Szatan czeka aż kobieta poprosi
go o spełnienie obiecanego przedtem życzenia, ona jednak nie
prosi o nic. Dzięki temu przechodzi próbę zwycięsko, zaś Woland
wyjaśnia: „Niech pani nigdy nikogo i o nic nie prosi! Nigdy i o nic,
tych zwłaszcza, którzy są od pani potężniejsi”.
Ale zakaz jakiejkolwiek prośby wypowiedziany przez diabła to
przecież – jak zauważa diakon Andriej Kuriajew – zakaz modlitwy.
Nawet Modlitwa Pańska Ojcze Nasz składa się w połowie z próśb.
Kim jest zatem Małgorzata? Bułhakow przedstawia ją jako
kobietę, która zdradziła swego męża, choć – jak sama przyznaje
– zaznała z jego strony tylko samego dobra. Wypowiada ona
słowa, że „zaprzedałaby duszę diabłu”, czym przyzywa jednego
z demonów – Azazella.
To zresztą charakterystyczne dla powieści, że diabeł pojawia
się w momencie, gdy jest przez ludzi przyzywany – często nawet
bezwiednie i nieświadomie. Wystarczyło, że Berlioz pomyślał sobie:
„Chyba czas najwyższy rzucić wszystko w diabły i pojechać do
Kisłowodzka”, a już przed jego oczami pojawił się bies.
Spotkanie Mistrza i Małgorzaty przypomina spotkanie Fausta
i Małgorzaty. W obu przypadkach głównym rekwizytem są kwiaty.
Jak pamiętamy, w Fauście Mefistofeles pokropił czarodziejską
substancją kwiaty po to, by zawrócić w głowie Małgorzacie
i rozkochać ją w Fauście. Kwiaty są też tym, co przyciąga Mistrza
do Małgorzaty. Jakie są to jednak kwiaty? Jak opisuje sam Mistrz:
„diabli wiedzą, jak się te kwiaty nazywają”. Otóż to:

diabli wiedzą
Małgorzata - wbrew temu, co piszą autorzy współczesnych
podręczników szkolnych – nie jest wcale muzą Mistrza. Pojawia
się w jego życiu, gdy powieść o Piłacie i o Jeszui Ha-Nocri jest już
ukończona. Sama nie potrafi jednak natchnąć go do napisania
niczego nowego. Przy niej wypalony pisarz staje się coraz
bardziej jałowy i zgaszony.
Dlaczego ich miłość Bułhakow porównuje do ciosu
fińskim nożem? Być może dlatego, że – jak pisze
Władimir Akimow – „dla Mistrza miłość to jedynie
stan «komfortu», ale w żadnym razie nie sens życia;
dla Małgorzaty zaś miłość do Mistrza, przy całej
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jej romantycznej egzaltacji, to tylko «kompensacja» innego, prawdziwego, lecz
niespełnionego życia”. Słowem, ich związek to suma dwóch egoizmów, ale nie
wspólne uczucie.
Jak zauważa słusznie ks. Andriej Dieriagin, „Małgorzacie drogi jest nie tyle Mistrz,
co jego powieść, a ściślej – duch tej powieści, a jeszcze ściślej – źródło owego ducha”.
Nic więc dziwnego, że Małgorzata zaprzedaje szatanowi swą duszę i zamienia
się w wiedźmę. Sama zresztą oświadcza Mistrzowi, że jest szczęśliwa, iż
zawarła pakt z diabłem. Oddaje hołd Wolandowi jako swemu panu, nazywając
go Wszechmogącym. W roboczej wersji powieści wypowiada też następujące
słowa: „Będę nienawidzić po cichu cały świat, okłamię wszystkich, ale zakończę
życie zaspokojona”.
W swoich rękopisach Bułhakow wyjaśniał, że Małgorzata, nazywana przez
Korowiowa „królową Margot”, to jakby reinkarnacja francuskiej królowej Małgorzaty,
która urządziła rzeź hugenotów w Noc św. Bartłomieja. W jednej z wcześniejszych
redakcji powieści obecny na balu u Szatana anioł śmierci Abadona zwraca się do niej
ze słowami: „My chyba jesteśmy znajomi z królową, prawda? Poznaliśmy się w zgoła
makabrycznych okolicznościach, w Paryżu, w pewną krwawą noc 1572 roku”.
Punktem kulminacyjnym pobytu Wolanda w Moskwie jest właśnie ów wielki bal
u Szatana, gdzie Małgorzata pełni rolę królowej balu. Zdaniem Alfreda Barkowa,
to nie impreza rozrywkowo-towarzyska, lecz demoniczny rytuał, czarna msza.
Podczas balu, jak w wielu innych scenach powieści, rozbrzmiewa fokstrot Alleluja.
Towarzyszy on bohaterom także w knajpie u Gribojedowa czy w gabinecie lekarskim
profesora. Mało kto wie, że ów utwór, skomponowany przez Vincenta Youmansa dla
broadwayowskiego musicalu Hit the Deck, był w rzeczywistości parodią Mszy Świętej.
Czas akcji Mistrza i Małgorzaty także przywodzi na myśl Fausta, gdzie kluczowym
momentem był okres Wielkiej Nocy. Powieść Bułhakowa rozgrywa
się
bowiem między środą a niedzielą, z narracji zaś wynika, że
chodzi o pierwszy tydzień po wiosennej pełni księżyca. Jest
to więc czas prawosławnej Paschy. W analogicznym
czasie – żydowskiego świta Pesach – snuje się zresztą
apokryficzna opowieść o Jeszui Ha-Nocri.
Tak więc diaboliczny seans w teatrze Varietes
odbywa się dokładnie w Wielki Czwartek, gdy
w prawosławnych świątyniach czytana jest
ewangelia o męce Chrystusa. To też daje wyobrażenie
o publiczności, która zamiast pójść w tym dniu
do cerkwi wybrała spektakl czarnej magii. Nic więc
dziwnego, że owi przedstawiciele gatunku homo sovieticus,
którzy znaleźli się na teatralnej widowni, byli bezbronni
duchowo wobec diabelskich sztuczek Wolanda.
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Wielki bal u Szatana odbywa się natomiast w nocy z Wielkiego Piątku na Wielką
Sobotę, a więc w czasie, gdy Chrystus leży martwy w grobie. Małgorzata kąpie
się w tym czasie dwukrotnie w basenie z krwią. To jakby ceremonia antychrztu.
W noc paschalną bowiem pierwsi chrześcijanie wchodzili do baptysteriów, czyli
basenów chrzcielnych napełnionych wodą, by dokonać sakramentu inicjacji. Do nocy
paschalnej w powieści jednak nie dochodzi. Woland nie chce pozostać w Moskwie
do Zmartwychwstania. Gdy tylko słońce w sobotni wieczór zachodzi za chmurami,
opuszcza miasto zarówno on, jego diabelska świta, jak też Mistrz i Małgorzata.
Z opisu Moskwy można także zorientować się, że akcja powieści dzieje się między
1933 a 1937 rokiem. Świadczy o tym szczegółowy opis panoramy miasta, którą
ogląda Woland z dachu domu Paszkowa – czyli z budynku Biblioteki Państwowej,
gdzie miały znajdować się rękopisy Gerberta d’Aurillaca. W widoku, który
rozpościera się przed oczami diabła, brak jest jednego istotnego elementu. Otóż
centralne miejsce owej panoramy powinien zajmować Sobór Zbawiciela – największa
świątynia prawosławna w Rosji, wysadzona w powietrze na rozkaz Stalina w 1933
roku. Nie ma na tym miejscu także Pałacu Sowietów, który zaczęto budować dopiero
w 1937 roku. Pustka w miejscu świętym ziała więc tylko przez cztery lata. Warto
dodać, że miejsce to stało się po latach ulubionym punktem spotkań moskiewskich
homoseksualistów, co dało początek popularnemu w Moskwie powiedzeniu:

najpierw chram, potem chłam, w końcu sram
W pierwszej wersji powieści z 1929 roku, gdy Sobór Zbawiciela stał jeszcze na
swoim miejscu, Bułhakow umiejscowił spektakl czarnej magii 12 czerwca. To też
nie przypadkowa data: 12 czerwca 1929 roku odbył się w Moskwie ogólnokrajowy
Zjazd Bezbożników, który otworzył swym wykładem sam Mikołaj Bucharin. Po
zburzeniu świątyni w 1933 roku Bułhakow przesunął jednak datę seansu w Varietes
na Wielki Czwartek.
Bułhakow chciał przez to pokazać, że Rosja stała się obiektem inwazji szatana,
kiedy odwróciła się od swej wiary, czego naocznym wyrazem było zburzenie
największej materialnej świętości. Woland dokonuje sądu nad Moskwą. W pierwszym
rozdziale zadaje on następujące pytanie: „Skoro nie ma Boga, to kto kieruje życiem
człowieka i w ogóle wszystkim, co się dzieje na świecie?”. W odpowiedzi słyszy
solenne zapewnienie Berlioza, że „o tym wszystkim decyduje człowiek”, jednak
cały pobyt Wolanda w Moskwie ma dowieść, że to on jest panem tego świata. To
on kieruje życiem ludzi, on karze i nagradza. I rzeczywiście – ci, którzy wyrzekli się
Boga, są niczym igraszki w jego ręku.
Warto wspomnieć, że we wczesnych wariantach powieści Moskwa miała spłonąć,
tak jak Rzym w czasach Nerona, ale ostatecznie Bułhakow zrezygnował z tej wersji.
Jaki jest jednak ostateczny los Mistrza? Autorzy dzisiejszych podręczników
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interpretują słowa: „On nie zasłużył na światło,
on zasłużył na pokój” – jako „szczęśliwy finał”
i „spełnienie eschatologicznych nadziei”.
W chrześcijaństwie światło jest jednak zawsze
złączone z pokojem. Pokój bez światła to pokój
w ciemnościach.
Owo „spełnienie eschatologicznej nadziei”
okazuje się wizją... własnego domku. Jak
pisze diakon Andriej Kuriajew: „Tylko sowieckie
wykształciuchy, skażone «problemem mieszkaniowym»
i marzeniem o własnej daczy w Pieriediełkinie, mogły zobaczyć
korzyść w zamianie Niebiańskiego Jeruzalem i chrześcijańskiego raju
na swój
domek”. Ten raj skrojony na miarę sowieckich wyobrażeń to, według Kuriajewa,

„wieczność nie pierwszej świeżości”
W końcu Woland sam oświadcza, że każdemu będzie dane według jego wiary. Ów
domek wiele więc mówi o wierze Mistrza. Wielokrotnie zresztą wzdychał on, że jest
zmęczony, wypalony i najchętniej nie robiłby nic tylko siedział w suterenie. To z kolei
aluzja do Dostojewskiego, który w Zbrodni i karze zawarł wizję piekła jako wiecznego
pobytu w piwnicy.
Jak zauważa Ligia Janowska: „Ani w jednej redakcji powieści bohater nie zobaczy
swojego wiecznego domu. Nie wejdzie do niego”. Ów domek pojawia się tylko
w wizjach – i nie jest to bynajmniej miejsce, w którym chciałoby się spędzić
wieczność: „strzępiaste, rozpędzone, popielate niebo, a pod tym niebem niema
chmara gawronów. Jakiś koślawy mostek, pod mostkiem mętna wiosenna rzeczułka.
Smętne, nędzarskie, na wpół nagie drzewa. Samotna osika, a dalej – pośród drzew za
jakimś warzywniakiem – domek z bierwion: ni to kuchnia w ogrodzie, ni to łaźnia,
ni to diabli wiedzą co! Wszystko naokoło jakieś nieżywe i tak przygnębiające, że
aż ciągnie, żeby się powiesić na tej osice koło mostku. Wiatr nie powieje, obłok nie
drgnie, żywej duszy. Piekielne zaiste miejsce dla żywego człowieka!”.
Jak pisze ks. Andriej Dieriagin: „Bułhakow jest pisarzem rosyjskim. A czym
zawsze zajmowała się rosyjska literatura? Badaniem duszy człowieka”. Nie inaczej
jest w Mistrzu i Małgorzacie, gdzie w roli badającego ludzkie dusze występuje zły
duch. To Woland oświadcza zgromadzonym w teatrze Varietes moskwianom, że
interesuje go „sprawa niepomiernie istotniejsza: czy mieszkańcy tego miasta zmienili
się wewnętrznie?”.
Dieriagin zauważa, że „tylko w przypadku dobrowolnego dążenia duszy ludzkiej
ku złu Woland posiada władzę, by się nad człowiekiem znęcać (...) Woland zawsze na
początku sprawdza stan duszy człowieka, jego gotowość do popełnienia nieczystego,
grzesznego postępku, a jeśli znajduje takie miejsce, wówczas otrzymuje władzę, by
takiego człowieka dręczyć”.
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Tragedia polega na tym, że Woland nie znajduje w Moskwie nikogo, kto by się oparł
jego testowaniu. Społeczność, która wyrzekła się Boga, jest całkowicie zdana na kaprys
szatana. I to jest być może największe ostrzeżenie, jakie płynie dziś dla nas z kart
powieści Bułhakowa. Być może dlatego na łożu śmierci pisarz prosił swą żonę Helenę,
by doprowadziła do wydania książki, a jego ostatnie słowa brzmiały: „Niech wiedzą...
Niech wiedzą”. █

Polityka
pokusy
Szatan zna się na prowadzeniu sporów
i stosuje po mistrzowsku wszystkie
fortele zawarte w Erystyce. (Czyżby
czytał Schopenhauera?) Te same fortele
znajdujemy i w ewangelicznej scenie
kuszenia Chrystusa, i we współczesnej
debacie politycznej, należy więc uznać
za wielce prawdopodobne, że sfera
polityki nie jest obojętna demonowi.
Sławomir Zatwardnicki

Pokusa
polityki
Czy może czytelnik prasy codziennej nabrać zdrowego dystansu do tego, co czyta,
jeżeli nie miał w rękach Książki z papieru1 Krzysztofa Janickiego lub nie było mu dane
uśmiać się z „Nowego Pompona” (kto nie zna – niech wygugla sobie)? Nie może.
Podobnie jak nie sposób wyleczyć się z bieżączki politycznej, jeżeli nigdy nie czytało
się Erystyki Artura Schopenhauera2.
Dlatego zarówno książkę satyryka krakowskiej „Piwnicy pod Baranami”, jak
i genialne dziełko urodzonego w Gdańsku niemieckiego filozofa należałoby wpisać
do lektur obowiązkowych. Zaniedbanie tego utrzymuje społeczeństwo w niewoli
nieświadomości – żyje ona życiem równoległym kreowanym przez media,
a bieżące spory polityczne traktuje ze śmiertelną powagą, jakby rzeczywiście
w dyskusji polityków chodziło o prawdę, a nie tylko o pokonanie przeciwnika (czyt.:
1 K. Janicki, Książka z papieru, Kraków 2000.
2 A. Schopenhauer, Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów, Gliwice 2007. Wszystkie cytaty z książki filozofa
podaję za tym polskim tłumaczeniem rękopisu Die eristische Dialektik.

dokopanie mu). A przecież tylko prawda wyzwala, jak utrzymywał pewien Nauczyciel
z powołania (z zawodu cieśla), który nie zostawił co prawda po sobie żadnego dzieła
pisanego, ale Jego uczniowie sporo z Jego nauk zapamiętali, a nawet zapisali.
Sięgnijmy do relacji tych ewangelistów, którzy pozostawili nam opis dyskusji
Jezusa z Nazaretu z szatanem; o kuszeniu Syna Bożego opowiada Mateusz (4,1‑1),
Łukasz (4,1-12) oraz Marek (1,12), ale ponieważ ten ostatni nie podaje nam
szczegółów toczonego sporu – skorzystamy z pozostałych dwóch opowiadań.
Wielce pożyteczna okazać się może medytacja nad zawartą w Bożym Objawieniu
sceną kuszenia odczytaną w świetle nieobjawionym Schopenhauera, a dotyczącym
technik prowadzenia dyskusji zmierzających do zwycięstwa nad dyskutantem (warto
podkreślić, że filozof nie ma złudzeń, że w toczonych sporach chodzi o prawdę – nie,
chodzi o właśnie o zwycięstwo). Ale najpierw zapis debaty w wersji Łukaszowej:
„Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu [Świętym]
na pustyni czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po
ich upływie odczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu
kamieniowi, żeby się stał chlebem». Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: Nie samym
chlebem żyje człowiek».
Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa
świata i rzekł diabeł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo
mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon,
wszystko będzie Twoje». Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: Panu, Bogu swemu,
będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz».
Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego:
«Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół! Jest bowiem napisane: Aniołom swoim
rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli, i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził
swej nogi o kamień». Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na
próbę Pana, Boga swego»” (Łk 4,1-12) 3.
Zły duch rozpoczyna swoje podchody w trudnej dla swojego przeciwnika sytuacji,
kiedy Ten „przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy” i „odczuł w końcu
głód”. Atakuje fortelem nr 1, sformułowanym przez Schopenhauera w ten sposób:
„Uogólnienie. Sprawić, by twierdzenie przeciwnika przekroczyło swą naturalną
granicę, zinterpretować je jak najogólniej, nadać mu jak najszerszy zakres i uczynić
przesadnym”. Syczy więc „wąż starodawny”: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz,
żeby te kamienie stały się chlebem”, co można przetłumaczyć: „Syn Boży może
wszystko, więc jeśli jesteś Synem Bożym, to i kamienie możesz zamienić w chleb,
wszak wszyscy Synowie Boży zamieniają kamienie w chleb”.
Podobnie postępuje szatan po postawieniu Jezusa na narożniku świątyni: tutaj
uogólnienie jest tak wielkie, że słowa psalmisty: „Aniołom swoim rozkaże o tobie,
3

Wszystkie cytaty z Pisma Świętego cytuję za stroną: http://www.biblia.poznan.pl/PS/Biblia.htm.
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a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”4, rozciąga
nawet na samobójczy skok z wysokości – tak, jakby największą krzywdą, która
może się wtedy stać, było „urażenie swojej nogi”, i tak jakby Bóg miał chronić życie
tego, kto z takiej ochrony rezygnuje. „Musimy wybrać takie porównanie, które
czyniłoby nasze potwierdzenia bardziej przekonującymi” (fortel nr 12) – zdaje się
zgadzać z filozofem duch zły, ale inteligentny, i dlatego będący w rzeczywistości
wystawianiem Boga na próbę bezmyślny skok z narożnika świątyni przyrównuje
do oddania się w troskliwe ręce posłanych i posłusznych troskliwemu Bogu
dobrych aniołów.
Słowo Boże, które obiecuje, że Bóg zatroszczy się o człowieka i będzie Go żywił
i chronił pod pewnymi warunkami – nie jest powiedziane, że musi zamieniać
kamienie w chleb czy ratować samobójcę na siłę – zostaje potraktowane przez
szatana dokładnie tak, jakby wzorował się na fortelu nr 3: „Potraktować twierdzenie,
które zostało sformułowane relatywnie (...), jakby sformułowano je uogólniająco”.
W ten sposób łatwiej zachwiać przekonaniem przeciwnika – skoro nie zawsze ratuje,
to może Bóg wcale nie jest taki dobry? (Podobna strategia, która poskutkowała
w przypadku kuszenia Ewy: „Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców
ze wszystkich drzew tego ogrodu?”5. Nie powiedział tak co prawda o wszystkich
drzewach, a o jednym, ale jeżeli tego jednego zabronił, to może rzeczywiście nie
jest miłością?).
Słychać w relacji z tych pokus echo fortelu nr 4: „Jeżeli ktoś zmierza do jakiegoś
wniosku, niechaj nie czyni go przewidywalnym, ale raczej niech sprawi, by
przeciwnik uznał słuszność każdej przesłanki z osobna...”. Demon nie proponuje
po prostu: „Zabij się” (Jezus nie umarłby wtedy na krzyżu, ergo nie wypełniłby
misji zbawienia ludzi) lub „wykorzystaj cudowną moc” (a wtedy autor Listu do
Hebrajczyków nie napisałby o Nim, że był „doświadczony we wszystkim na nasze
podobieństwo”6 – bo pozostałby wtedy Bogiem, ale nie żyłby jak Ten, który stał się
człowiekiem). Za to posługuje się kilkoma przesłankami: „Jesteś Synem Bożym”,
„Synowie Boży wszystko mogą”, „Bóg troszczy się o Syna Bożego w każdej sytuacji”;
jeżeli Jezus zgadza się z tymi przesłankami, powinien skorzystać z rad, które
podsuwa Mu kusiciel. Jest tu zastosowana również postulowana w fortelu nr 11
metoda indukcji: wymusić akceptację prawdy ogólnej jako niewątpliwej, skoro
poszczególne przypadki są autentyczne.
Widać to szczególnie w tej sytuacji, kiedy szatan domaga się bezczelnie oddania mu
pokłonu. Bo przecież Bogu należy się wszelka wspaniałość i potęga, i niemożliwe
jest, aby miało Mu to zostać zabrane na zawsze, a w takim razie – dochodzi do tego
4
5
6

Ps 91(90),11n.
Rdz 3,1b.
Hbr 4,15.
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fortel nr 20 – „nie musimy już pytać o to, jaki wniosek adwersarz wyciągnął, lecz
możemy go samodzielnie sformułować; a choćby nawet jakiejś przesłanki brakowało,
to uznajemy ją za ewidentną i wyciągamy wniosek”. Ta brakująca przesłanka to –
drobnostka! – założenie, że odzyskanie panowania nad ziemią ma się dokonać przez
oddanie pokłonu szatanowi! Cóż za bezczelność – to tak, jakby dowódca jednej armii
powiedział toczącemu z nim wojnę, że jeżeli ten się podda – zwycięży tego, któremu
pokazał białą flagę.
Warto zauważyć, że szatan, korzystając z rady: „Jeżeli (...) przeciwnik jest
zwolennikiem sekty, której my nie popieramy, to możemy w sporze z nim zastosować
– jako principia – założenia tejże sekty” (fortel nr 5), chętnie cytuje Pisma uważane
w „sekcie” jego Przeciwnika za święte. Na szczęście Pan nie tylko znał Pismo, na
które szatan się powoływał, ale i potrafił odczytać jego sens w tym Duchu, w którym
zostało ono napisane. Dlatego fortel nr 30, chociaż został zastosowany, nie mógł
się udać: „Można, jeżeli będzie taka potrzeba, nie tylko trawestować, ale też po
prostu wypaczać sens autorytatywnych wypowiedzi, albo wręcz przytaczać zdania
całkowicie wymyślone przez siebie – przeciwnik zwykle nie ma pod ręką danego
dzieła i nie wie, jak je wykorzystać”.
We wszystkich pokusach zły duch wykorzystuje argumenta ad hominem (fortel
nr 16): „Słysząc twierdzenie przeciwnika, musimy zbadać, czy nie przeczy ono
jakoś, bodaj pozornie, czemuś, co ów adwersarz wypowiedział bądź przyznał
wcześniej...”. Szatan słyszał, jak Bóg potwierdził Synostwo Boże Jezusa („Tyś jest
mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”7), wie też, że Jezus za takowego się
uważa. Nie może zaprzeczyć temu faktowi, dlatego odwołuje się do tego, za kogo
Jezus się uważa i stara się to wykorzystać w sporze – „jeśli jesteś Synem Bożym, to
nie możesz... głodować [pokusa nr 1] czy żyć w ubóstwie i ogołoceniu z tej potęgi,
która ci się należy [pokusa nr 2 u Łukasza, nr 3 u Mateusza]”. Prawdopodobnie szatan
próbuje postępować też według zasady: „zamiast oddziaływać uzasadnieniem na
intelekt, należy motywami oddziaływać na wolę” (fortel nr 35): „Jeśli jesteś Synem
Bożym, to potwierdź to – inaczej wcale nie jesteś tym, za kogo się podajesz!”.
Odpowiedzi Jezusa są krótkie, ale konkretne. Szatan, który nie chce przegrać
sporu, zmienia pokusę – „zakłóca tok dysputy, zmienia temat, odwraca uwagę
i skierowuje ją na inne twierdzenia...” (fortel nr 18). Syn Boży właściwie nie wchodzi
w dyskusję ze złym duchem, nie analizuje, w którym momencie jego twierdzenia
są przesadzone, a do jakiego stopnia można się nad nimi zastanawiać, nie próbuje
nic udowadniać. Wie jednak, że propozycje szatana sprzeciwiają się woli Ojca, i to
wystarczy, aby je odrzucić w całości. Rozpoznaje też złą wolę zbuntowanego przeciw
Bogu ducha, który „jest kłamcą i ojcem kłamstwa” 8.
Na podstawie tej krótkiej medytacji można – jak mi się zdaje, a Państwo
osądźcie, czy nie używam tu jakiegoś fortelu celem przekonania do mojej tezy
7
8

Łk 3,22b.
J 8,44b.
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lub uogólnienia, które zdaje się być niesprawiedliwe lub przynajmniej nie odnosi
się do każdej sytuacji – wysnuć kilka wniosków. Po pierwsze, szatan zna się na
prowadzeniu sporów (czytał Erystykę Schopenhauera?) i stosuje wszystkie fortele
po mistrzowsku. Po drugie, chwyty stosowane we współczesnych debatach
politycznych dadzą się odnaleźć w sposobach opisanych w napisanej przed ponad
stu siedemdziesięciu laty książce filozofa (politycy niekoniecznie znają to dziełko,
ale zasady [czy ich brak] pojedynków słownych stosują intuicyjnie). Po trzecie, skoro
te same fortele znajdujemy i w ewangelicznej scenie kuszenia, i we współczesnej
debacie politycznej, należy uznać za wielce prawdopodobne, że sfera polityki nie
jest obojętna demonowi. Z tego wypływa wniosek kolejny – nie można zrozumieć
polityki, jeżeli pominie się rzeczywistość duchową, która ma na nią wpływ – prawda
tyleż oczywista, co nieobecna w interpretacji sfery polityki.
I w końcu po piąte – i to jest dobra nowina – nie trzeba być ani filozofem, ani
politykiem, żeby wygrać każdą debatę czy pokusę – wystarczy być albo Synem
Bożym, albo mieć „Ducha Chrystusowego”, a tym samym należeć do Niego9.
Wtedy nie znajduje się ani chęci, ani potrzeby, żeby dyskutować z szatanem czy
gorączkować się krótkodystansową polityką, która nie jest niczym więcej niż
pewnego rodzaju sportem podnoszącym co prawda adrenalinę, ale też bardzo
niebezpiecznym („sport to zdrowie”).
Czego sobie i Państwu życzę. █

9

Por. Rz 8,9.

Bohaterowie Dostojewskiego – ateiści Kiriłłow,
Karamazow, Stawrogin – wierzyli jeszcze, że
człowiek może wznieść się na poziom aniołów.
Houellebecq i jego bohaterowie są zdania, że
takie wzniesienie nie jest możliwe, a jedyne,
co może przynieść człowiekowi wolność,
to wyniesienie go na poziom „sztucznej
inteligencji”. W pierwszym przypadku zatem
ideałem pozostaje stan ponadludzki, w drugim
równanie do poziomu wytworu ludzkich rąk
– martwego narzędzia.

Michel
Houellebecq, czyli
nihilistyczny
apologeta
chrześcijaństwa
Rafał Serafinowicz
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drogie dzieci stop
w tym roku świąt nie będzie stop

Michel Houellebecq, czyli nihilistyczny apologeta chrześcijaństwa

Obrzydzenie dla świata i człowieka, pogarda dla pokolenia 68, socjalistów,
komunistów, postępowych katolików, ale także fundamentalistycznych wyznawców
islamu, na dodatek zaś deklarowane przywiązanie do władzy (nawet gdyby była
to władza państwa zbrodniczego1) – tak najkrócej podsumować można deklarację
światopoglądową Michela Houellebecqa. Ten francuski ateista, krytyk cywilizacji
zachodniej i bystry obserwator gnębiących ją schorzeń, jest równocześnie jednym
z najdziwaczniejszych XXI-wiecznych apologetów chrześcijaństwa. I to nie dlatego,
że w wywiadzie dla „Dziennika” deklarował ostrożny podziw dla Jana Pawła II,
a jeden z bohaterów jego książek – niejaki Bruno z Cząstek elementarnych – wprost
deklarował się jako wielbiciel polskiego papieża, ale dlatego, że jego książki
pokazują kres, do jakiego zmierza cywilizacja pozbawiona Boga, teologii, metafizyki
i zakorzenionej w nich antropologii. Pustka i bezsens cywilizacji zachodniej, jakie
wyłaniają się z książek Houellebecqa, mogą być przełamane – i to wbrew temu, co
sądzi sam autor – tylko przez powrót do chrześcijaństwa. Powrót nie tyle do struktur
cywilizacji łacińskiej, ile do prawdy o człowieku i świecie, jaką niesie ze sobą Dobra
Nowina, której najpełniejszym wyrazem jest Magisterium Kościoła.

Osobisty wróg człowieka
Oburzenie, jakie taka deklaracja może wywołać w wytrwałych głosicielach „dobrej
nowiny ateizmu”, jest całkowicie zrozumiałe. Sam Houellebecq nie jest bowiem
w najmniejszym stopniu chrześcijaninem. Trudno nie zgodzić się z Magdaleną
1 „W czasach Stalina byłbym stalinowcem” – zadeklarował wprost Houellebecq, uznając, że opowiadanie się
po stronie państwa, jakiekolwiek by ono było, i istniejącego status quo jest w istocie dowodem na konserwatyzm. Por. Rozkosz dla wszystkich. Z Michelem Houellebecqiem rozmawia Magdalena Miecznicka, „Dziennik”,
14-15 czerwca 2008.
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Środą, która dotknięta do żywego polemizowała z tezą publicystów „Dziennika”
próbujących ubrać francuskiego powieściopisarza w szaty konserwatyzmu
sympatyzującego z katolicyzmem. Tak pisała ona o spotkaniu Francuza z jego
polskimi czytelnikami: „Jeśli Houellebecq nie powiedział o sobie, że jest ateistą,
to tylko dlatego, że byłoby to kompletnym banałem. Bo świat, w którym tworzy,
nie jest światem religijnych fanatyków, bezkrytycznych wielbicieli papieża

„Byłam bardzo zakochana w moim mężu” opowiada Christine z Cząstek elementarnych
i w następnym zdaniu wyjaśnia, co oznaczają
te słowa: „Z uwielbieniem go pieściłam, lizałam
mu penisa”.
i rozhisteryzowanych obrońców «życia poczętego», lecz ludzi wolnych i względnie
racjonalnych”2. Jego światopogląd to jednak coś zdecydowanie więcej niż opinie
ludzi wolnych (w istocie samowolnych, pozbawionych jakichkolwiek poglądów,
które mogłyby ich ograniczać moralnie) i względnie racjonalnych (a raczej
dochodzących do wniosku, że czysta racjonalność prowadzi nas do konieczności
odrzucenia własnego człowieczeństwa). W jego przypadku mamy raczej do
czynienia z czystym, pozbawionym już nawet rozpaczy Alberta Camusa, ateizmem,
akosmizmem i ahumanizmem. A wszystko motywowane już nie tyle oburzeniem na
Stwórcę czy Jego dzieło (jak było to wśród klasycznych ateistów XIX i początków XX
wieku, których najlepszym opisem literackim pozostają Bracia Karamazow Fiodora
Dostojewskiego), nie tyle pragnieniem stworzenia przestrzeni wolności dla człowieka
„uwolnionego od Boga” (by wspomnieć Kiriłłowa, jednego z bohaterów Biesów
Dostojewskiego), ile obrzydzeniem i pogardą dla człowieka jako takiego.
Przykłady można mnożyć. Już sama cielesność wywołuje u Houellebecqa grymas
obrzydzenia. Akceptowalny jest jedynie erotyzm żywcem przejęty z sieci. Wyprany
z odpowiedzialności, ale także z normalnych oznak materialności: zapachu, brudu
czy symptomów starzenia. Człowieczeństwo – w tym także miłość czy relacja między
dwojgiem ludzi – sprowadzone zostaje do cielesności, ta ostatnia zaś do zjawisk
biologicznych. Christiane, kochanka Bruna z Cząstek elementarnych, redukuje relacje
ze swym mężem tylko do stopnia ukrwienia penisa. „Byłam bardzo zakochana
w moim mężu” – opowiada i w następnym zdaniu wyjaśnia, co oznaczają te słowa:
„Z uwielbieniem go pieściłam, lizałam mu penisa; lubiłam czuć go w sobie. Byłam
dumna, że wywołuję u niego wzwód, nosiłam niczym najświętszy obrazek zdjęcie
2 M. Środa, Michel Houellebecq: Jestem ateistą, „Gazeta Wyborcza”, 11 czerwca 2008, s. 23.

jego penisa w erekcji”3. Ona sama też zresztą zostaje sprowadzona do poziomu
własnych warg sromowych. „Dobrze widziałam przed chwilą, że moja cipka tak
naprawdę cię nie podnieca; powoli robi się z niej cipa starej kobiety. Rozrost wiązań
kolagenowych u starzejącego się osobnika, fragmentacja elastyny w trakcie podziału
komórkowego powodują stopniową utratę jędrności i elastyczności tkanki. W wieku
dwudziestu lat miałam bardzo ładne krocze, dzisiaj dobrze wiem, że wargi sromowe
nieco już zwisają”4 – tłumaczy. W ten sposób elementem spotkania nie jest już
Levinasowska twarz Innego, ale jego wargi sromowe czy penis, który w istocie
staje się jedynym elementem łączącym nas ze światem zewnętrznym, a ściślej:
z przyjemnością (lub jej brakiem), jaką może on nam przynieść.
Słowa Christiane znajdują potwierdzenie w zachowaniach w zasadzie wszystkich
bohaterów Houellebecqa. Wierność czy odpowiedzialność za drugą osobę w istocie
nie istnieje wśród jego bohaterów. Gdy Christiane będzie sparaliżowana, Bruno
nie znajdzie dość czasu, by do niej zadzwonić i powstrzymać ją od samobójstwa.
Bohater Możliwości Wyspy nie znajdzie argumentów, by powstrzymać zabicie młodej
dziewczyny, która przypadkowo stała się przyczyną zbrodni. I nie ma w tym nic
zaskakującego. Seks nie jest bowiem dla Houellebecqa przełamaniem przekleństwa
samotności, wyjściem z „zamkniętej monady”, ale pozostaje wyłącznie sposobem
na sprawienie sobie przyjemności w świecie, który ją czci, ale który nie pozwala jej
doznawać ludziom starym czy brzydkim. Solipsyzm, ograniczenie istnienia świata
tylko do siebie, przypisywanie znaczenia tylko sobie – jest aż nadto widoczne
u wszystkich bohaterów francuskiego powieściopisarza. Ludzie Zachodu – jak
podkreśla pisarz – „całkowicie zatracili sens tego, co jest darem. Robią, co mogą,
ale nie udaje się im już odczuwać seksu, jako czegoś naturalnego. Nie tylko wstydzą
się własnego ciała nie odpowiadającego standardom filmów pornograficznych, ale
z tych samych powodów nie odczuwają już żadnego pociągu do ciała partnera czy
partnerki. Nie można się kochać bez pewnego zatracania, bez zgody, przynajmniej
czasowej, na pewien stan zależności i uległości”5 – tłumaczy swojej kochance
bohater Platformy. Ten brak daru wyrasta zaś w istocie z głębokiego przekonania,
że ten Inny, ten Drugi nie istnieje. A przynajmniej nie ma znaczenia.
Fałszem byłoby uznanie, że Houellebecq utożsamia się z postawami swoich
bohaterów. Przeciwnie: on w widoczny sposób się nimi brzydzi; gardzi mężczyzną,
który nie chce otoczyć opieką swojej kochanki; odrzuca postawę Daniela, który nie
broni kobiety skazanej na śmierć; potępia ludzi, dla których jedyną przyjemnością
jest wykorzystanie innych. „Nie lubię tego świata – deklaruje bohater pierwszej
jego powieści. – Zdecydowanie go nie lubię. Społeczeństwo, w którym żyję, napawa
mnie wstrętem, reklamy przyprawiają mnie o mdłości, informatyka sprawia, że

3 M. Houellebecq, Cząstki elementarne, tłum. A. Daniłowicz-Grudzińska, Warszawa 2005, s. 159.
4 Tamże.
5 Tenże, Platforma, tłum. A. Daniłowicz-Grudzińska, Warszawa 2005, s. 246.

149
chce mi się wymiotować”6. Wydaje się, że stwierdzenie to trafnie
oddaje stan ducha samego Houellebecqa. Pytany wprost o to, skąd
u niego taka niechęć do „ludzi jako gatunku”, pisarz odpowiada:
„bardzo nie lubię małp, które są pierwszym gatunkiem zwierząt,
u których pojawia się intensywne podobieństwo do ludzi. Proszę

„Nie lubię tego świata - deklaruje bohater pierwszej
jego powieści. - Zdecydowanie go nie lubię.
Społeczeństwo, w którym żyję, napawa mnie
wstrętem, reklamy przyprawiają mnie o mdłości,
informatyka sprawia, że chce mi się wymiotować”.
iść do zoo i poobserwować małpy. Już u nich można zobaczyć złe
tendencje. Proszę popatrzeć na relacje społeczne między nimi, są
obrzydliwe”7 – stwierdza Houellebecq.
To obrzydzenie i pogarda dla człowieczeństwa w najmniejszym
stopniu nie skłaniają go jednak do projektu społeczeństwa lub
jednostek ponadludzkich. Ideowy projekt nietzscheańskiego
nadczłowieka czy nawet transhumanizm zupełnie do niego nie
przemawiają. „Nie ma tu śladu romantycznego buntu przeciw
istocie wyższej, nie ma Nietzscheańskiej pasji. Na końcu nie
czeka na nas ani nadczłowiek, ani patos tworzenia wartości, tak
charakterystyczny dla nowożytnego ateizmu (...) Bohaterowie
Houellebecqa nie mają nadziei ani na społeczną rewolucję, ani
na duchowe przebudzenie; są po prostu poza wszelkimi wielkimi
projektami rzeczywistości (...) Pracują, uczą się, rozmawiają
ze sobą, ale ich życie nie ma żadnego wyższego sensu. Więcej.
W ogóle trudno mówić o ich życiu, jako o czymś odrębnym,
własnym, nieprzechodnim. Robią wrażenie zjaw, sennych
majaków. Czyny, słowa, myśli nie usprawiedliwiają ich istnienia”8 –
podsumowuje Paweł Lisicki w eseju poświęconym autorowi Cząstek
elementarnych.
6 Tenże, Poszerzenia pola walki, tłum. E. Wieleżyńska, Warszawa 2005, s. 90.
7 Rozkosz dla wszystkich, dz. cyt.
8 P. Lisicki, Metafizyczna zemsta Houellebecqa, „Europa” nr 122/2006.
Michel Houellebecq, czyli nihilistyczny apologeta chrześcijaństwa

Istnienie bohaterów Houellebecqa nie jest niczym usprawiedliwione, gdyż ontologia
(a co za tym idzie – antropologia) francuskiego pisarza wyklucza pozytywne
wartościowanie nie tylko człowieka, ale nawet samej materii. „Jeśli spojrzeć na świat
z punktu widzenia odkryć współczesnej nauki, to znacznie ciekawszy od materii
okazuje się jej brak (...) Zero to już nie tylko zero, to jest minus jeden plus jeden”9
– tłumaczył Houellebecq w wywiadzie udzielonym „Wysokim Obcasom”. A na to
„minus jeden plus jeden” można też spojrzeć nie tylko jak na cząstki materii, ale
również jak na jednostki. Ucieczką przed bezsensem ludzkiego istnienia jest więc
albo nieistnienie (samobójstwo), albo „powrót do prostych przyjemności”10, czyli do
seksu bez zobowiązań, określanego przez samego Houellebecqa (w zależności od
odmiany) „obciąganiem”, „waleniem”, „spuszczaniem się” czy „młóceniem”. Ale tylko
tak, żeby nie było dziecka... „Dziwaczny pomysł: rozmnażać się, kiedy nie lubi się
życia”11 – zastanawia się jeden z bohaterów powieści Michel Dzierżynski.

Dramat humanizmu ateistycznego
Ten zimny, pozbawiony nadziei na ucieczkę czy zmianę, ateizm, akosmizm
i ahumanizm jest w istocie logiczną konsekwencją założeń XIX-wiecznego
humanistycznego ateizmu czy wcześniejszych projektów oświeceniowych. „Nie
jest prawdą, że człowiek, jak to niektórzy zdają się mówić, nie może urządzić ziemi
bez Boga. Prawda jest taka, że bez Boga może on tylko, koniec końców, urządzić
ją przeciw człowiekowi. Humanizm wyłączny jest humanizmem nieludzkim”12 –
wskazywał przed ponad pół wiekiem w fundamentalnej i do dziś aktualnej pracy
Dramat humanizmu ateistycznego Henri de Lubac. I dotyczy to nie tylko zbrodniczych
systemów XX wieku, które bez wyjątku były ateistyczne, a nawet antyteistyczne,
ale w nie mniejszym stopniu także prób budowania rzeczywistości bez Boga
podejmowanych przez zwolenników liberalnej demokracji czy „zmęczonego
liberalizmu”. Świat bez Boga oznacza bowiem nieodmiennie świat bez miejsca
dla człowieka. Świat, w którym człowiek staje się tylko bestią, zwierzęciem lub
maszyną do sprawiania przyjemności. Twórczość Houellebecqa jest tego aż nadto
wyraźnym świadectwem.
I nie jest tak, wbrew pozorom, że wojujący ateizm rodzi gorsze owoce niż obojętny
i odrzucający wszelkie zaangażowanie ateizm pisarza czy jego bohaterów. Oba są
równie zgubne i równie nie do zaakceptowania przez człowieka. Pierwszy z nich
pozwala jednak zachować jakąś formę wiary, źródła działania czy przemiany, podczas
gdy drugi nie pozostawia już miejsca na jakąkolwiek ucieczkę. Ateista-komunista czy
zaangażowany bezbożnik w rodzaju Richarda Dawkinsa („osobisty wróg Pana Boga”)
jest gorący i w istocie bliski sprawom wiary. Houellebecq natomiast nieodmiennie
9 Erotyka Minitelowa. Z Michlem Houellebecqiem rozmawia Wojciech Orliński, „Wysokie Obcasy”, 5 lipca
2008, s. 44.
10 M. Houellebecq, Cząstki elementarne, s. 243.
11 Tamże, s. 317.
12 H. de Lubac, Dramat humanizmu ateistycznego, tłum. A. Ziernicki, Kraków 2004, s. 28.
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pozostaje znudzony kwestiami religijnymi, przygląda się im jak ważnym
i potrzebnym elementom przeszłości, których jednak nikt już nie może przywrócić
do życia. W pierwszym przypadku ateizm motywuje do działania, staje się swoistym
wyznaniem wiary w nieistniejącego Boga, który pozostaje przeciwnikiem. W drugim
przypadku mamy do czynienia tylko ze znudzeniem, nostalgią, poczuciem bezsensu,
którego nic nie jest w stanie przezwyciężyć, a który jest w pełni świadomy swojej
pustki i braku wyjścia. Nie ma w tym jednak śladu tragizmu, obecnego jeszcze
w twórczości Camusa, dla którego w istocie ateizm był dramatem, z którym każdy
powinien się zmierzyć. U Houellebecqa jest on faktem, rzeczywistością kulturową,
która nas otacza, i z którą nic się nie da zrobić. „Nie ma powrotu w przeszłość. Można
ewentualnie nad nią płakać, ale nie ma do niej powrotu”13 – stwierdza Houellebecq.
Mimo tej fundamentalnej różnicy między dwoma rodzajami ateizmu, trudno nie
dostrzec także tego, jak bardzo są one sobie bliskie. Ateizm Iwana Karamazowa
i Iwana Kiriłłowa (traktowane jako symbol pewnej postawy) znajduje potwierdzenie
i zwieńczenie w ateizmie bohaterów Houellebecqa. Scena samobójstwa Kiriłłowa
z Biesów zestawiona z obrazem przyjmowania informacji o śmierci babci Michela
Dzierżynskiego z Cząstek elementarnych uświadamia to z całą mocą.
Pierwsza z nich przedstawiona została następująco:
„Z prawej strony, w kącie między szafą i ścianą, stał Kiriłłow. W dziwacznej,
przerażającej pozycji. Nieruchomy, wciśnięty, z rękoma przy sobie, jakby stał na baczność,
wyprężony jak struna, z głową podniesioną i przytuloną do ściany. Stał w samym kącie,
chcąc widocznie ukryć się, jakby unicestwić siebie, zniknąć zupełnie. Niewątpliwie schował
się, chociaż wyglądało to nieprawdopodobnie. Piotr Stiepanowicz stał trochę na ukos
od tego kąta i mógł widzieć tylko kontur postaci. Wciąż nie miał odwagi przesunąć się
w lewo, skąd mógłby obejrzeć całego Kiriłłowa i zrozumieć zagadkę. Serce tłukło mu się
gwałtownie w piersiach... Raptem ogarnęła go wściekłość: krzyknął dziko, zaczął tupać
nogami i rzucił się do tego straszliwego miejsca.
Gdy dobiegł, znów stanął jak wryty; zdjęło go jeszcze większe przerażenie. Uderzyło go
przede wszystkim to, że mimo krzyku i jego wściekłego naskoku postać nie ruszyła się, nie
drgnęła nawet, jak gdyby była to kamienna lub woskowa figura. Bladość twarzy Kiriłłowa
była niezwykła, czarne oczy – nieruchomo wpatrzone w jakiś punkt. Piotr Stiepanowicz
przesunął świecę z dołu do góry, oświetlając ze wszystkich stron i oglądając tę twarz.
Zauważył, że Kiriłłow, patrząc gdzieś w przestrzeń, widzi go jednak i może nawet
obserwuje. Przyszła mu do głowy myśl, aby podsunąć ogień tuż do twarzy „tego łajdaka”,
podpalić i zobaczyć, co tamten zrobi. Wtem wydało mu się, że podbródek Kiriłłowa drgnął,
a na ustach pojawił się pogardliwy uśmiech, jak gdyby zgadł myśl Wierchowieńskiego.
Piotr Stiepanowicz zatrząsł się cały i jak nieprzytomny chwycił mocno Kiriłłowa za ramię.
13 Rozkosz dla wszystkich, dz. cyt.
Michel Houellebecq, czyli nihilistyczny apologeta chrześcijaństwa

Potem stało się coś tak niespodziewanie potwornego, że Piotr Stiepanowicz nie mógł
zupełnie odtworzyć w pamięci całej sceny. Ledwo dotknął Kiriłłowa, gdy ten szybko
pochylił głowę i głową wytrącił mu święcę z rąk. Lichtarz z hałasem upadł na podłogę
i świeca zgasła... W tej chwili Wierchowieński poczuł gwałtowny ból w małym palcu
lewej ręki. Krzyknął i już nie wiedząc co robi, trzy razy uderzył z całej siły rewolwerem po
głowie Kiriłłowa, który wczepił się w niego i wpijał w jego palec zębami. Wyrwał nareszcie
palec i co tchu zaczął uciekać, szukając drogi po omacku. A za nim leciały z pokoju
straszliwe okrzyki:
– Zaraz, zaraz, zaraz, zaraz!...
Tak z dziesięć razy. Lecz Wierchowieński biegł. Już był na ganku, gdy rozległ się
głośny strzał”14.

Kiriłłow, człowiek, który przez własną dobrowolną śmierć chciał podnieść
ludzkość do poziomu boskości, umierał jak bies i zwierzę równocześnie. Bladość,
nieruchomość, ale i wzrok, którego nie sposób było zlokalizować, symbolizują
demoniczność tej, skądinąd sympatycznej przecież postaci. Krzyk i ugryzienie
pokazują jednak bydlęce oblicze biesa. Projekt człowieka-Boga nie udaje się,
przemienia w projekt demona-bydlęcia.
U Houellebecqa nie ma nawet tego. Gdy Michel Dzierżynski wchodzi do pokoju,
w którym umiera jego babcia, dochodzą z niego tylko odgłosy „miauczenia”
czy „wycia”.
„Michel leżał zwinięty w kłębek u stóp łóżka. Miał lekko wytrzeszczone oczy. Na twarzy
jego nie malowało się nic, co przypominałoby smutek, ani jakiekolwiek ludzkie uczucie.
Jego twarz była pełna potwornego, zwierzęcego przerażenia”15.
Element demoniczny w sensie ścisłym tu nie występuje. I to nie tylko dlatego, że
brak tu satanicznej w istocie pychy, która wpycha „wolnomyśliciela” w ramiona
Złego. Powód jest inny: po prostu w literackim wszechświecie Houellebecqa
demoniczność, podobnie jak wszelki wymiar duchowy, zwyczajnie nie istnieje.
Jest tylko nicość, która wywołuje „zwierzęce przerażenie”, ale nie jest w stanie
zmobilizować do jakiegokolwiek działania, choćby ugryzienia wroga w palec. Ten
pusty świat jest jednak nie mniej demoniczny, choć ów demonizm objawia się raczej
w porażającym braku odpowiedzialności za innych czy zaniku zdolności empatii.
Powieściowi bohaterowie francuskiego autora nie są w stanie nie tylko pomagać
innym, ale nawet zrozumieć, że inni także mają swój własny świat. Szczytem ich
możliwości jest zapewnienie sobie oraz innym dobrego seksu, ale i to za pieniądze
w ośrodkach zorganizowanych przez wielkie agencje turystyczne (jak w Platformie).
14 F. Dostojewski, Biesy, tłum. T. Zagórski, Z. Podgórzec, Londyn 1992, s. 573-574.
15 M. Houellebecq, Cząstki elementarne, s. 103.
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Postacie Dostojewskiego i Houellebecqa stanowią więc skrajne punkty pewnego
continuum, które prowadzi od idei człowieka-Boga, która przyświecała Fiodorowi
Dostojewskiemu, do postrzegania człowieka jako bydlęcia, które nie tylko w niczym

W literackim wszechświecie Houellebecqa
demoniczność, podobnie jak wszelki wymiar
duchowy, zwyczajnie nie istnieje. Jest tylko nicość,
która wywołuje „zwierzęce przerażenie”.
nie przewyższa zwierząt, ale wręcz stoi na niższym od nich poziomie. Kiriłłow
oraz współcześni mu ateiści wierzyli jeszcze, że człowiek może wznieść się na
poziom aniołów, Houellebecq i jego bohaterowie są zdania, że takie wzniesienie
nie jest możliwe, a jedyne, co może przynieść człowiekowi wolność, to wyniesienie
go na poziom „sztucznej inteligencji”. W pierwszym przypadku zatem ideałem
pozostaje stan ponadludzki, w drugim równanie do poziomu wytworu rąk ludzkich –
martwego narzędzia.
Bohaterów Dostojewskiego i Houellebecqa różni jeszcze jedno. Ci pierwsi są ludźmi
szlachetnymi, zachowującymi pewną dozę honoru i bez wątpienia wrażliwymi
na krzywdę, ci drudzy natomiast są tych cech całkowicie pozbawieni. Ateizm
Kiriłłowa, Karamazowa czy Stawrogina to ateizm arystokratyczny, świadomy swojej
wartości i tragiczności, ateizm Houellebecqa to ateizm lokajów, porównywalny tylko
z postawą, jaką przyjął Smierdiakow z Braci Karamazow. Arystokracja ducha – nawet
taka, która nie wierzy w nic poza materią – wymaga wiary w wyższe idee, a tej
w systemie francuskiego pisarza nie ma, co więcej, nie ma nawet miejsca na nią.
U Dostojewskiego, mimo braku Boga, była jednak odpowiedzialność za drugiego,
u Houellebecqa nie ma tego. Paraliż kochanki oznacza, że trzeba ją zostawić,
a jej wspaniałomyślność objawia się tym, że popełnia ona samobójstwo, zamiast
męczyć innych16.

Paschalny ratunek
Jedynym wyjściem z owej nihilistycznej, zimnej pustki jest powrót do wartości
fundujących naszą cywilizację: miłości, wierności, wiary. I sam Houellebecq ma
tego pełną świadomość – tyle że nie wierzy w możliwość cofnięcia zegara historii,
odwrócenia rządzących zachodnim światem tendencji. Proces zniszczenia zaszedł
16 Tamże, s. 287.
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już tak daleko, że nie da się go zawrócić, a sam pisarz nie ma najmniejszej ochoty
na walkę z rzeczywistością. Pozostaje zatem przykra konstatacja społeczna –
„relacje międzyludzkie stopniowo stają się niemożliwe, co zresztą redukuje liczbę
historii, z których składa się życie”17 – i jednostkowa: „miłość jako niewinność
i jako skłonność do iluzji, jako zdolność do redukcji ogółu płci przeciwnej do jednej
kochanej istoty, rzadko jest w stanie przetrzymać rok seksualnych przygód, nigdy nie
przetrwa dwóch. W rzeczywistości kolejne doświadczenia seksualne, nagromadzone
w czasie okresu dorastania, podkopują i szybko unicestwiają jakąkolwiek możliwość

Pustka, bezsens i brak nadziei przełamane być
mogą wyłącznie przez światło Zmartwychwstania.
Istnieje wiele wiarygodnych świadectw, że
przez wieki dawało ono nadzieję w świecie
pozbawionym sensu.
sentymentalnej czy romantycznej projekcji: stopniowo, lecz właściwie dość prędko,
człowiek staje się nie bardziej zdolny do miłości niż stara szmata”18. Przed tym
stanem bezsensu nie ma ucieczki – chyba że w szaleństwo lub całkowitą obojętność
struktur nieludzkich.
Obraz wyłaniający się z lektury Houellebecqa nie otwiera na żadną nadzieję.
Samotność, beznadzieja, niemożliwość prawdziwej miłości czy choćby zwyczajnego
spotkania – to jedyna rzeczywistość, z jaką człowiek może mieć do czynienia.
Trwające w wieczności klony, ludzie realizujący się w domach rozpusty, ale nie
potrafiący się ze sobą spotkać – to kres możliwości społeczeństwa bez Boga. Tam,
gdzie zabrakło Jego, tam nie ma miejsca nawet na seks, który byłby czymś więcej niż
tylko techniką, czy rodzicielstwo, które generowałoby jakiekolwiek zobowiązania.
Brak Boga, czy choćby wymiaru religijnego sprawia bowiem, że człowiek pozbawiony
zostaje najistotniejszego wymiaru, odebrana mu zostaje jedyna nadzieja, która może
sprawić, że życie nabiera sensu. „Jeśli Boga nie ma, nie ma też nadziei. Wszystko
traci «treść». To tak jakby zniknął jeden wymiar, głębokość, i wszystko stało się
płaskie, pozbawione swojego znaczenia”19 – wskazuje Benedykt XVI. Odpowiedzią na
ten obraz może być tylko osobiste spotkanie z Bogiem. Tylko On, poprzez konkretne
doświadczenie, może zastąpić brak nadziei odkryciem zupełnie nowej rzeczywistości.
17 M. Houellebecq, Poszerzenie pola walki, s. 19.
18 Tamże, s. 122-123.
19 Benedykt XVI, Pan daje czas, aby wszyscy mogli Go poznać, 1 grudnia 2007, Nieszpory I Niedzieli Adwentu,
cyt. za:„L’Osservatore Romano” 2 (300) 2008, s. 6-7.
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Houellebecq doprowadza nas zatem do samych granic człowieczeństwa, do granic
możliwości czystego rozumu i czystych emocji. W ten sposób wymusza kolejny
krok. Jeśli bowiem nie chcemy trwać w beznadziei, jeśli nie wystarcza nam już
„pesymistyczny realizm” czy „nirwana nicości”, jeśli nie chcemy wegetować jak
bydlęta lub uciec w szaleństwo – musimy zdecydować się na krok w Nieznane, na
Kierkegaardowski skok wiary czy – bardziej racjonalnie – na „zakład Pascala”.
Jeśli Bóg jest, jeśli chrześcijaństwo jest religią prawdziwą, odzyskujemy wówczas
nie tylko życie, nadzieję i sens, ale i otrzymujemy możliwość zaczęcia wszystkiego
na nowo. Przebaczający Bóg, Bóg Biblii, jest przecież w stanie sprawić, by Abraham
nie stracił Izaaka, a Hiob nie opłakiwał już swoich dzieci. Ma On moc nasze zranienia,
braki, zaniedbania i zerwania relacji, jakich doświadczyliśmy w życiu, uczynić
fundamentem, na którym budować będziemy nowe życie. Jeśli zaś Boga nie ma,
a chrześcijaństwo jest tylko fałszem, to i tak nic nie tracimy. Fałsz ten bowiem
jest bardziej dopasowany do natury ludzkiej niż nowoczesna rozpusta. Jedyne,
co możemy utracić, to skutki rozpusty, czyli obwisłe wargi sromowe, brak relacji
i dojmującą pustkę. Nic takiego, czego warto by żałować. Czyste pożądanie, w wersji
Houellebecqowskiej, nie jest czymś, dla czego warto byłoby poświęcić własne życie.
Uważna lektura powieści francuskiego pisarza prowadzi więc do tajemnicy Grobu
Pańskiego. Pustka, bezsens i brak nadziei przełamane być mogą wyłącznie przez
światło Zmartwychwstania. Istnieje wiele wiarygodnych świadectw, że przez wieki
dawało ono nadzieję w świecie pozbawionym sensu. Tym, którzy nie są bojownikami,
ale zwykłymi, słabymi ludźmi, pozwoliło doświadczyć przemiany, nawrócenia,
metanoi. I w naszych czasach dalej pozwala ono przetrwać w świecie, który nie jest
ani sprawiedliwy, ani przyjazny.
Jest to nadzieja nie tylko na wieczność, ale również na doczesność. Odkrycie Boga
bowiem to odkrycie, że miłość, jako relacja z drugą osobą, jest nie tylko możliwa,
ale otrzymuje sankcję wieczności. Bez Boga relacje międzyludzkie przekształcają się
nieuchronnie w doświadczenie destrukcji i zniszczenia. Jednym z najmocniejszych
świadków tej prawdy, można powiedzieć, że wręcz jej prorokiem, choć bez własnej
woli, pozostaje Michel Houellebecq. █

LITERATURA NIE MOŻE
ŻYĆ SAMĄ DEMASKACJĄ
Rozmowa z Maciejem Urbanowskim
Jak zauważył Zdzisław Krasnodębski, III RP była od zarania tworem imitacyjnym
i ta imitacyjność zdaje mi się też cechą wielu powstających w tym okresie
książek. Imitowano postmodernistów, feminizm, o’haryzm, Amerykanów, realizm
magiczny, Eco, gejów... Ten „bzik imitacji” jakoś się łączył z dwoma innymi:
prywatności oraz europejskości. Odwracano się natomiast od doświadczeń
polskich w ich wymiarze historycznym i współczesnym. Czy nie obyło się to ze
stratą dla samej literatury polskiej? Po co mam czytać lokalne „podróbki” Eco czy
Houellebecqa, skoro mogę sięgać do oryginału?

Rozmawia: Marta Kwaśnicka

Mija niemal 20 lat od odzyskania suwerenności przez
Polskę. Dwie dekady, jakie miała do swojej dyspozycji
II Rzeczpospolita, zostały chyba pod kątem literackim
lepiej wykorzystane... Jaka jest, Pana zdaniem,
najważniejsza różnica pomiędzy literaturą polską II i III
RP? Czy te dwa okresy literackie w ogóle można ze sobą
porównywać?
– Takie porównania pojawiały się od początku istnienia III RP jako w pewnym
sensie naturalna konsekwencja nawiązywania przez nową Polskę do II RP. Krytyka
literacka, czasem wspierana w tym przez samych pisarzy, też szukała w literaturze
powstającej po 1989 roku analogii do literatury Dwudziestolecia. Przy okazji poetów
„bruLionu” mówiło się na przykład o nowych Skamandrytach, czekano na nowe

fot. Archiwum prywatne Macieja Urbanowskiego

Maciej Urbanowski (1965) – historyk literatury polskiej, krytyk literacki, edytor, pracownik Katedry Krytyki Współczesnej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, współzałożyciel i redaktor dwumiesięcznika „Arcana”. Autor takich książek, jak:
Nacjonalistyczna krytyka literacka, Próba opisu i rekonstrukcji nurtu w II RP (1997), Oczyszczenie. Szkice o literaturze polskiej XX wieku (2002), Prawą stroną literatury polskiej, Szkice
i portrety (2007). Przygotował do druku wybory pism m.in. Kazimierza Wyki, Stanisława Piaseckiego, Jana Emila Skiwskiego, Andrzeja Trzebińskiego. Mieszka w Krakowie.

Przedwiośnie albo nowego Generała Barcza. Swoisty triumf – jak narzędzie opisu
III RP – święciła Kariera Nikodema Dyzmy. Bardziej ambitni pisarze naśladowali
Gombrowicza albo Schulza...
Mogło się rzeczywiście zdawać, iż podobieństwo sytuacji, w jakiej znalazła
się literatura po roku 1918 i po roku 1989 roku – odzyskanie przez Polaków
niepodległości, zniesienie cenzury – będzie skutkowało podobnymi konsekwencjami.

Polscy pisarze lepiej wykorzystali okres
niepodległości w II RP, tamta literatura jest
lepsza, ciekawsza, ambitniejsza, w III RP
nie doczekaliśmy się swoich Małaczewskich,
Wierzyńskich, Lechoniów, Gombrowiczów...
Z tym, że jedni sądzili, że nasza literatura znowu podejmie Herostratesowy gest
„zrzucania płaszcza Konrada” i wyzwoli się z ciężaru, jaki jej narzucała sytuacja
zniewolenia. Inni, wśród nich ja, sądzili, że powstaną książki oraz instytucje, jeżeli
nie podobne, to analogiczne do tych, jakie istniały w Dwudziestoleciu. Że w opozycji
do nudnej, monofonicznej, zajętej pseudoproblemami pseudoliteratury PRL-owskiej
powstanie ekscytująca publiczność, wielogłosowa, żywa literatura wolnych Polaków
i niepodległej Polski, taka jaką była literatura w Dwudziestoleciu. Ale też, że nawiąże
ona do dominujących wtedy postaw, gestów czy nawet wartości, omijając jakby to,
co zostało stworzone w PRL. Trzeba pamiętać, że jednym z gestów założycielskich
PRL było odrzucenie II RP, w tym jej literatury, a zwłaszcza pewnych niewygodnych
czy zbędnych z punktu widzenia komunistów nurtów, nazwisk i książek, które
niszczono, amputowano albo marginalizowano. W tym sensie nawiązanie do
literatury II RP zdawało mi się nie tylko czymś naturalnym, ale i potrzebnym. Jako
gest zadośćuczynienia, ale też sprawdzenia, na ile tamte książki zbójeckie mogą być
fundamentem „nowego”.
Ale chyba ostatecznie nawiązanie do II RP
wyszło słabo...
– Tak, dzisiaj widać, że ta analogia z II RP nie była do końca trafna, że w zasadzie
różnic jest więcej niż podobieństw. Oczywiście, mamy do czynienia z innym
kontekstem kulturowym i z inną Polską, z innymi czytelnikami niż w II RP. To
jasne. Ale też chyba sama III RP – wbrew swej nazwie – nie umiała lub nie chciała
w sposób jednoznaczny nawiązać do swej poprzedniczki. Dlatego – gdyby

porównywać dwadzieścia lat literatury II i III RP – powiedziałbym banalnie, że są to
literatury inne. Intuicyjnie zgodziłbym się też na Pani ocenę, iż polscy pisarze lepiej
wykorzystali okres niepodległości w II RP, że po prostu tamta literatura jest lepsza,
ciekawsza, ambitniejsza, że my w III RP nie doczekaliśmy się swoich Małaczewskich,
Wierzyńskich, Lechoniów, Gombrowiczów, Schulzów, Witkacych, Leśmianów,
Kadenów, Strugów, Sebyłów, Czechowiczów, Miłoszów etc. etc.

Czy wina leży po stronie pisarzy i literatury, która
nie interesuje się już stawianiem pytań, jakie
rozpalałyby namiętności czytelników, czy wina jest
po stronie publiczności, która nie chce czy nie
potrafi takim namiętnościom się poddać?
Mówię to bez poczucia satysfakcji, bo czuję się częścią literatury III RP i jestem
przy tym świadom, że moja, pewnie spłaszczona, perspektywa jest z tego powodu
szczególna i może jakoś niesprawiedliwa. Pamiętam zarazem, jak ostro ocenił
dorobek literacki pierwszej dekady II RP Stefan Kołaczkowski, a to przecież wówczas
wydano książki, którymi się dzisiaj zachwycamy! Taki Schulz był raczej odrzucany
przez krytykę, a tuż po 1939 roku pisarze z kręgu „Sztuki i Narodu” nie pozostawiali
na nim suchej nitki. „Wszyscy słabi, jednakowi, przeciętni”, pisał o literaturze II RP
taki Bojarski. No i nie jest tak, że wszystko, co powstało w III RP, jest nieważne,
nieciekawe etc. Zapewne w ostatnim dwudziestoleciu ukazało się znacznie więcej
książek niż w II RP, wśród nich sporo ważnych. Ja sam wymieniłbym sporo książek
powstałych w tym okresie, które mnie zachwyciły czy zaciekawiły, a czasem
gniewały, co też jest istotne.
Gdybym jednak miał wymienić najważniejsze różnice między literaturą II i III RP,
to wydaje mi się, że ta druga nie odgrywa już tak dużej roli, jak literatura w II RP
i że fakt ten jej nie przeszkadza. Z tym wiąże się rachityczność w literaturze po
1989 roku nurtu zaangażowanego w sprawy publiczne. Literatura III RP jest w dużo
większym stopniu literaturą prywatną niż literatura II RP. Pierwsza, że odwołam
się do rozróżnienia Michała Pawła Markowskiego, jest przede wszystkim literaturą
prywatnych obowiązków, druga była t a k ż e literaturą (i to świetną) obowiązków
zbiorowych. Ten biegun zbiorowych obowiązków chyba niespecjalnie przyciągał
pisarzy w III RP. Nie chodzi mi tu tylko o często przywoływany, przysłowiowy już
przykład Przedwiośnia, ale też choćby uwagę, z jaką pisarze II RP pochylali się nad
przeszłością narodową. Jak wiele uwagi poświęcano doświadczeniu I wojny! Czytam
teraz Żółty Krzyż Struga – świetna powieść. W III RP szybko odwrócono się od
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przeszłości, zwłaszcza tej niedawnej. A powieści takie, jak Na stracenie Krasińskiego,
przeszły bez echa.
Można chyba mówić o zmianie roli, jaką obecnie
przypisuje się literaturze. Z czego ta zmiana może
wynikać?
– Możemy tu oczywiście mówić o czynnikach zupełnie zewnętrznych,
cywilizacyjnych, a więc że zmieniła się zupełnie „skóra” świata, że sytuacja, a więc
znaczenie, całej literatury światowej jest i inne, i często mniejsze niż przed 1939
rokiem. Zapewne Francuzi czy Anglicy, porównując literaturę ostatnich dwu dekad
z literaturą lat 1918-1939 w swoich krajach, nie byliby jakoś specjalnie zachwyceni.
Ale też nie możemy zapominać i o specyficznym etosie naszej literatury i o tym,
że składa się nań, jak pisał niegdyś Tomasz Burek, polityczność, historiozoficzność,
religijność i coś, co nazywał on „nadliterackością”, a więc coś, co byłoby niezgodą
literatury na to, aby była ona „tylko” literaturą. Warto tu może też przypomnieć,
co w latach 80. pisał o społecznym etosie polskiej literatury Andrzej Kijowski. Otóż
zauważał on, iż literatura polska jest literaturą państwową, ale w tym sensie, że jest
przywiązana „na śmierć i życie” do zorganizowanego, zinstytucjonalizowanego bytu
narodowego i że jest jednocześnie świadoma, iż państwo, które buduje i któremu służy,
jest nie z tego świata, że ma ono charakter moralny, a misją pisarza jest „odczarować
Polskę idealną, aby odzyskała swój kształt właściwy”.
Wydaje mi się, że tak rozumiany etos literatury polskiej był niszczony w PRL-u
i że procesu tego nie zatrzymano po 1989 roku. Oczywiście z różnych przyczyn,
ale zdaje mi się, że to może być jeden z powodów sprawiających, iż byt duchowy
o nazwie „literatura III RP” jest dla mnie czymś wątpliwym, mało wyrazistym
i niezbyt ekscytującym, jako pewna całość oczywiście. Zwłaszcza w porównaniu
z literaturą II RP.
W niedawno wydanym Eseju o duszy polskiej Ryszard
Legutko twierdzi, że III RP ma więcej wspólnego z PRL
niż z II RP, że jest tworem jak gdyby „hybrydycznym”.
Może zatem dotyczy to również literatury, a obecny
okres literacki należałoby nazywać po prostu
„postkomunistycznym”?
– Być może. Ale można też tak jak Anna Nasiłowska pisać o „literaturze okresu
przejściowego” czy nawet – lekceważąco – o „literaturce”. Ważne jest chyba tu
wspólne dla tych określeń przekonanie o jakiejś fundamentalnej niesamodzielności
Literatura nie może być samą demaskacją

literatury III RP, w czym może jakoś odbijałaby się niesamodzielność, a nawet
nijakość samej Polski tego okresu. Jak zauważył Zdzisław Krasnodębski, III RP była
od zarania tworem imitacyjnym i ta imitacyjność zdaje mi się też cechą wielu
powstających w tym okresie książek. Imitowano postmodernistów, feminizm,
o’haryzm, Amerykanów, realizm magiczny, Eco, gejów... Ten „bzik imitacji” jakoś się
łączył z dwoma innymi: prywatności oraz europejskości. Odwracano się natomiast
od doświadczeń polskich w ich wymiarze historycznym i współczesnym, nie chciano
służyć owemu państwu, o którym pisał Kijowski. Czy nie obyło się to ze stratą dla
samej literatury polskiej? Po co mam czytać lokalne „podróbki” Eco czy Houellebecqa,
skoro mogę sięgać do oryginału?
Gdy kiedyś czytałem książki poświęcone „bruLionowi”, między innymi Jerzego
Sosnowskiego i Jarosława Klejnockiego oraz Izoldy Kiec i Rafała Grupińskiego, to
uderzyło mnie w nich to, jak bardzo przypominały one opracowania dotyczące
literatury PRL-u lat 60. czy 70., literatury skupionej na samej sobie, podzielonej na
dziesiątki malutkich grupek i klubików literackich, z komiczną powagą spierających
się o sprawy drugorzędne, nie interesujących się tym, co dzieje się wokół nich.
Literatura lat 90. poszła właśnie tym tropem. Stąd te debaty, czy np. poeta Grzebalski
jest barbarzyńcą, a poeta Majzel klasycystą, czy jest na odwrót, czy na Darka Foksa
wpłynął bardziej O’Hara, Ashberry czy Kishberry.
Trochę mnie zresztą śmieszy ta „wielkoświatowość” nowej literatury, trochę
zastanawia. Jest w niej coś, co nazwałbym próbą życia na cudzy koszt, życia na
import, nie na eksport. Jeszcze ciekawsze zdają mi się w kontekście Pani pytania
gesty nawiązania przez pisarzy wchodzących do literatury po 1989 roku do literatury
powstającej w PRL-u, ale do tej niezaangażowanej, „prywatnej” i awangardowej
zarazem. Opisał ją Herbert w takiej prozie poetyckiej Co myśli Pan Cogito o piekle.
To brzmi mniej więcej tak: „Cały rok odbywają się tu konkursy, festiwale i koncerty.
Co kwartał powstają nowe kierunki i nic nie jest w stanie zahamować triumfalnego
postępu awangardy”. Otóż ta awangarda staje się nagle w ostatnich latach modna,
ważna, jakoś dowartościowana.
Rozdrobnienie środowiska literackiego, o którym
Pan wspomniał, trwa. Mówi się wręcz o „pospolitym
ruszeniu” – każdy na przykład chce redagować swoje
pismo, chociażby miało nakład 100 egzemplarzy.
– Ale takie nakłady miały często pisma w II RP! To mnie akurat nie gorszy, ani nie
dziwi, raczej cieszy. Problem jest gdzie indziej. Otóż Janusz Sławiński na początku
III RP cieszył się, że oto następuje w literaturze zanik centrali, że nastąpi teraz
okres literackiej wolności i różnorodności z korzyścią dla nas wszystkich. Dzisiaj to
rozproszenie jest trochę kłopotliwe, bo z jednej strony te małe pisma żyją same dla
siebie, niczym monady, a z drugiej strony nie mają one żadnego lub mają niewielki
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wpływ na to, co dzieje się w literaturze. Tutaj decydują jednak „centrale” – duże
dzienniki, zwłaszcza „Gazeta Wyborcza”, telewizja. Stąd wrażenie, iż współczesne
życie literackie ma charakter „wyspowy”, ale zarazem dość monofoniczny...
... wskutek czego rzeczywistych ośrodków literackich
jest nadal niewiele, a wszelkie dyskusje ograniczają
się do wewnętrznych pseudosporów. Jan Prokop
napisał trafnie, że za 50 lat czytelnik archiwalnych
numerów „Znaku” nie dowie się, że w Krakowie
w tym samym czasie istniały „Arcana”.
– I vice versa! Sam zastanawiam się, co jest tego przyczyną. Czy dzieje się tak,
że po prostu nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego wszystkiego i może ważnego, co
powstaje w tych licznych i często niewielkich pismach, czy też chodzi tu o brak
Literatura nie może być samą demaskacją

ciekawości dla tego, co robią inni? Może jest to przejaw lekceważenia cudzej roboty,
a może utraty wiary w wagę tego, co się pisze, w związku z czym nie chce się
już ani innych czytać, a cóż dopiero z nimi dyskutować. Stąd paradoks: mnóstwo
wydawanych książek polskich pisarzy i brak dyskusji nad nimi. Nie mówiąc o braku
tygodników literackich na miarę przedwojennych „Wiadomości Literackich” czy
„Prosto z mostu”. Nad współczesną literaturą polską panuje na ogół cisza, jakbyśmy
znajdowali się na cmentarzu.
No właśnie, Boy pisał, że „biada literaturze, która
przestaje budzić namiętności”. Przypomnijmy może
najważniejsze literackie spory Dwudziestolecia. O co
kłócili się ówcześni pisarze?
– Tych sporów było bardzo wiele, trudno je tu wszystkie nawet wymienić, można
nawet powiedzieć, że literatura II RP była nieustającą dyskusją a nawet kłótnią. Co
dzisiaj w tych sporach uderza, to zresztą nie tylko ich liczba, ale też ich intensywność
i gwałtowność. Każda ważna czy wybitna książka, lub nawet artykuł, wywoływały
od razu reakcję, czasem dochodziło wręcz do rękoczynów. Te spory zaczynają się od
razu po opublikowaniu Wiosny Tuwima i wierszy futurystów, potem są debaty wokół
Przedwiośnia, Generała Barcza, książek Boya-Żeleńskiego o Kościele i Mickiewiczu,
Zmór Zegadłowicza. Spierano się o literaturę proletariacką, ale również toczono
spory czysto estetyczne o literaturę awangardową, o związki łączące literaturę
z państwem, o Brzozowskiego, powieść katolicką. Trudno wszystkie te spory
wymienić, ale w zasadzie każde fundamentalne pytanie, jakie można postawić
literaturze, było zadawane, i w polemiki te angażowali się najwybitniejsi ówcześni
pisarze, nie stosowana była taryfa ulgowa, dopuszczane były bardzo skrajne
stanowiska, bo zakładano, że nie tylko można, ale i trzeba się różnić. No i były pisma,
w których można było te różnice manifestować. Nie do pomyślenia była sytuacja, jak
to się stało kilka lat temu w „Odrze” w przypadku zdjęcia jakiegoś krytycznego eseju
o Miłoszu, że nie dopuszczano do publikacji krytycznych tekstów wobec jakiegoś
literackiego „autorytetu”.
Z dzisiejszej perspektywy oczywiście część z tych sporów gorszy, a nawet
bulwersuje, np. ataki, a zwłaszcza poziom wielu z nich, na pisarzy pochodzenia
żydowskiego. Zdarzały się przypadki brutalnych pobić pisarzy przez bojówkarzy,
celowali w tym zwłaszcza zwolennicy Piłsudskiego, że przypomnę wyjątkowo
brutalne napaści na Tadeusza Dołęgę-Mostowicza, Adolfa Nowaczyńskiego czy
Stanisława Cywińskiego. Czasem nawet pisarzy aresztowano, istniała cenzura. Trzeba
więc to widzieć wszystko razem, by nie popaść w przesadę. Mam jednak wrażenie,
że pisarze w II RP posiadali mocne przekonania estetyczne, polityczne i tych
przekonań bronili. W tym sensie była to literatura patetyczna, traktująca siebie na
serio i tak traktowana przez innych. Teraz jest spokojniej, kulturalniej, bo też dzisiaj
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synonimem kulturalności jest grzeczność, niechęć do spierania się o swoje poglądy.
Czasem mam zresztą wrażenie, że kryje się za tym wszystkim rodzaj lęku...
A spory literackie w III RP? W swoich książkach pisze
Pan między innymi o sporze o Nobla dla Szymborskiej
czy o pochówek Miłosza na Skałce. Czy były jakieś inne
wielkie polemiki?
– Zestawiając to z II RP, widać, że tych sporów zbyt wiele nie było – przede
wszystkim nie było sporów na temat dzieł literackich. Można zastanawiać się, czy
wina leży po stronie pisarzy i literatury, która nie interesuje się już stawianiem pytań,
jakie rozpalałyby namiętności czytelników, czy wina jest po stronie publiczności, która
nie chce czy nie potrafi takim namiętnościom się poddać. W literaturze nie ma mowy
o tych emocjach, jakie wywołują dzisiaj książki historyczne, np. Grossa, IsakowiczaZaleskiego czy Cenckiewicza i Gontarczyka. Oczywiście była i właściwie jest dyskusja
związana ze sporem Herberta z Miłoszem czy też o Miłosza...
...no właśnie, jaka była tutaj linia podziału?
– Całe niemal dossier tego sporu znajduje się w wydanej niedawno korespondencji
Miłosza z Herbertem. Przypomnę tylko, że sprawa wybuchła z całą siłą w roku 1994,
gdy w udzielonym dla „Tygodnika Solidarność” wywiadzie Herbert mówił, iż Miłosz
w pewnej rozmowie z końca lat 60. oświadczył mu, iż Polskę trzeba przyłączyć do
ZSRS. W tym samym wywiadzie Herbert mówił też z ironią o proteuszowości Miłosza
i jego zdolności do politycznych metamorfoz. To wszystko było może sprowokowane
z kolei uwagami samego Miłosza z roku 1990, iż znajduje u Herberta „ślepe
przywiązanie do jednego imponderabilium: ojczyzny” i że poeci, tacy jak autor Pana
Cogito, wskazują na nurt świadczący o „zasadniczej niemetafizyczności Polaków”.
Po wywiadzie Herberta wybuchł skandal, do dzisiaj próbuje się tłumaczyć czy
bagatelizować jego wypowiedzi chorobą albo alkoholem. W świetle wydanej
niedawno korespondencji między poetami widać jednak, iż mimo łączącej obu przez
wiele lat przyjaźni i wspólnej im niechęci do awangardy, różnili się stosunkiem do
Polski i Polaków. Miłosz był tutaj krytyczny, a nawet „oikofobiczny”, dla Herberta zaś
polskość była nie tylko ciężarem, ale i zadaniem, a nawet służbą. Miłosz był w swych
politycznych sympatiach raczej lewicowy, Herbert raczej prawicowy. Inny był ich
stosunek wobec komunizmu, PRL, Dwudziestolecia, AK. Ja nazwałem to starciem
dwu etosów: żołnierskiego w przypadku Herberta i antyżołnierskiego, cywilnego
w przypadku Miłosza. Starcie ich obu wpisuje się zresztą w spór, jaki Miłosz toczył
z całym pokoleniem Herberta.
Literatura nie może być samą demaskacją

Rzeczywiście, Herbert należał do tzw. generacji
wojennej, z którą Miłosz nie potrafił się porozumieć
jeszcze w czasie wojny. Ale czy te postawy budzą
zainteresowanie także dzisiaj?
– Nie tyle może zainteresowanie, ile emocje, a nawet niechęć. Myślę zwłaszcza
o Herbercie i pokoleniu wojennym, które – co może warto podkreślić w kontekście
porównań literatury II i III RP – było pierwszym pokoleniem wychowanym
w niepodległej Polsce i zarazem tym, które oddawało życie w jej obronie. Dlatego
znamienne, że to właśnie Herbert był chyba najbardziej niewygodną i sporną
postacią w literaturze III RP, że negatywnie wobec niego próbowali się określić poeci
wchodzący do literatury, między innymi z „bruLionu”.
Drugą taką postacią jest też chyba Jarosław Marek
Rymkiewicz – wiele emocji wzbudzają jego książki i,
przede wszystkim, słynne „ugryzienie żubra”.
– Tak, w wywiadzie z Joanną Lichocką Rymkiewicz zrobił gest rzadki w najnowszej
literaturze polskiej. Nie tylko wkraczał na agorę, ale niczym romantyczny wieszcz
na sposób metapolityczny, choć też dowcipny, komentował aktualną politykę
i przypominał Polakom o ich obowiązkach wobec ojczyzny. Rymkiewicz zresztą jest
dzisiaj właściwie jedynym pisarzem polskim, który nie boi się bez ironii używać
słów takich, jak „naród”, „krew”, „ofiara”, „misja”, „ojczyzna”. Nie boi się też
spierać z większością. Nie boi się dotykać spraw naprawdę istotnych z punktu
widzenia nas, Polaków, i mówić nam prawdy czasem niemiłe, czasem zapomniane,
a czasem i niebezpieczne z punktu widzenia „Świętego Spokoju”. Tak jest chociażby
w Wieszaniu, w którym Rymkiewicz w nowy sposób stawia nas przed pytaniami
o sens polskiej historii i związek tego, co uczynili (lub nie) nasi przodkowie, z tym,
czego doświadczamy tu i teraz. Rymkiewicz cały czas chyba próbuje w swoim
pisarstwie „odczarować Polskę idealną”, odczarować nie w sensie: zdemaskować,
ale raczej zrekonstruować, odbudować, ukazać jako szczególnie istotną wartość
duchową, także i może zwłaszcza dla literatury. Ale też pomaga nam zrozumieć nas
samych, dostarcza nam symboli, dzięki którym możemy siebie rozpoznawać jako
połączoną niewidzialnym łańcuchem wspólnotę żywych i umarłych. To traktowane
jest przez większość krytyki jako anachroniczne lub niebezpieczne.
Także najnowsza książka Rymkiewicza powoduje
kontrowersje. Już oskarża się Kinderszenen, że wchodzi
w kolejną polemikę z Miłoszem, który w swojej
Balladzie napisał, iż „warszawska bitwa zeszła na
nic”. Powstanie Warszawskie i jego sensowność –

167

a także sensowność śmierci Gajcego, Stroińskiego
czy Baczyńskiego – to chyba kolejna sprawa, o którą
wciąż w literaturze się spieramy.
– Gwałtowność, z jaką często krytykuje się Kinderszenen, związana jest chyba
z radykalną obroną sensowności pięknej masakry, jaką dla Rymkiewicza było
Powstanie Warszawskie.Chodzi też chyba o to, że my, współcześni Polacy, wciąż nie
jesteśmy pewni, co tak naprawdę stanowi duchowy fundament naszej wspólnoty.
Stroiński, Gajcy czy Baczyński to reprezentanci ostatniego pokolenia II RP i pewnych
wartości, które zostały przez ich tragiczną, wielką, krwawą ofiarę poświadczone.
Ale też ocalone w ich literaturze. Przyjęcie perspektywy Rymkiewicza zakłada nie
tylko szacunek dla tych wartości i ludzi, ale i przyjęcie do siebie świadomości,
skąd przychodzimy, za jaką cenę istniejemy. Rymkiewicz walczy z rozleniwieniem
Literatura nie może być samą demaskacją

narodowej wyobraźni, ożywia ją, pobudza do energii, rozdrapuje stare rany. To boli,
ale też jest znakiem naszego istnienia.
Tę polską wyobraźnię jednak „wyegzorcyzmowano”
na tyle gruntownie, że pewne wątki praktycznie
zanikły i dopiero od niedawna zaczyna się je
zauważać – kolejnym przykładem jest sarmatyzm.
Ma się teraz nieco lepiej dzięki Krzysztofowi
Koehlerowi czy Jackowi Kowalskiemu, z drugiej
jednak strony nadal pojawiają się książki w stylu
Barbary Radziwiłłówny z Jaworzna-Szczakowej, które
rozprawiają się z tym, co nie istnieje, czyli jakimś
niby wciąż groźnym potworem-sarmatą. Czy to nie
nadmiar krytycyzmu?
– Siła literatury II RP brała się, moim zdaniem, z pewnej duchowej równowagi.
Gesty „demitologizacyjne” (Witkacy, Gombrowicz, Kaden) były równoważone przez
gesty „mitotwórcze” (Małaczewski, Lechoń, Wierzyński).
Literatura nie może żyć samą demaskacją, musi także budować mity, legendy, albo
je bronić, ochraniać. W tym duchu pisał kiedyś swój Rachunek z Dwudziestoleciem
Włodzimierz Pietrzak. Pisał, że w literaturze nie wystarczy powtarzać czy opisywać
przeżycia, że szukamy w niej czegoś jeszcze, czegoś więcej, mitów właśnie.
Wydaje mi się, że pod tym względem literatura III RP, przynajmniej w swym nurcie
głównym, najchętniej opisywanym i nagradzanym, była jednostronna w swej pasji
demitologizacyjnej i że, co więcej, demitologizowała do znudzenia wciąż to samo
w podobny sposób. Kiedy czytam powieści Jerzego Pilcha, Michała Witkowskiego,
Bartłomieja Sieniewicza, Wojciecha Stamma czy Dawida Bieńkowskiego, to mam
wrażenie, że wszystkie one powstały w cieniu Gombrowicza i że nie wykraczają
poza to, co napisał Gombrowicz. Jest to mało odkrywcze, dość jałowe, ostatecznie
nudne, przewidywalne. Trudniejsze zdaje mi się mitotwórstwo, potrzebne też jako
próba odbudowania owej naruszonej w czasach PRL równowagi między biegunami –
nazwijmy je – krytycznym i apologetycznym. Tutaj rzeczywiście ciekawe i wyjątkowe
były wiersze i eseje Koehlera.
Ostatnio powróciła za sprawą Grzegorza Eberhardta
sprawa Józefa Mackiewicza. Jego niemal zupełna
nieobecność na współczesnej scenie literackiej także
świadczy o pewnym braku równowagi.
– O powodach „złej” obecności książek Mackiewicza w III RP pisze obszernie
sam Eberhardt (analizując wątek praw autorskich do twórczości pisarza – przyp.
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MK). Zapewne istotny był tu też antykomunizm pisarza, jego wrogość wobec
nacjonalizmów, stosunek do Kościoła, zachowań polskich „elit” po 1945 roku,
generalnie jego niezależność, osobność, ale taka, która nie była efektem wycofania
się w prywatność, lecz budowana w starciu ze światem. Taki Mackiewicz okazał się
nie tylko trudny do przyjęcia, ale i do dyskusji. Dlatego należy on do stosunkowo
licznej grupy pisarzy przemilczanych na śmierć w III RP, Totschweigen.
Casus Mackiewicza jakoś się chyba też wiąże z nieprzyswojeniem przez literaturę
III RP dorobku emigracji. Początkowo wydawało się, że twórcy emigracyjni odegrają
większą rolę w niepodległej Polsce. Pominąwszy Gombrowicza, Miłosza i do pewnego
stopnia Herlinga-Grudzinskiego, tacy pisarze, jak Mackiewicz, Bobkowski, nie
mówiąc już o Łobodowskim, Straszewiczu, Czarnyszewiczu, Wierzyńskim, Goetlu,
Piaseckim, są wciąż słabo obecni nie tylko w księgarniach, ale i w naszym życiu
duchowym. To ciekawe i znamienne w kontekście tego, o czym tu mówimy, bo to
literatura emigracyjna w dużej mierze kontynuowała etos literatury Dwudziestolecia.
Jeśli chodzi o Andrzeja Bobkowskiego, sytuacja chyba
zaczyna się poprawiać. „Odkrycie” jego prac w ciągu
ostatnich kilku miesięcy jest swoistym fenomenem.
Wcześniej znali go tylko nieliczni, teraz posypały się
wznowienia, wystawy, wydania opowiadań czy listów.
– Na pewno jest jakiś rodzaj renesansu zainteresowania tym pisarzem, jeśli
ów renesans mierzyć liczbą wydawanych książek. Istotnym sprawdzianem jest
jednak i to, czy i w jakiej postaci dany pisarz wkracza do wyobraźni narodowej,
jak funkcjonuje w krytyce literackiej, co w nim odkryją czytelnicy. Znamienne, iż
Bobkowski uporczywie funkcjonuje przede wszystkim jako demaskator polskości,
którym niewątpliwie bywał, ale równocześnie nie zawsze dostrzega się inne, dla
mnie ciekawsze, elementy jego osobowości pisarskiej. Na przykład to, jak walczył
z XX-wiecznymi złudzeniami postępu, czy jego dyskretny patriotyzm, głęboką
i heroiczną zarazem religijność...
A jak wygląda sprawa krytyki literackiej? Ona też
pełniła w II Rzeczpospolitej ważną funkcję, to wśród
krytyków toczyło się wiele sporów – filozoficznych
czy ideologicznych. Dzisiaj, gdyby wyjść na ulicę
i spytać o nazwisko jakiegoś krytyka, to usłyszymy,
że krytykiem jest Kazimiera Szczuka – bo ją widać
w telewizji...
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– Dobre i to, bo mam wrażenie, że dzieje się coś niedobrego z krytyką literacką,
że przestała być ona potrzebna. Gdy pytam moich studentów o ulubionego albo
po prostu znanego im współczesnego krytyka literackiego, to jest z tym często
spory kłopot. Pytanie, na ile wynika to z „niepowagi” współczesnej literatury, na
ile z tego, że czytelnik sam sobie w sprawach literatury sterem i okrętem, a na ile
jednak z jakiejś kapitulacji samej krytyki, która świadomie ogranicza swoją rolę do
bycia kimś w rodzaju komiwojażera albo ostrożnego, sympatycznego kunktatora,
doskonale rozumiejącego wszystko i wszystkich. Po 1989 roku dominował zresztą
model, który nazywam Małą Krytyką, zadowalającą się rejestrowaniem odczuć
krytyka wynikających ze spotkania z literaturą, rezygnującego jednak ze stawiania
jej przed jakimiś „celami finalnymi”. Odrzucono więc tradycję Wielkiej Krytyki spod
znaku Brzozowskiego, potem Wyki, Pietrzaka, Kijowskiego. Dzisiaj jej wybitnym
reprezentantem jest chyba tylko Tomasz Burek.
Nie wiem zresztą, czy jakaś reaktywacja tego modelu jest możliwa, czy potrzebują
tego czytelnicy albo sami pisarze. Próby stworzenia jakichś nowych Legend Młodej
Polski w III RP były raczej nieudane, że przypomnę buńczuczny Dziedziniec strusich
samic Rafała Grupińskiego. Dzisiaj próbuje do Brzozowskiego sięgać „Krytyka
Polityczna”.
Ale też dzieją się w naszej krytyce rzeczy dziwne. Ostatnio w dyskusji na łamach
„Dziennika” Przemysław Czapliński oskarżył Justynę Sobolewską o nacjonalizm
tylko dlatego, że ona niepokoi się o losy p o l s k i e j powieści. Jest dla mnie w takim
zarzucie coś niepokojącego, ale i charakterystycznego dla tego, o czym tu cały czas
mowa – o utraconym, nieodbudowanym etosie literatury polskiej, a więc i polskiej
krytyki literackiej. Jeżeli krytyk zrzeka się a priori troski o stan literatury polskiej,
jeżeli zadawala go czytanie Polski na podstawie biletów tramwajowych, to chyba nie
dziwi nas, że staje się on postacią zbędną, obojętną Polakom, trochę nawet śmieszną
w swej akademickiej manierze.
A czy nie skazuje nas na taki stan rzeczy sytuacja,
w której codziennie ukazuje się bardzo dużo książek?
Trudno wyłapać te najważniejsze.
– Ale wydawałoby się, że właśnie taka sytuacja powinna sprzyjać krytyce! Powinna
ukazywać to, co w literaturze ważne i piętnować to, co wtórne, kiczowate, banalne,
złe. Wielkość krytyki okresu Dwudziestolecia i jej późniejszej kontynuacji polegała na
tym, że potrafiły one przekonać czytelnika, iż literatura jest rzeczą istotną, poważną,
patetyczną. Wierzę, że taka krytyka jest możliwa. Takiej krytyki potrzebuję.
Dziękuję za rozmowę. █
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ARTHUR BLISS LANE (1894-1956) był amerykańskim dyplomatą. We wrześniu
1944 r. został mianowany przez prezydenta Roosevelta ambasadorem USA przy
rządzie polskim w Londynie, nigdy jednak nie pojechał do Anglii, by objąć tą
placówkę. Bliss Lane alarmował waszyngtońską administrację, że niepodległość
Polski jest zagrożona i w jej obronie Stany Zjednoczone powinny czynnie
przeciwstawić się Sowietom. Przebywając w Polsce do lutego 1947 r. dokumentował
postępującą sowietyzację kraju. Pisał o kulisach antyżydowskiego pogromu
w Kielcach, który nazywał komunistyczną prowokacją. Wysyłał do Waszyngtonu
raporty dowodzące, że wybory do sejmu w styczniu 1947 r. zostały sfałszowane.
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Opisana w książce Rok 1984 przez Orwella
wizja totalnej inwigilacji prowadzonej przez
rządy Wielkiego Brata jest już, jak widać
współcześnie, w wymiarze technologicznym
możliwa do realizacji.

Wielki Brat patrzy
Jerzy Surma

Jeszcze relatywnie niedawno, w perspektywie życia nawet kilku pokoleń,
w otoczeniu technologicznym człowieka w zasadzie nic znaczącego się nie
zmieniało. Ten sam pług używał ojciec, syn i wnuk. Obecnie rewolucyjnie zmiany,
związane z technologiami używanymi w codziennym życiu, zachodzą na granicy
pokoleń. Ojciec często nie rozumie gadżetów syna. Tempo jest oszałamiające. Jest
tak jakby natura testowała granice wytrzymałości naszych mózgów, przez wieki
trenowanych wolnymi marszami, postojami w zadumie, a nie biegami sprinterskimi
bez wytchnienia. Truizmem staje się konstatacja Petera Druckera, że jedyna stała
rzecz to permanentna zmiana. W najbliższych dziesięciu latach czeka nas kolejna
niespodzianka. Zmiana mająca totalny wpływ na naszą cywilizację oraz nasze życie
wewnętrzne, w skali dotychczas niespotykanej.
Przyjrzyjmy się tej rewolucji i zastanówmy się nad jej potencjalnymi
konsekwencjami. Zacznijmy od rozważenia dwóch scenariuszy.
Scenariusz pierwszy. Uwielbiam Tolkiena. Na tolkienowskim forum internetowym
regularnie śledzę wpisy, czasami sam coś skomentuję. Wchodzę do centrum
handlowego, po kilku minutach dostaję sms z informacją, że w księgarni obok
jest właśnie do kupienia nowe bibliofilskie wydanie Hobbita z reprodukcjami
oryginalnych rycin autora.
Scenariusz drugi. To prawda, że coraz mniej się ruszam i uwielbiam mleczną
czekoladę. Dostaję na mój laptop alarmujący e-mail z raportem podsumowującym
moją aktywność fizyczną, skonfrontowaną z kilogramami skonsumowanej
czekolady i średnią dzienną dawką przyjętych kalorii. Raport kończy się sugerowaną
dietą i propozycją natychmiastowej wizyty u lekarza rodzinnego w terminie
dostosowanym do mojego kalendarza i grafiku przyjęć w przychodni. W załączeniu
ponure studium przypadku dwóch podobnych do mnie mężczyzn, którzy poddali się
czarowi mlecznej czekolady.
Fantazja? Już nie, to wszystko jest obecnie technicznie możliwe do realizacji. Nie
jest chyba tajemnicą, że nasze rozmowy prowadzone przez telefon czy komunikatory
internetowe, przeglądane strony WWW, treść wysłanych i odebranych sms-ów
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czy historia zakupów kartą kredytową są na bieżąco rejestrowane w systemach
informatycznych. Nie stanowi dzisiaj żadnego problemu, by poprzez mikroczujniki
zainstalowane bezinwazyjnie w ciele przez 24 godziny dobę monitorować stan
zdrowia i przesyłać wyniki do centralnej bazy danych. Stały dostęp do informacji
o naszej aktualnej lokalizacji to już nie tylko GPS czy rejestrowane przez operatora
położenie telefonu komórkowego, ale cała technologia miniaturowych chipów RFID1,
umożliwiająca nawet określenie położenia klienta przy konkretnej półce w sklepie,
a przy wychodzeniu z niego pozwalająca na automatyczne dokonanie płatności2.
Wszystko to umożliwia intensywny rozwój technologii teleinformatycznych,
począwszy od szerokopasmowej telekomunikacji, poprzez miniaturyzację urządzeń
przenośnych, po technologię hurtowni danych oraz zaawansowane metody
analityczne3.
Powstaje przestrzeń technologiczna wypełniająca marzenia menedżerów
marketingu, gdzie klient dostaje dostosowany do swoich potrzeb komunikat
marketingowy w konkretnym miejscu i o odpowiedniej porze. Zbierane dane
o historii zachowań klienta analizuje się z wykorzystaniem metod eksploracji
danych w celu określenia jego profilu, preferencji i potrzeb. Jest to używane do
przygotowania sprofilowanego i ukierunkowanego na konkretnego klienta przekazu
marketingowego4. W urządzeniach przenośnych, które stają się integralnym
elementem naszego ubioru czy w przyszłości być może bezpośrednio naszego
ciała, skupia się funkcjonalność telefonu, komputera, radia i telewizji. Czeka nas
era spersonalizowanego, dostosowanego wyłącznie do naszych gustów i potrzeb
przekazu informacji, programów TV i radiowych, przeplatanych reklamami
skierowanymi konkretnie do nas.

U progu rewolucji
Współcześnie na przykład operatorzy telekomunikacyjni oraz banki budują własne
odizolowane od świata bazy danych o klientach. Oznacza to, że dany klient jest
rejestrowany osobno w każdym z systemów i dane te są oczywiście pilnie strzeżone.
Firmy zwykle nie wymieniają tych informacji między sobą. Jest to związane zwykle
z restrykcjami prawnymi (np. ochrona danych osobowych), zobowiązaniami
względem klienta w zakresie zachowania poufności oraz obawą przed utratą
klientów czy znaczących roszczeń z ich strony w razie jakichkolwiek „wycieków”.
Ale to jest stan obecny, który w najbliższej przyszłości radykalnie się zmieni. Już
od kilku lat w laboratorium badawczym Microsoft w Dolinie Krzemowej prowadzony
1

http://pl.wikipedia.org/wiki/RFID

2 Patrz też inne przykłady w numerze specjalnym „Świata Nauki” przytoczone w tekście Zmierzch prywatności, nr 10, 2008
3

J. Surma, Business Intelligence, Warszawa 2009.

4 J. Surma, Customer Intelligence – Analityka wokół klienta, Konferencja Praktyczne wykorzystanie analiz
danych i data mining, Kraków 2008. Patrz też: M. Stone, A. Bond, E. Blake, Marketing bezpośredni i interaktywny,
Warszawa 2007.

jest niezwykły projekt dotyczący idei rejestracji danych związanych z wszelkimi
przejawami życia pojedynczej osoby. Gordon Bell, twórca MyLifeBits5, postawił
problem rejestracji zdarzeń (możliwych do przechowywania i wyszukiwania przez
komputer) z całego życia konkretnej osoby. I tak rejestracji podlegają w obecnej
wersji systemu następujące ślady z życia człowieka: wszystkie pisane i czytane
dokumenty (e-maile, artykuły, notatki, listy, blogi, rachunki itp.), oglądane i słuchane

Najprawdopodobniej już w najbliższych latach
powstaną wirtualne światy, w których może dojść
do niemal całkowitego zatracenia poczucia tego,
co jest rzeczywiste, a tego, co wirtualne.
artefakty, jak zdjęcia, obrazy, plakaty, filmy, audycje, pliki mp3 itp. W finalnej fazie
projektu testowano nawet możliwość rejestracji poprzez zamontowaną na głowie
kamerę video „wszystkich” zdarzeń z całego dnia6. Okazuje się, że obecnie dostępne
powszechnie moduły pamięci komputerów w stosunku do relatywnie niskiej ceny
umożliwiają na realne składowanie informacji wymienionych powyżej w okresie
całego życia człowieka7.
Opisana w książce Rok 1984 przez Orwella wizja totalnej inwigilacji prowadzonej
przez rządy Wielkiego Brata jest już, jak widać współcześnie, w wymiarze
technologicznym możliwa do realizacji. Wykorzystanie tych technologii w zakresie
inwigilacji oraz naruszania prywatności wydaje się oczywiste, kiedy byłoby to
realizowane przez instytucje rządowe, gdzie zwykły obywatel nie miałby de facto
możliwości odmowy uczestnictwa w takim „przedstawieniu”. Mam nieodparte
wrażenie, że urzędnicy z Brukseli zafundują nam coś takiego w ciągu najbliższej
dekady, a „wygodny” dowód osobisty w postaci implantu stanie się obowiązkowym
wyposażeniem nowoczesnego Europejczyka8.
W futurologicznej wizji roku 2050 Jacques Attali9 prognozuje powstanie
społeczeństwa hipernadzoru, gdzie powszechna inwigilacja obywateli będzie
wymuszona przez wielkie konsorcja ubezpieczeniowe (proszę sobie przypomnieć
drugi scenariusz), które zgodę na ubezpieczenie oraz stawkę uzależnią od wyników
monitoringu i poprawnego zachowywania się w trakcie ubezpieczenia10.
5

http://research.microsoft.com/barc/MediaPresence/MyLifeBits.aspx

6

Pierwsze testy z kamerą Gordon Bell przeprowadzał osobiście.

7 Patrz też projekt „Reality Mining” – Machine Perception and Learning of Complex Social Systems, prowadzony w MIT Media Lab: http://reality.media.mit.edu
8

Patrz też: http:/www.bibula.com/?p=6209

9

J. Attali, Krótka historia przyszłości, Warszawa 2008.

10

Patrz też: J. Surma, Transakcje wiązane, „ComputerWorld”, nr 04/843, 2009.
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Świat według Google’a
Jesienią zeszłego roku minęło ledwie dziesięć lat od formalnego zarejestrowania
firmy Google. W historii jej powstania wspomina się, jak dwóch ojców założycieli,
Larry Page i Sergey Brin, wtedy doktoranci na Uniwersytecie Stanforda, zapychali
uczelniane serwery stronami WWW indeksowanymi przez wersję beta legendarnej
przeglądarki. Nie jest jednak powszechnie wiadome, że obaj w tym uczelnianym
okresie pracowali też nad zaawansowanymi algorytmami eksploracji danych11.
Dziś wyszukiwarka Google to złożony algorytm wyszukiwania informacji
w Internecie powiązany z systemem udostępniania reklamy. Bazowy model
biznesowy firmy Google polega na udostępnianiu reklamy internetowej
w powiązaniu z użyciem określonych słów kluczowych. Tak więc reklama dociera do
użytkownika m.in. poprzez tzw. linki sponsorowane, w obszarze jego zainteresowań
wyartykułowanych poprzez dokonane wpisy w oknie wyszukiwania12.
Jakość oferty dla reklamodawców jest pochodną jak najlepszego dostosowania
komunikatu marketingowego do profilu odbiorcy. Kluczowym zagadnieniem jest
zatem zebranie takich informacji o klientach, które umożliwią bardzo precyzyjne
ich profilowanie i w efekcie zaoferowanie reklamodawcom licznych populacji grup
docelowych na reklamowane produkty i usługi. Jednym z kroków prowadzących
ku temu może być bezpłatne udostępnienie internautom całego zbioru aplikacji
internetowych13.
Zakładając, że zarejestrowany użytkownik skorzysta z tej oferty w zakresie
używania wyszukiwarki, kalendarza, poczty (gmail), bloga (blogger), YouTube,
czy zdalnej edycji dokumentów14 – jest możliwe określenie jego zainteresowań,
pasji, poglądów, charakteru pracy zawodowej, grupy znajomych czy charakteru
relacji z poszczególnymi osobami. W kolejnym kroku można określić z dużym
prawdopodobieństwem wiek, płeć, wykształcenie, zawód, miejsce zamieszkania
czy orientacyjny poziom dochodów. Problem identyfikacji konkretnej osoby jest
rozwiązany poprzez login15, gdzie użytkownik po jednorazowym zalogowaniu ma
dostęp do wszystkich aplikacji. Podanie jednego loginu, kluczowe w kontekście
powiązania różnych aktywności klienta, jest promowane poprzez udostępnienie
spersonalizowanej strony iGoogle16.
11 S. Brin, L. Page, Dynamic Data Mining: Exploring Large Rule Spaces by Sampling, Paper Number 261, Department of Computer Science, Stanford 1998 (http://ilpubs.stanford.edu:8090/ 424/1/1999-68.pdf)
12

http://adwords.google.pl, patrz też: http:/www.Google.pl/AdSense

13

http://www.google.pl/intl/pl/options

14 Patrz też: http://www.google.com/latitude, http://www.google.org/flutrends, oraz np. powiązane z Google: https://www.23andme.com
15 Możliwe jest też użycie mniej precyzyjnych metod identyfikacji opartych o zapis danych identyfikacyjnych na komputerze klienta (cookies), identyfikację adresu IP, etc.
16

http://www.google.pl/ig
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Wszystkie działania klienta mogą być zatem monitorowane, rejestrowane
i oczywiście składowane w hurtowni danych. Dzięki temu możliwe jest zapamiętanie
całej historii zachowań klienta i na tej podstawie opracowanie jego profilu
z wykorzystaniem metod eksploracji danych. Te grupy sprofilowanych klientów
można sprzedawać reklamodawcom.
W taki oto sposób Google mógłby znacząco zwiększyć swoje przychody. Napisałem
mógłby, gdyż ten schemat działania to moje wyobrażenie oparte na obserwowaniu
strategii rozwojowej tej wizjonerskiej firmy. Nie jestem oczywiście jedynym,
który ma takie intuicje. Możliwość drastycznego naruszenia prywatności zmusiła
amerykańskie instytucje rządowe17 do oficjalnego zapytania Google’a o zbieranie
i analizowanie danych o internautach. W odpowiedzi, którą Google wystosował
w dniu 8 sierpnia 2008 roku (08/08/08)18, stwierdzono, że firma nie prowadzi
działalności reklamowej w oparciu o historię zachowań użytkowników oraz ich
profile demograficzne. I co najistotniejsze, nie koreluje danych z różnych aplikacji,
aby w efekcie zaoferować spersonalizowaną reklamę.
Takie jest oficjalne stanowisko firmy na dziś. Zauważmy, że Google formalnie
oświadcza, iż nie wykonuje operacji analitycznych dla dostarczania przekazu
reklamowego, natomiast nie stwierdza, że takie działania nie są w ogóle
podejmowane. Paradoksalnie, klient sam może udzielić zezwolenia na zarządzanie
swoimi prywatnymi danymi, a nawet wspierać proces budowania swojego profilu,
jeśli np. otrzyma w zamian oferty specjalne, bonusy, rabaty, promocje czy też uzyska
wysokiej jakości reklamę w obszarze szczególnie istotnym dla siebie (proszę sobie
przypomnieć pierwszy scenariusz). Czyżby w niedalekiej przyszłości czekała nas
zatem propozycja nie do odrzucenia?
W literaturze przedmiotu opisano to zjawisko i zdefiniowano jako tzw. paradoks
„prywatność a personalizacja”19, który ujawnia naturalną sprzeczność pomiędzy
dbałością klienta o zachowanie swojej prywatności a chęcią otrzymywania
dostosowanych do własnych potrzeb komunikatów. Nie da się jednak spełnić tych
warunków jednocześnie20.

Czarny scenariusz
Trend związany z personalizacją, silnie już rozpoznawalny w branży mediów,
jest powszechnie akceptowany jako naturalny kierunek rozwoju. Oczywiście
w realnym świecie pełny monitoring zachowań nie jest możliwy, chyba że
faktycznie rozporządzenie Unii Europejskiej zafunduje nam chipowe implanty.
Idealna personalizacja wymaga zbudowania sztucznego świata, takiego jak próbują

17

House Energy and Commerce Committee.

18

http://209.85.139.110/blog_resources/google_policy_davidson_letter.pdf

19

S. Kelly, Customer Intelligence. From Data to Dialoque, New York 2006.

20

Patrz też: http://www.surma.edu.pl (posty oznaczone tagiem „Inwigilacja” i „Google”).
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to twórcy Second Life21. W tym świecie można wygenerować swoje alter ego
w dowolnym wyglądzie, płci, ubiorze itp. oraz prowadzić „drugie” życie, patrząc
oczywiście na swój awatar na ekranie monitora. W Second Life wszystkie zdarzenia
naszego wirtualnego życia są oczywiście rejestrowane i zapamiętywane. Jest to
zatem wprost idealne środowisko dla spersonalizowanego marketingu, gdzie

Google formalnie oświadcza, iż nie wykonuje
operacji analitycznych dla dostarczania przekazu
reklamowego, natomiast nie stwierdza, że takie
działania nie są w ogóle podejmowane.
cały otaczający świat można kreować tak, aby z celnością snajpera trafiać do nas
z reklamą. Już dzisiaj miliony osób codziennie angażują się emocjonalnie w ten
całkowicie nierealny świat.
To jednak dopiero początek. Rozwój technologii multimedialnych
najprawdopodobniej już w najbliższych latach doprowadzi do kreacji wirtualnych
światów, w których może dojść do niemal całkowitego zatracenia poczucia tego,
co jest rzeczywiste, a tego, co wirtualne. Nie wiem, czy będzie to osiągnięte przez
odpowiednie okulary i fizyczną stymulację ciała, czy też przez trójwymiarowe
hologramy. To zresztą wtórne zagadnienie. Istotne jest to, że nasze zmysły mogą
podlegać dzięki tym technikom absolutnemu złudzeniu.
Jakie są tego konsekwencje? Pozornie pozytywne. Możliwe będzie, bez większego
wysiłku, spełnienie wszystkich zachcianek i najskrytszych marzeń. Bycie agentem
007 z całym „oprzyrządowaniem” czy boską Kleopatrą będzie tylko kwestią doboru
odpowiedniego programu symulacji i zaangażowania obsługi złożonej z ludzi
dających inteligencję generowanym postaciom22. Realna rzeczywistość w konfrontacji
z tym wirtualnym bytem będzie szara, nudna i ponura. Ukochana żona może utracić
swoją pozycję w konfrontacji z wirtualną miss uniwersum. Wirtualny świat jak
narkotyk będzie kusił wielu, którzy, gdy raz spróbują, będą chcieli ponownie. Pojawią
się też uzależnieni, pragnący przebywać w tym świecie w nieustannym zanurzeniu.
Pojawi się oczywiście cały rynek pracy związany z obsługą tych wirtualnych światów,
21

http://www.secondlife.com

22 Zakładam, ze rozwój sztucznej inteligencji nie doprowadzi w najbliższym czasie do zbudowania programów mogących realnie symulować w czasie rzeczywistym inteligentne zachowania człowieka. Dotychczasowa historia badań nad sztuczną inteligencją jest pasmem druzgocących porażek przeplatanych incydentalnymi „sukcesami”.
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gdzie najnowsze technologie informatyczne będą w pełnej synergii z rynkiem
reklamy, mediów i rozrywki.
Brak mi wyobraźni, żeby opisać konsekwencje tego zjawiska w wymiarze
kulturowym czy demograficznym. Będzie to ponura rewolucja, której owocem
stanie się przypływ egoizmu i wygaśnięcie naturalnych relacji międzyludzkich.
W kontekście biznesowym oznaczać będzie niemal absolutną wiedzę o kliencie,
gdzie jego najskrytsze pragnienia poddane zostaną skrupulatnemu badaniu.
Zwykły człowiek, uwikłany w ten wirtualny raj, stanie się niewolnikiem, nie będąc
tego świadomy. Będzie to niczym drugi krąg piekła, gdzie Dante Alighieri umieścił
nieszczęśników uwikłanych w grzech zmysłowości. Piekło zniewolonych będzie
niebem dla agitatorów hedonizmu.
Sformułowana ponad 1500 lat temu przez św. Benedykta reguła w punkcie
czwartym mówi: „Uważać za rzecz pewną, że Bóg patrzy na nas na każdym
miejscu”23. Jean Paul Sartre u praźródeł swego ateizmu przeraził się tym, że
Bóg wszystko obserwuje, że nic się przed Nim nie ukryje. Mnie przeraża raczej
perspektywa, że ktoś może realnie do roli Boga się poczuwać.
Święty Tomasz z Akwinu twierdził, że człowiek jest panem swoich czynów dzięki
rozumowi i wolnej woli. Jestem przekonany, że dzięki Bożej Opatrzności dalej
tak będzie. █

#54532233432232
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23

http://www.benedyktyni.pl/regula/regula.htm
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W 2007 roku podczas swej pielgrzymki do Brazylii Benedykt XVI spotkał się
z delegacją największej organizacji skupiającej tamtejszych Indian. Wręczyli mu
oni pismo, w którym prosili o ratunek: „Nasze kobiety poddawane są przymusowej
sterylizacji (...) jesteśmy przedmiotem autentycznej eksterminacji”.
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Doktryna obronna i bezpieczeństwo narodowe to sprawy
najwyższej wagi państwowej. Dla ich zdefiniowania kluczowa
jest odpowiedź na kilka podstawowych pytań: Jakie jest główne
niebezpieczeństwo dla kraju? Kto jest obecnym, a kto potencjalnym
wrogiem? Jak zapobiec grożącemu niebezpieczeństwu?
Wiek XX przyniósł zmianę charakteru wielu międzynarodowych
konfliktów. W tym kontekście szczególnie ciekawy wydaje się dokument
Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki pod
tytułem Memorandum dotyczące studiów nad bezpieczeństwem narodowym
(National Security Study Memorandum), znany również jako Memo 200
lub Raport Kissingera (od nazwiska ówczesnego sekretarza stanu USA).
Dokument ten powstał w grudniu 1974 roku, ale odtajniony został
dopiero w 1990 roku. Pada w nim znaczące a zarazem brzemienne
w skutkach stwierdzenie: „Konflikty, które postrzegane są głównie
w kategoriach politycznych, często mają swe korzenie w demografii.
Uznanie tych relacji wydaje się kluczowe dla zrozumienia i zapobieżenia
konfliktom zbrojnym”.

W ten sposób demografia staje się czynnikiem politycznym, który należy
uwzględniać także w doktrynie obronnej. Temu zresztą poświęcony jest ów
dokument, który zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego upatruje właśnie
w sferze demograficznej.
Co mówił konkretnie raport Kissingera? Otóż stwierdzał on, że dobra sytuacja
demograficzna, czyli wysoki przyrost naturalny w krajach tzw. Trzeciego Świata,
stanowi dla USA poważną groźbę. Jest to zagrożenie dla zaopatrzenia w żywność,
minerały i paliwa, dla rozwoju gospodarczego, postępu społecznego i dobrobytu
państwowego. Wizja niekontrolowanych migracji ubogiej ludności przynieść miała
większą przestępczość, bezrobocie i destabilizację sytuacji wewnętrznej kraju.
Stany Zjednoczone jako mocarstwo globalne posiadają globalne interesy.
A w skali globu zbyt duża liczba ludzi biednych stanowi zagrożenie dla wyczerpania
się światowych zasobów surowców, energii i innych dóbr. Tymczasem zasoby te
trzeba zachować dla swoich pokoleń w przyszłości, a nie dopuścić do tego, by liczne
i ubogie populacje zbyt wcześnie je wyczerpały.
Poza tym demografia jest jednym z czynników międzynarodowej supremacji.
Chociaż wzrost populacji nie przekłada się automatycznie na wzrost potęgi państwa,
to jednak bez niego osiągnięcie znaczącej pozycji geostrategicznej jest niemożliwe.
Dlatego dobrze jest, aby państwa, które mogą być potencjalnymi rywalami, nie
wzmocniły się zbytnio demograficznie.
Raport wymieniał trzynaście krajów szczególnie niebezpiecznych dla
USA przez swą dynamikę demograficzną, m.in. Indie, Brazylię, Filipiny, Nigerię,
Tajlandię, Egipt, Kolumbię, Meksyk czy Indonezję. Warto nadmienić, że w krajach
tych Amerykanie przez swe korporacje prowadzili rozliczne interesy i obawiali się,
że zrewoltowana młodzież z pokoleń wyżu demograficznego może w warunkach
niepokojów społecznych doprowadzić do wywłaszczenia ich z dostępu do
wydobywanych tam surowców i minerałów.
Żeby zlikwidować to zagrożenie ze strony krajów Trzeciego Świata, autorzy
raportu rekomendowali wcielenie w życie światowego programu obniżenia
płodności. Przekładając to na język polityki obronnej, zdefiniowano wroga: były
nim dzieci, zwłaszcza te nienarodzone, głównie w krajach ubogich. Bronią, jaką
rekomendowano do walki z tym wrogiem, były: aborcja, antykoncepcja i sterylizacja.
Autorzy raportu zdawali sobie sprawę, że za wszelką cenę należało uniknąć
oskarżeń o prowadzenie polityki imperialistycznej, rasistowskiej czy ludobójczej.
Należało więc sięgnąć po środki z arsenału dezinformacji i manipulacji. Po pierwsze,
trzeba było zadbać o propagandową oprawę programów antyludnościowych i łączyć
je z programami zdrowotnymi oraz takimi humanitarnymi hasłami, jak „walka
z przeludnieniem”, „walka z głodem”, „prawo wyboru” czy „reprodukcyjne prawa
człowieka”.
Po drugie, należało unikać bezpośredniego zaangażowania Stanów
Zjednoczonych i realizować swe cele za pośrednictwem międzynarodowych

187
organizacji, głównie zaś oenzetowskich agend, takich jak UNFPA, WHO, UNICEF
czy UNDP.
Po trzecie, trzeba było unikać środków przymusu i koncentrować się na
propagandzie, która przekona samych zainteresowanych, że pozbawiając się
potomstwa, działają na własną korzyść („edukacja nowej generacji na potrzeby
mniejszych rodzin”). Dodatkowym bodźcem miało być uzależnienie udzielenia
amerykańskiej pomocy gospodarczej krajom Trzeciego Świata od wprowadzenia
przez nie polityki antyurodzeniowej.
Już w 1978 roku Kongres przegłosował dokument – International
Development and Food Assistance Act, który stawiał takie właśnie warunki. Podobną
politykę zaczął prowadzić Bank Światowy za prezesury Roberta McNammary’ego,
który mówił nawet wprost, że jego instytucja udzieli kredytów tylko tym krajom,
które zalegalizują aborcję. Z czasem doszły kolejne żądania – Argentyna czy Peru
otrzymały pożyczkę z Banku Światowego, dopiero gdy zalegalizowały sterylizację.
Jak stwierdza belgijski uczony, profesor Michael Schooyans, w XX wieku
byliśmy świadkami niespotykanego dotąd przedefiniowania doktryny obronnej.
W pewnym sensie doszło do twórczego rozwinięcia doktryny Clausewitza o
kontynuacji konfliktu politycznego nowymi metodami. W klasycznej wojnie
głównym problemem była przewaga wojskowa, a środki do osiągnięcia tego celu
miały charakter militarny. Teraz dla bezpieczeństwa narodowego podstawowa stała
się przewaga (lub równowaga) demograficzna, do tego zaś bardziej odpowiednie
okazują się metody psychologiczne i naukowe.
Wojna psychologiczna rządzi się swoimi prawami. W tej, którą
obserwujemy, chodzi o to, by stworzyć taką strategię psychologiczną, by powstało
„zapotrzebowanie” na antyrozrodczą kampanię skupioną na potencjalnym „wrogu”.
Jak pisze Schooyans, „dla tych wrogów po psychologicznym treningu sterylizacja
będzie regułą”. To dlatego w ciągu ostatnich trzydziestu lat Stany Zjednoczone
wydały miliardy dolarów na kampanie promujące w krajach Trzeciego Świata
antykoncepcję, wasektomię, podwiązywanie nasieniowodów czy aborcję. Dziś miliony
ludzi na świecie są przekonane, że aborcja czy sterylizacja powinny być powszechnie
dostępne jako „prawa człowieka”.
Wmawia się opinii publicznej, że kraje słabo rozwinięte są biedne, bo
mają za dużo dzieci i to właśnie przeludnienie jest źródłem ich nędzy. Wystarczy
jednak porównać gęstość zaludnienia Brazylii i Belgii, by się przekonać, że to
nieprawda. W Brazylii na jednym kilometrze kwadratowym mieszka przeciętnie
osiemnastu mieszkańców, a w Belgii aż trzystu dwudziestu. Zgodnie z powyższą
logiką to przeludniona Belgia powinna być biedna, a Brazylia bogata – jest jednak
odwrotnie. Przyczyną ubóstwa nie jest bowiem liczba ludności, lecz nieumiejętność
rozwiązywania problemów społecznych, politycznych i gospodarczych.
Niewidzialny front

Swoistym paradoksem jest fakt, że do tej imperialistycznej i w gruncie
rzeczy rasistowskiej polityki antynatalistycznej dali się zaprząc lewicowi aktywiści,
głoszący hasła sprawiedliwości społecznej. Jako pierwsza natomiast rzeczywisty
charakter konfliktu rozpoznała Stolica Apostolska. Już w 1974 roku Paweł VI
powiedział wprost, że mamy do czynienia z wojną. W przemówieniu na forum
Światowej Konferencji FAO w Rzymie pytał retorycznie: „Czyż nie jest nową formą
wojny narzucanie narodom ograniczającej polityki demograficznej, aby nie domagały
się należnego im udziału w dobrach ziemi?”.
Podobnie uważał Jan Paweł II, który podczas Światowych Dni Młodzieży
w Denver w 1993 roku mówił wręcz o „spisku przeciw życiu, w który zamieszane
są także instytucje międzynarodowe, zajmujące się propagowaniem i planowaniem
prawdziwych kampanii na rzecz upowszechnienia antykoncepcji, sterylizacji i aborcji.
Również środki społecznego przekazu biorą często udział w tym spisku, utwierdzając
w opinii publicznej ową kulturę, która uważa stosowanie antykoncepcji, sterylizacji,
aborcji a nawet eutanazji za przejaw postępu i zdobycz wolności, natomiast postawę
bezwarunkowej obrony życia ukazują jako wrogą wolności i postępowi”.
W encyklice Evangelium vitae Jan Paweł II przywołał biblijną historię o faraonie
egipskim, który widząc w prężnych demograficznie Izraelitach potencjalnych
konkurentów, rozkazał zabijać żydowskie niemowlęta. „W ten sam sposób – pisze
papież – postępuje i dziś wielu możnych tego świata. Oni także są przerażeni
obecnym tempem przyrostu ludności i obawiają się, że narody najbardziej płodne
i najuboższe stanowią zagrożenie dla dobrobytu i bezpieczeństwa ich krajów.
W konsekwencji, zamiast podjąć próbę rozwiązania tych poważnych problemów
w duchu poszanowania godności osób i rodzin oraz nienaruszalnego prawa
każdego człowieka do życia, wolą propagować albo narzucać wszelkimi środkami
na skalę masową politykę planowania urodzin. Nawet wówczas, gdy proponują
pomoc gospodarczą, uzależniają ją wbrew sprawiedliwości od akceptacji polityki
antynatalistycznej” (EV, 16).
Nic więc dziwnego, że właśnie Kościół katolicki dla wielu ludów zagrożonych
tą polityką pozostaje ostatnią nadzieją. W 2007 roku podczas swej pielgrzymki do
Brazylii Benedykt XVI spotkał się z delegacją największej organizacji skupiającej
tamtejszych Indian. Wręczyli mu oni pismo, w którym prosili o ratunek: „Nasze
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kobiety poddawane są przymusowej sterylizacji (...) jesteśmy przedmiotem
autentycznej eksterminacji”.
Warto nadmienić, że nawet wśród elit politycznych w Stanach Zjednoczonych
istniały kontrowersje w kwestii prowadzenia wojny demograficznej. Prezydenci Ronald
Reagan oraz dwaj Bushowie uważali ją za głęboko niemoralną i nie do pogodzenia
z ideałami demokracji, dlatego odmawiali finansowania oenzetowskich agend
promujących politykę antyurodzeniową, zwłaszcza UNFPA. Jest natomiast wielce
symptomatyczne, że zarówno Bill Clinton, jak i Barack Obama już w pierwszym dniu
swego urzędowania złożyli podpisy pod dokumentami, które uruchomiły strumień
pieniędzy dla tych organizacji. Jeśli Indianie z Brazylii mieli jakieś złudzenia co do
Baracka Obamy, to w tym momencie powinni je stracić. Wróg jest jasno zdefiniowany.
Tak jak w czasach faraona. █

W Liście do
noworodka
Isaac Asimov pisał:

„Jesteś słodkim
i kochanym
dzieckiem, jak
wszystkie dzieci
zresztą, ale jest was
za dużo. Musi was
być o wiele mniej”.

Feminizm,

Fantastyka,

Fundacja
Janusz Olbracht

W 1972 roku Klub Rzymski, skupiający około osiemdziesięciu
naukowców z całego świata, ogłosił swój głośny raport zatytułowany
Granice wzrostu, w którym postawiono tezę, że głównym zagrożeniem
dla ludzkości jest tzw. bomba demograficzna. Przez lata życie zdążyło
zweryfikować negatywnie wiele twierdzeń wspomnianego raportu.
Przeludnienie okazało się mitem. Dziś demografowie ostrzegają, że kuli
ziemskiej grozi raczej depopulacja, a zwłaszcza zjawisko zwane „siwym
przypływem”, czyli gwałtowne starzenie się społeczeństw.
Był jednak czas, gdy tezy Klubu Rzymskiego przyjmowano jako pewniki,
które stawały się podstawowymi punktami orientacyjnymi przy
konstruowaniu założeń przyszłościowej polityki społecznej.
Jednym z myślicieli, którzy byli najbardziej przejęci treścią Raportu
Rzymskiego, pozostawał Isaac Asimov – amerykański biochemik żydowskiego
pochodzenia, teoretyk rozwoju cywilizacji, twórca praw robotyki, znany szerokim
rzeszom jako autor powieści science fiction. W tamtych czasach sen z oczu spędzał
mu problem oziębienia Ziemi, bowiem naukowcy dowodzili wówczas, że na skutek
działalności człowieka wkrótce naszą planetę czeka nowa epoka lodowcowa.
Jeszcze bardziej jednak Asimov przerażony był widmem przeludnienia Ziemi.
Zastanawiał się nawet poważnie, czy z tego powodu nasza cywilizacja dotrwa
w ogóle do końca XX wieku. W eseju Nasza dobra Ziemia umiera pisał: „Nasze
społeczeństwo może nie przeżyć następnego pokolenia, będąc narażone na ciągle
zwiększające się stresy. Jeżeli będziemy tak postępować nadal, nie intensyfikując
przeobrażeń, wtedy około 2000 roku struktura technologiczna społeczności ludzkiej
zostanie prawie na pewno zniszczona. Ludzkość zredukowana do barbarzyństwa
może znaleźć się na prostej drodze do zagłady”.

Dlatego postulował prowadzenie takiej polityki, która doprowadzi do
zahamowania wzrostu ludności naszej planety, a następnie do kurczenia się ludzkiej
populacji. Siłą rzeczy, taki plan musiałby objąć wszystkie państwa i kontynenty, gdyż
wprowadzenie kontroli urodzin tylko w niektórych krajach, np. wysoko rozwiniętych,
okazałoby się niewystarczające, „jeśli pozostała część świata będzie kontynuować do
woli swoje szczurze rozmnażanie”. Jak to jednak osiągnąć?
Według Asimova, istnieją dwa sposoby depopulacji. Pierwszy to eliminowanie
istot żywych, ale na politykę ludobójstwa na tak wielką skalę żaden rząd nie wyda
nigdy zgody. Pozostaje więc sposób drugi, czyli radykalne zmniejszenie liczby
urodzin. Kluczem do zmniejszenia przyrostu naturalnego pozostaje przekonanie
kobiet, żeby przestały rodzić dzieci.
W tekście zatytułowanym List do noworodka Asimov pisał: „Jesteś słodkim
i kochanym dzieckiem, jak wszystkie dzieci zresztą, ale jest was za dużo. Musi was
być o wiele mniej”.
Nie jest to jednak zadanie łatwe, ponieważ przez całe stulecia macierzyństwo
pozostawało wręcz kwintesencją i spełnieniem się kobiecości. Sam Asimov podkreślał
pozytywne aspekty macierzyństwa, które jest doświadczeniem wzbogacającym
niezwykle osobowość kobiety. „Poza tym dzieci są kochane, a ich brak pozostawia
w życiu emocjonalnym kobiety wielką pustkę, którą należy czymś wypełnić. Jeżeli się
jej niczym nie wypełni, kobiety będą pragnęły dzieci i zrobią wszystko, aby marzenia
swoje spełnić”, pisał Asimov w eseju pod wymownym tytułem Feminizm – cena
naszego przetrwania.
Dlatego uważał on za konieczne rozpowszechnienie wśród kobiet na świecie
innego stylu życia, który odrzuciłby dotychczasowy model żeńskiej samorealizacji,
a zamiast niego wybrał sposób funkcjonowania w społeczeństwie zarezerwowany
do tej pory głównie dla mężczyzn. Należy przekonać kobiety, że nie są wcale gorsze
od mężczyzn i zasługują na coś lepszego niż tylko bycie „maszynami do rodzenia
dzieci”. Taką ideologią, zdolną zapełnić kobietom pustkę w życiu po rezygnacji
z dzieci, może być – według Asimova – feminizm. Należy więc robić wszystko, by jak
najszerzej promować na świecie idee feministyczne.
Zamiary te mogą udać się jednak tylko pod warunkiem globalnej współpracy.
„Mówiąc bez osłonek – stwierdzał Asimov – problemy planetarne wymagają
planetarnego programu i planetarnych rozwiązań, a to oznacza kooperację między
narodami, prawdziwą kooperację. Mówiąc bardziej dobitnie, potrzebujemy rządu
światowego”.
Czy ów postulowany przez Asimova rząd światowy miałby prawo narzucać
ludzkości swoją wolę? On sam twierdził, że generalnie raczej nie – „ale nie wtedy
gdy grozi to samobójstwem całego gatunku” – a groźba przeludnienia Ziemi jest taką
właśnie sytuacją.
Przeszkodą na drodze do powstania rządu światowego jest jednak pewien
czynnik, który – zdaniem Asimova – należy wyeliminować. Jest nim patriotyzm,
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związany najczęściej z ideą państwa narodowego. Należy go ograniczyć do „dumy
z drużyny piłkarskiej lub z lokalnej uczelni”.
Asimov wiedział, że tego rodzaju postulaty wywołają gorący sprzeciw: „Któż
naprawdę chciałby zdegradować macierzyństwo i uważać dzieci za wrogów?”,
pytał. „Kto jest gotów przedkładać efektywny rząd światowy nad dumę narodową?”

Plan musiałby objąć wszystkie państwa
i kontynenty, gdyż wprowadzenie kontroli urodzin
tylko w niektórych krajach, np. wysoko rozwiniętych,
okazałoby się niewystarczające, „jeśli pozostała
część świata będzie kontynuować do woli swoje
szczurze rozmnażanie”.
Otwarte głoszenie tego typu haseł przez polityków w warunkach demokracji
raczej przyniosłoby im porażkę. Konieczny więc jest inny rodzaj działania, mniej
jawny, lecz bardziej skuteczny, który Asimov opisał w swym cyklu powieściowym
„Fundacja”.
Misją literackiej „Fundacji” jest uratowanie od zagłady cywilizacji na
planecie Terminus przez skrócenie okresu chaosu, który powstał po upadku
Imperium Galaktycznego. Jest to możliwe tylko dzięki tytułowej Fundacji,
która stanowi trust mózgów grupujący najwybitniejszych naukowców na czele
z genialnym matematykiem, twórcą psychohistorii – Hari Seldonem (alter ego
Asimova, jak podkreślają krytycy literaccy). Z czasem zadaniem Fundacji staje się
prognozowanie z wyprzedzeniem nadchodzących kryzysów i uprzedzanie ich przez
wybór najlepszego rozwiązania.
Asimov chciał w życiu odgrywać taką rolę, jak jego bohater Seldon
w powieściowej rzeczywistości. Dlatego angażował się w działalność wielu
wpływowych organizacji, których ambicją było wpływanie na bieg wydarzeń
na świecie. Kto wie, czy to, co obserwujemy teraz wokół siebie, nie narodziło się
wcześniej w głowie znanego futurologa? █

Zagadnienie „twórczości kobiecej”
spędza sen z powiek każdej piszącej
przedstawicielce płci pięknej.
Bo jak ma pisać, aby z jednej strony
uniknąć mentalnej maskulinizacji,
a z drugiej - ominąć pułapki twórczości
tylko dla kobiet, która mężczyznom nie
ma nic do powiedzenia?
Marta Kwaśnicka
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Nie ulega wątpliwości, że prawdziwa twórcza emancypacja
kobiety ma miejsce wtedy, kiedy jej pisarstwo jest uniwersalne
i pozostaje jednocześnie twórczością kobiety, a nie wtedy, kiedy
pisarka wypowiada się tak, jak robią to mężczyźni i udaje
mężczyznę. Wbrew pozorom, to ostatnie rozwiązanie problemu
jest bardzo częste – stwarza pozory „równouprawnienia”, a jest
banalnie proste. Dzisiejsze feministki próbują też wmówić innym
(i sobie), że to mężczyźni narzucają kobiecie taką a nie inną
formę wyrazu; że jedynym biletem wstępu na agorę wymiany
intelektualnej jest męskie przebranie.
Problem literackiej emancypacji kobiet sięga, co prawda,
starożytnej Grecji, ale kwestia nie została chyba nigdy wcześniej
postawiona tak ostro, jak było to w przypadku meksykańskiej
XVII-wiecznej zakonnicy sor Juany Inés de la Cruz. I chyba
nikt nie rozwiązał tego problemu tak łatwo,
elegancko i bez kompleksów, jak pisząca
wiek później Brytyjka Jane Austen.
Musiał minąć kolejny wiek, zanim
feministki kolejnych „fal” zaczęły
zbliżać się do kwestii, o które

walczyła w XVII wieku sor Juana, a które bez najmniejszego kłopotu rozstrzygnęła na
początku XIX wieku autorka Emmy.

Kłopoty zakonnicy

Sor Juana jest prawdziwą heroiną literatury hiszpańskojęzycznej. Jej talent
przyćmiewa sobą wszystko, co napisano w Ameryce Łacińskiej do XX wieku,
a zakonne imię meksykańskiej Kreolki historycy literatury stawiają obok nazwisk
Lope de Vegi czy Cervantesa. Pod tym względem jest ona bez wątpienia synonimem
kobiecego sukcesu.
Dlaczego właściwie sor Juana Inés de la Cruz wstąpiła do zakonu, pozostaje
tajemnicą. Z pewnością miała nikłe szanse na korzystne zamążpójście. Była córką
hidalgo, którego nigdy nie poznała. Hiszpan ów nigdy nie ożenił się z jej matką,
była zatem, z formalnego punktu widzenia, bękartem. Nie posiadała posagu, jeśli
nie liczyć niezwykłej inteligencji i wiedzy książkowej ukształtowanej samodzielnie
w bibliotece dziadka. Do klasztoru także przyjmowano z posagiem, ale tutaj łatwiej
było o pobożnego sponsora – i taki właśnie znalazł się dla sor Juany. Był nim
jezuita, ojciec Antonio Núñez de Miranda, postać niezwykle ważna nie tylko w życiu
meksykańskiej zakonnicy, ale i całego ówczesnego Kościoła w Nowym Meksyku.
Jeśli wierzyć samej sor Juanie, czytać nauczyła się w wieku trzech lat, pisać
-– niewiele później. Potem, jak opisuje w Respuesta a sor Filotea, prosiła matkę, aby
puściła ją w męskim przebraniu do stolicy, by mogła uczyć się na uniwersytecie,
i obcinała sobie włosy za karę, jeśli nie zdołała się czegoś nauczyć w z góry
wyznaczonym czasie. Łacinę opanowała w dwadzieścia lekcji. Kiedy została dwórką
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na dworze wicekróla, zaczęła pisać wiersze. Odtąd jej talent – nawet w klasztorze
– będzie dojrzewał w słońcu wicekrólewskiej opieki. Największą przyjaciółką
i patronką zakonnicy zostanie wicekrólowa, księżna María Luisa de Paredes. Dopiero
po utracie opieki ze strony meksykańskich władców nadejdą ciężkie chwile – ale
będzie to już pod koniec życia sor Juany.
A więc dlaczego do klasztoru? Niektórzy twierdzą, że przeżyła zawód miłosny,
ale ona sama pisze w swojej sławnej Respusta..., która stała się tekstem objawionym
dla feministek i teoretyków postkolonializmu, że przyjęła welon bynajmniej nie
z powodów uczuciowych czy religijnych (chociaż, oczywiście, była wierząca), ale – by
łatwiej zaspokajać niepohamowany głód wiedzy. „Złożyłam śluby, wiedząc, że życie
w klasztorze ma pewne cechy (...) bardzo obce mojej naturze; jednak, zważywszy
na niechęć, jaką żywiłam dla małżeństwa, wydało mi się, że życie w zakonie będzie
najmniej niewłaściwe i przynoszące największą korzyść z punktu widzenia mojego
zbawienia” – pisała. Co więcej, spełniwszy wszelkie obowiązki zakonnicy, mogła
spokojnie zająć się swoimi książkami – o ile nie przeszkadzały jej w tym, jak boleśnie
wylicza, kłótnie służących czy niezapowiedziane wizyty w jej celi, które składały jej
inne, mniej nawykłe do samotności siostry.
Wydaje się, że kalkulacje sor Juany były słuszne. W niezwykle
zhierarchizowanym i zmaskulinizowanym społeczeństwie kobieta największą
niezależność mogła uzyskać właśnie w zakonie. Welon nadawał Hiszpankom
statusu, jakiego nie mogły zyskać, nie posiadając po temu odpowiednich środków
finansowych. Zakonnice rodem z Hiszpanii w Meksyku żyły jak arystokratki – miały
obszerne cele, służące, niewiele obowiązków i sporo wolnego czasu, który mogły
przeznaczyć na spotkania w celach i locutorios, rozmowy czy – jak sor Juana – na
nieprzytomne wręcz pochłanianie książek. Opisy życia w klasztorze San Jeronimo,
gdzie mieszkała poetka, przekonują nas, że śluby ubóstwa były przestrzegane
dosyć łagodnie. Sor Juana zgromadziła w swojej celi niezwykłą bibliotekę – jedną
z największych na zachodniej półkuli. W jej dwupoziomowym klasztornym
mieszkaniu znajdowały się również cenne instrumenty muzyczne i badawcze.
Zakonnica miała czas na rozwijanie zainteresowań za niewielką, wydawałoby się,
cenę. Także ślub posłuszeństwa nie był przestrzegany w sposób bezwarunkowy. Do
czasu, rzecz jasna.
Zostawszy hieronimitką, sor Juana oddała się sztuce. Jej twórczość jest bardziej
różnorodna od późniejszego pisarstwa Jane Austen – w celi zakonnicy powstało
kilkaset wierszy, kilka sztuk teatralnych, traktaty, listy. Według relacji świadków,
miały tam również powstawać obrazy i muzyka. O tej ostatniej na pewno powstał
traktat, El Caracol („Ślimak”). Sor Juana była teologiem, pisała o pięknie jako o jednej
z podstawowych cech Boga, pisała też – jako przyjaciółka Sigüenzy y Góngory –
o odmienności Meksyku w stosunku do Hiszpanii i o wartościowości wszystkich
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kultur, które kształtowały jego specyfikę, w tym indiańskiej i murzyńskiej, w których
jeszcze przed spotkaniem z Europejczykami przebłyskiwała prawda Objawienia.
Jedna ze sztuk sor Juany, El divino Narciso („Boski Narcyz”), jest najdoskonalszym
przykładem liturgicznej sztuki z gatunku auto sacramental, lepszym nawet, niż sztuki
wielkich hiszpańskich przedstawicieli tego typu teatru, Calderona i Lope de Vegi.

Sor Juana przyjęła za Platonem, że dusze nie
mają płci i że nie ma nic niewłaściwego w tym,
że zakonnica pretenduje do miana jednego
z najwybitniejszych umysłów swojej epoki,
pisze erotyki do innej kobiety i wypowiada się
w kwestiach teologicznych.
Twórczość Juany, jak na autora barokowego przystało, opiera się na metaforze,
koncepcie i kontraście. Nie znajdziemy tam wielkich fabuł i ciekawych charakterów,
znajdziemy natomiast kunszt i pomysł. Nawet jej apologia, Respuesta..., napisana
w odpowiedzi na list biskupa Puebla (opublikowany pod pseudonimem „sor Filotea”),
zarzucającego jej zajmowanie się sprawami, które kobietom nie przynależą –
a mianowicie naukami świeckimi, literaturą i przede wszystkim teologią – chociaż
jest pożegnaniem z piórem, aż skrzy się od intelektualnych i literackich akrobacji.
Barok, będący par excellence kulturą maski, sprzyjał ukryciu płci. Metafora
umożliwiała snucie rozważań nie wprost, otwieranie kwestii bez ich rozstrzygania,
forma pozwalała na całkowite ukrycie autora, który na potrzeby danego sonetu
mógł stać się kimś zupełnie innym. Wynalazek subiektywnego „ja”, jakiego dokonali
romantycy, był jeszcze przed Europą i, siłą rzeczy, przed jej koloniami. Primero
sueño („Sen pierwszy”), wielki poemat sor Juany, jest dużo bardziej zapisem jej
filozoficznych rozważań niż zapisem rzeczywistej wędrówki, w Divino narciso liczy
się tylko wielka metafora odkupienia natury ludzkiej, w poezji wreszcie – podmiot
liryczny poddaje się całkowicie wymogom formy, w której tworzy zakonnica.
Jeśli chodzi o warsztat i talent, to wystarczy stwierdzić, że najwybitniejszy
biograf i krytyk sor Juany, noblista Octavio Paz, określa jej wiersze jako przykłady
najlepszej wersyfikacji w dziejach literatury hiszpańskojęzycznej – literatury,
w której przecież konkurencja jest bardzo duża; w mniej więcej tym samym czasie
w Hiszpanii tworzą Calderón czy Góngora. I poezja meksykańskiej zakonnicy
wytrzymuje to porównanie.
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Twórczość nie ma płci?

Ale zatem gdzie w twórczości sor Juany jest kobiecość? W rzeczywistości jest
jej niewiele. W sztuce literackiej się nie wyraża, ponieważ formy, z którymi mierzyła
się hieronimitka, były uprawiane przez mężczyzn, a zakonnica przejmowała je
na ogół z całym dobrodziejstwem ich historycznego inwentarza. W swojej poezji
czy pismach prozą sor Juana broniła prawa kobiet do edukacji i realizowania się
poprzez sztukę, ale, nie można nie mieć takiego wrażenia, robiła to tylko ze względu
na siebie. Gdyby udało jej się urodzić mężczyzną, prawdopodobnie w ogóle nie
zauważyłaby problemu „kwestii kobiecej”. Droga do bibliotek stałaby wówczas przed
nią otworem.
Nawet siedemnastozwrotkowy poemacik Hombres necios („Głupi mężczyźni”),
którego uczą się na pamięć uczniowie w hiszpańskojęzycznych szkołach (nic zatem
dziwnego, że sor Juana, autorka niezliczonej liczby wierszy, pieśni i sztuk na różne
tematy, kojarzona jest głównie ze swoim feminizmem) – także on mógłby zostać
napisany przez wrażliwego na niedole kobiet mężczyznę. Czytając go, nie można
zresztą nie mieć wrażenia, że autorce chodziło przede wszystkim o zabłyśnięcie
grami słownymi i kunsztem stylistycznych zabiegów. Sama idea przewodnia jednego
z jej najsłynniejszych wierszy jest dosyć prosta – mężczyźni uwodzą kobiety, uczą je
próżności, a potem narzekają na ich słabość i lekkomyślność:
Głupi mężczyźni, co oskarżacie
kobiety – te niby bez rozumu,
sami to, o co tyle szumu
czynicie – wy to zawiniacie.
I jeśli niepohamowanie
pragniecie ich samodyscypliny,
dlaczego chcecie od kobiet cnoty
samemu nie będąc bez winy?
Walczycie z oporem kobiety
i z wielkim naciskiem potem,
choć przewina z waszej podniety
była, szkalujecie jej cnotę.
(...)
W Respuesta a sor Filotea sor Juana rozprawia się z kolei z radykalną
interpretacją cytatu ze św. Pawła, według którego „kobiety w kościele mają milczeć”.
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O jaki kościół chodzi? – zapytuje zakonnica. Czy Apostoł zakazuje kobietom czytać
czytania podczas mszy i wygłaszać kazania, czy też może skazuje niewiasty na
całkowite milczenie w sprawach wiary? Czy nie wskazuje w innym miejscu, że
starsze kobiety o dobrych obyczajach są znakomitymi nauczycielkami? I czy nie
przestrzega gdzie indziej również mężczyzn, aby nie zajmowali się sprawami
Boskimi, jeśli nie są do tego wystarczająco zdolni? Zdolności zostały rozdane
nierówno – nie tylko wśród kobiet, ale i wśród mężczyzn, twierdzi sor Juana. Zamiast
dyskryminacji płciowej zakonnica proponuje swoisty intelektualny elitaryzm,
kryterium predyspozycji, dzięki któremu sztukami i naukami zajęliby się ludzie
obdarzeni odpowiednimi zdolnościami, niezależnie od swojej płci. W tym i ona,
oczywiście.
W villancico ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej, pisanym w 1691 roku,
kiedy wokół niej zaczynało już robić się „duszno” od wątpliwości kościelnych
przełożonych, sor Juana jeszcze grała na nosie swoim przeciwnikom:
Dzięki słabej białogłowie
Wiedzą egipscy doktorowie
że płeć traci znaczenie
gdy chodzi o zrozumienie.
Zwycięska, zwycięska!
(...)
Uczy się, prowadzi debaty,
Naucza w służbie Kościoła
To dla tej służby Stworzyciel
Rozumem ją obdarował.
Zwycięska, zwycięska!
(...)
W tych wszystkich wystąpieniach zakonnica rzeczywiście stwarza pozory walki
w „słusznej, kobiecej sprawie”. W końcu nie wszyscy mężczyźni są geniuszami
i nie wszystkie kobiety są głupie. Ale cały wywód sor Juany podszyty jest
przykładami własnej niezwykłości, geniuszu i talentu, czy porównywaniem siebie
do prześladowanych proroków i Chrystusa, które sprawiają, że list jest w zasadzie
uzasadnieniem jej – i tylko jej – prawa do specjalnego traktowania w męskim
świecie. Sor Juana uchodzi za feministkę ante litteram, a jej Respuesta a sor Filotea
czytana jest na ogół jako bezprecedensowe wystąpienie w obronie praw kobiet.
Problem polega jednak na tym, że, odpowiadając na atak biskupa, zakonnica miała
na celu przede wszystkim swoje prawa i swoje przywileje, wynikające z niezwykłych
zdolności, jakimi obdarzyła ją Opatrzność. Czy Bóg dałby mi te wszystkie talenty,
gdyby nie chciał, abym je rozwinęła? – pyta w liście. Zakonnica nie walczy zatem
tyle o prawa kobiet, ile o dyspensę dla siebie. Ambicją sor Juany było zatem stać się
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w prawach równą brzydszej płci – aż tyle i tylko tyle. Jej pomysł na samorealizację
był tożsamy ze staniem się – mężczyzną.
W XVII-wiecznej Hiszpanii, w której żyła zakonnica, kobiety teoretycznie nie
znaczyły zbyt wiele. Była to cywilizacja awanturników i hidalgos, którzy dopiero
co dokonali podboju połowy świata. Hiszpańskie kobiety nie zawsze docierały tam,
gdzie docierali hiszpańscy mężczyźni – stąd kultura Nowego Świata w tak dużej
mierze jest kulturą metyską. Nie mogąc się kształcić, kobiety miały do wyboru tylko
zamążpójście lub drogę zakonną. A jednak nie były zupełnie ubezwłasnowolnione
– pod tym względem ich sytuacja była korzystniejsza niż żyjących sto lat później
Brytyjek. W Hiszpanii było wiele kobiet, które wywarły wielki wpływ na kształt
ówczesnego społeczeństwa. Były to, jak je opiewano, mujeres varoniles, czyli kobiety
mężne. Najlepszą ich przedstawicielką, swoistym archetypem, była inna zakonnica
(na ogół, choć nie zawsze, były to właśnie zakonnice) – św. Teresa z Ávila.
Mujer varonil była kobietą świętą, na ogół mistyczką, której siła nie wynikała
z ostrości intelektu czy wiedzy nabytej z książek. Jej siłą były wiara i nadprzyrodzone
dary, a także, jak w przypadku św. Teresy, wiedza uzyskana dzięki łasce. Jak

Tworzyła villancicos i autos sacramentales
dla Kościoła, romance i sonety dla dworu.
Wszyscy zdawali się być zadowoleni, dopóki
zakonnica lekkomyślnie nie wplątała się
w rozgrywki pomiędzy dwoma kościelnymi
stronnictwami.
powiedzieliby współcześni teoretycy kultury, lubujący się w dostrzeganiu wszędzie
tłumionych popędów, mężne były te niewiasty, które decydowały się na walkę ze
słabością własnej, uznawanej za bardziej grzeszną, płci w klasztorze – i walkę tę
wygrywały. Były jednak w hiszpańskim złotym wieku i takie kobiety, które rzekome
mistyczne dary wykorzystywały w celu podwyższenia swojej rangi czy wpływania
na bieżące decyzje polityczne – znana jest na przykład historia tercjarki Cataliny
Ballester, która rzekome wizje wykorzystywała do poprawy swojego materialnego
bytu, czy dominikanki Maríi de la Visitación, której ambicją było wpływanie na
bieżącą politykę i dlatego symulowała nadprzyrodzone dary, malując na rękach
stygmaty i zyskując możnych zwolenników. Plaga fingida santidad, udawanej
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świętości, już od końca średniowiecza była tak wielka, że powstawały dzieła
poświęcone odróżnianiu prawdziwych wizjonerów od udawanych. Podobny traktacik
napisał na przykład Jan Gerson – De distinctione verarum visionum a falsis było potem
często cytowane przez Inkwizycję. Mimo tych wszystkich wątpliwości, kobiety
naprawdę duchowe (lub bardzo dobrze je udające) miały w Hiszpanii wielkie pole do
popisu, zwłaszcza jeśli trafiły na wpływowych spowiedników; mujeres varoniles było
zaś na Półwyspie Iberyjskim tak wiele, że na wymienienie ich wszystkich potrzeba
byłoby obszernej książki. Jeśli jednak kobieta chciała obrać inną drogę, dyskutować
z pracami Suareza i spekulować nad naturą łaski, nie było to mile widziane – a tę
właśnie drogę wybrała sor Juana Inés de la Cruz, której powołanie zakonne, jak sama
przecież przyznawała, nie należało do najsilniejszych.
Sor Juana, jeśli nie chciała pisać mistycznych liryków do Chrystusa, jakie
pozostawiła po sobie św. Teresa od Jezusa, a pragnęła pisać o Kircherze, Hermesie
Trójmocnym i tajemnicy hieroglifów (rozeznanie w tych ezoterycznych doktrynach
było w Hiszpanii w modzie nawet wtedy, gdy we Francji pisali Kartezjusz, a nawet
encyklopedyści), a zatem jeśli chciała uniknąć drogi mistyczek, sor Juana musiała
podporządkować się formom i znaleźć dla siebie swoisty wentyl bezpieczeństwa.
Znalazła. Tworzyła villancicos i autos sacramentales dla Kościoła, romance i sonety
dla dworu. Wszyscy zdawali się być zadowoleni, dopóki zakonnica lekkomyślnie nie
wplątała się w rozgrywki pomiędzy dwoma kościelnymi stronnictwami i nie została
przez nie zmiażdżona. Historia rozstania sor Juany z piórem, która była skutkiem
tej skomplikowanej sytuacji, iście barokowe odnowienie ślubów podpisane własną
krwią, rozdanie biblioteki – to wszystko, co nastąpiło potem, było efektem decyzji
opublikowania jej teologicznej krytyki pewnego kazania. Kobieta, która ośmiela się
krytykować publicznie sławnych kaznodziejów – to było już nieco zbyt wiele.
Jest to jednak sprawa zupełnie poboczna, najciekawszy paradoks skrywa bowiem
sama twórczość sor Juany. Zakonnica pisała dużo o żeńskiej naturze mądrości, o św.
Katarzynie Aleksandryjskiej, która słynęła ze swojej uczoności (a przecież została
świętą), o zaleceniach św. Hieronima, który kazał kształcić dziewczęta, wreszcie
o św. Teresie od Jezusa, również piszącej wiersze (a zatem, argumentowała Juana,
zainteresowanie piórem nie musi być niegodne). Było to jednak tylko decorum.
W rzeczywistości bowiem sor Juana tworzyła po męsku. W jej celi powstawały formy
jak cała kultura, która ją otaczała, męskie: romanse i erotyki, kierowane, jak zwykle
w Hiszpanii, głównie do kobiet.
Na płaszczyźnie teoretycznej było to jeszcze ciekawsze – wyjście z kłopotliwej
sytuacji sor Juana znalazła w zanegowaniu własnej płci. Jeśli nie chciała być mujer
varonil w takiej formie, w jakiej wyobrażali sobie ją inni, musiała wmówić sobie (i
nam), że twórczość nie jest ani kobieca, ani męska. By móc swobodnie korzystać
z mocy swojego intelektu i literackich form epoki, sor Juana przyjęła za Platonem,
że dusze nie mają płci i że, w związku z tym, nie ma nic niewłaściwego w tym,

203
że zakonnica pretenduje do miana jednego z najwybitniejszych
umysłów swojej epoki, pisze erotyki do innej kobiety i wypowiada
się w kwestiach teologicznych. Jeśli zaś twórczość jest bezpłciowa,
to najłatwiej wykorzystać te formy, które już istnieją, zamiast szukać
nowych, „kobiecych”. I dalej jeszcze – jeśli dusze nie mają płci, to
i erotyki stają się niewinne, bo są wyrazem miłości platonicznej,
chłodnego obcowania wrażliwych dusz. Dlatego właśnie na
sztandary przez ruchy lesbijskie sor Juana brana jest niesłusznie.
Ale rozwiązanie „kwestii kobiecej”, które zaproponowała, mimo jej
olbrzymiego talentu, pozostaje zaskakujące. W zasadzie kwestię
kobiecą uśmierca.
Do dzisiaj meksykańska zakonnica pozostaje niebywałym jak
na swoje czasy przykładem sukcesu odniesionego przez kobietę.
Jeszcze za życia publikowano jej dzieła w Hiszpanii, a jej sztuki
były zapewne grane przed samym królem. Nawet wtedy, gdy
zmuszono ją do porzucenia pióra w imię zakonnego posłuszeństwa,
jej villancicos nie przestały być wykonywane w najważniejszych
kościołach Nowej Kastylii, Wicekrólestwa Peru, a nawet w katedrach
na Półwyspie Iberyjskim. W obecnej chwili sor Juana robi jeszcze
bardziej oszałamiającą karierę – i nie bez przyczyny. O ile powieści
Jane Austen zamiata się często pod dywan jako słodkie „czytadła”
dla sentymentalnych kobiet, co gorsza, sankcjonujące kolonialny
porządek świata, sor Juana staje się tą, która od początku nie
chciała podporządkować się „męskim” władzom, konwenansom czy
kolonialnej rzeczywistości Meksyku. Ale nie tylko w tym
bardziej niż jakakolwiek inna pisarka czy poetka sor
Juana może być ikoną współczesnych feministek.
O ileż bardziej przypomina je w praktycznym
zanegowaniu własnej płci.
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Meandry „gentility”

Ale w „patriarchalnych” społecznościach zdarzały się i inne pomysły na
emancypację. Niespełna wiek po sor Juanie Jane Austen pisała książki dla kobiet
i uprawiała typowo żeński (wówczas) gatunek – powieść. Robiła to w czasie, kiedy
jedyną szansą mieszkanki Wielkiej Brytanii na zdobycie jakiejkolwiek pozycji
w społeczeństwie – chociażby w obliczu prawa, które uniemożliwiało dziedziczenie
po kądzieli – było po prostu dobrze wydać się za mąż. „Tak” wypowiadane przed
ołtarzem było praktycznie jedynym momentem, w którym Brytyjka potwierdzała:

Prozę Jane Austen stawia się dzisiaj bez
wahania obok tragedii Shakespeare’a – choć
są to romanse, w których na pierwszy rzut oka
chodzi zaledwie o to, jak zawrzeć udany związek
małżeński. Z drugiej strony – czy małżeństwo to
rzeczywiście banalny temat?
„Tak, istnieję”. Jak podsumowuje taki stan rzeczy jeden z bohaterów jej powieści,
to mężczyzna miał w Anglii prawo wyboru, kobieta – tylko prawo (ograniczone)
do odmowy (Northanger Abbey). Niezamężna kobieta po prostu nie miała swojego
miejsca w społeczeństwie, była „poza grą”; stanowiła pewną anomalię, której nie
przewidywało prawo. Dopóki żył jej ojciec, pozostawała pod jego kuratelą; kiedy
wychodziła za mąż, to małżonek był źródłem jej pozycji, ba! nawet warunkował jej
jakikolwiek status prawny. Mężatki niczego nie posiadały i nie mogły podpisywać
umów. Ann Radcliffe na przykład nie była w obliczu prawa autorką swoich powieści
– umowy z konieczności podpisywał jej mąż, William, i to on widnieje u ówczesnych
wydawców jako autor. Jane Austen była teoretycznie w lepszym położeniu pod tym
względem, ale mogła zadebiutować tylko dlatego, że ojciec wspierał jej pisarskie
ambicje – rzecz zupełnie nietypowa w społeczeństwie, w którym publikowanie
tekstów pod własnym nazwiskiem mogło sprowadzić na kobietę niesławę lub co
najmniej zmniejszyć jej szanse na korzystne zamążpójście. Pod tym względem
Brytyjki były w gorszej sytuacji niż sor Juana – Meksykanka miała jeszcze do wyboru
wpływowy, bogaty katolicki klasztor, w którym mogła się zrealizować, nie oddając
ręki żadnemu mężczyźnie.
Austen nie wyszła za mąż, chociaż, jak twierdzą jej biografowie, miała taką
możliwość – otrzymała propozycję małżeństwa przynajmniej raz, od o sześć lat
młodszego od niej dziedzica majątku zaprzyjaźnionych z Austenami Bigg-Witherów.
Oświadczyny przyjęła, ale następnego dnia zmieniła zdanie. Dlaczego odmówiła?
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Ponieważ, jak pisała w swoich powieściach
i listach do najbliższych, „nie ma nic
gorszego, niż wydać się bez miłości”,
nawet kosztem wyrzeczenia się osobistego
spokoju i bezpieczeństwa. Staropanieństwo
– chociaż niewygodne i poniżające – było
dla niej zatem nie tylko smutnym zbiegiem
okoliczności, ale i prywatnym sprzeciwem
wobec sytuacji angielskiej kobiety na
przełomie XVIII i XIX wieku. Z drugiej strony
– właśnie w tych okolicznościach i dzięki
nim Austen stworzyła sześć powieści,
które na zawsze weszły do skarbnicy
anglosaskiego pisarstwa. Prozę starej panny
z Hampshire stawia się dzisiaj bez wahania
obok tragedii Shakespeare’a – choć są to
romanse, w których na pierwszy rzut oka
chodzi zaledwie o to, jak zawrzeć udany
związek małżeński. Z drugiej strony – czy
małżeństwo to rzeczywiście banalny temat?
Mamy niewiele danych na
temat pisarskiej samoświadomości Austen. Wszystko wskazuje jednak na to, że
zdawała sobie sprawę z wielowymiarowości swojej twórczości. Pisarka wyszła
z nieprawdopodobnego (!) założenia, że kobieta jest człowiekiem i że także twórczość
typowo kobieca ma szansę przejść do skarbnicy ogólnoludzkich dokonań. Pisała
o kobietach, które, chociaż nie znajdują się w uprzywilejowanej sytuacji, stanowią
dla mężczyzn partnerki i prawdziwe wyzwanie. Ów chrześcijański z ducha pomysł
na kobiecość, kwitnącą najpełniej na tle prawdziwej męskości gentlemana, podany
z typowo angielskim humorem, sprawił, że powieści Austen były i są czytanie nie
tylko przez kobiety. Ale zaprezentujmy niezwykłą filozofię pisarki z Chawton na
konkretnych przykładach.

Staropanieństwo –
chociaż niewygodne
i poniżające – było dla
niej nie tylko smutnym
zbiegiem okoliczności,
ale i prywatnym
sprzeciwem wobec
sytuacji angielskiej
kobiety na przełomie
XVIII i XIX wieku.

Duma i uprzedzenie („Pride and Prejudice”) to powieść epistemologiczna.
Austen nie czytała zapewne Locke’a i Hume’a, niemniej jednak oddychała tym samym
powietrzem, którym oddychali brytyjscy empiryści. Wiedziała, że wiedza pewna
rodzi się z połączenia doświadczenia i użycia rozumu, który to doświadczenie osądza
i „przyświadcza” wyciągniętym na jego podstawie sądom. Osąd oparty na „pierwszych
wrażeniach” (a dokładnie tak brzmiał pierwotny tytuł najsłynniejszej książki Austen)
jest jednak zawodny, a wyrabianie sobie zdecydowanej opinii na jakiś temat powinno
Zanim nastał feminizm

być czymś więcej niż daniem posłuchu obiegowym sądom. Jak podkreślało szereg
krytyków, Elisabeth Bennet, zanim zakocha się w panu Darcym, musi umiejętnie
przejść po stopniach brytyjskiego empiryzmu i rozgraniczyć pomiędzy tym, co jest
prawdziwe, a tym, co zaledwie stwarza pozory prawdy. Pan Darcy z kolei osądzi Lizzy
na podstawie jej indywidualnych zdolności i zalet – nie zwracając uwagi na to, na co
Elisabeth nie ma wpływu (niewłaściwie zachowująca się rodzina). Ale użycie rozumu
do osądzania rzeczywistości to nie jedyna perspektywa odczytania Pride and Prejudice.
Jest to również historia o tym, jak kochając, jesteśmy w stanie zmienić swoje zwyczaje,
upodobania i charakter. Przede wszystkim jest to jednak, jak i inne książki Austen,
traktat o naturze gentility.
Świat Pride and Prejudice i Emmy jest tak samo hierarchiczny, jak świat sor
Juany. Jest tam szlachta, gentry, która sama dzieli się wewnętrznie według cenzusu
majątkowego. „W tym kraju jest dużo więcej stopni godności niż w jakimkolwiek
innym” – pisał, w czasach Jane Austen, Edward Lytton Bulwer. Rzeczywiście,
ponieważ w Anglii, w której, jak zwykło się to określać, „krew zawarła małżeństwo
z pieniądzem”, za status odpowiadało nie tylko urodzenie, ale i skrupulatnie
wyliczony majątek. Do innej sfery należeli ludzie wysoko urodzeni i dysponujący
wielkimi posiadłościami ziemskimi, do innej ci, którzy swoje niemałe majątki
uzyskali dzięki inwestycjom, jeszcze do innej tacy, którzy mieli tylko własną
posiadłość, ale nie na tyle ziemi, aby utrzymywać na niej dzierżawców, do jeszcze
innej ci, którzy wzbogacili się na wojnie lub w handlu. Byli wreszcie i tacy, którzy
mieli pieniądze, ale nie urodzenie. Austen szkicuje te wszystkie odcienie bardzo
szczegółowo. Pan Darcy, bajecznie bogaty, zostanie potępiony przez własną rodzinę,
kiedy zdecyduje się na ślub z biedną córką gentlemana, Elisabeth Bennet. Ale nie
jest to, podkreśla Austen, bariera nie do pokonania – ślub zostanie zawarty. Powieści
Austen przenika przekonanie, że nie ma niczego, co człowiekowi kierującemu się
rozumnym poznaniem dobra i wolą podążania za nim mogłoby stanąć na drodze
w dobrym i słusznym postępowaniu, niezależnie od okoliczności. Jednym słowem,
Austen to Sokrates, który spotkał Dunsa Szkota.
Jednak oprócz tego, że istnieją cenzusy stanu i majątku (Austen nigdy nie
zaniedba okazji, aby poinformować nas, ile rocznie zarabia dany bohater lub ile
posagu wniesie do ewentualnego małżeństwa dana panna; jest to informacja
tyleż konieczna dla uzasadnienia zwrotów akcji, co do wiernego sportretowania
mocno stąpających po ziemi, materialistycznie nastawionych do świata Anglików),
a zatem oprócz majątku i stanu istnieje jeszcze cenzus obyczajów, bez wątpienia
najważniejszy, bo nadający jednostkom ich niepowtarzalną tożsamość w świecie
podzielonym według kryteriów zewnętrznych. Mamy zatem w powieściach Brytyjki
bajecznie bogatych gentlemanów, którzy nie zachowują się jak gentlemani – dzielą
swój czas pomiędzy karty i gazety (pan Hurst z Pride and Prejudice) lub, co gorsza,
jak wszystkie negatywne postaci u Austen, cechują się pustą galanterią, za którą
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nie stoi prawdziwa grzeczność, lub wręcz są rozpustnikami o wyglądzie aniołów
(pan Willoughby z Sense and Sensibility czy pan Crawford z Mansfield Park, u
którego rozpoznaniu dobra nie towarzyszy silna wola w podążaniu za nim). O tym
kluczowym rozróżnieniu poinformuje nas w Emmie pan Knightley: prawdziwi
gentlemani są nie tylko obeznani w obyczajach, ale, przede wszystkim, w swoim

Jak zauważyli uważni czytelnicy Austen, np.
C.S. Lewis, jej proza jest po prostu
chrześcijańska, a prawdziwa grzeczność jest
cnotą wspólną wyrosłym ze wspólnego pnia
społecznościom Zachodu.
postępowaniu kierują się uczuciami drugiego człowieka. Galanci – jak Frank
Churchill czy pan Wickham – dysponują ogładą, ale nie zważają na uczucia innych;
kierują się tylko własnym interesem i przyjemnością. Do podobnych wniosków
skłoni nas lektura mowy o grzeczności z I Księgi Pana Tadeusza. Dlaczego? Bo,
jak zauważyli uważni czytelnicy Austen, np. C.S. Lewis, jej proza jest po prostu
chrześcijańska, a prawdziwa grzeczność jest cnotą wspólną wyrosłym ze wspólnego
pnia społecznościom Zachodu. Grzeczność nie przychodzi jednak sama, trzeba ją
wykształcić – taka jest podstawowa funkcja domu, w którym się wyrasta. Oprócz
wiedzy i umiejętności, właśnie grzeczność mają wszczepić opiekunowie i rodzice.
Porażkę – i to sromotną – odnosi pod tym względem sir Thomas z Mansfield Park,
najbardziej moralistycznej z powieści Jane Austen – jego córki będą znały dobre
obyczaje, ale nie okażą się dobre.
A zatem gentleman to ideał, na który składa się godność urodzenia, znajomość
obyczajów, ogłada, ale i chrześcijańska caritas – ze szczególnym uwzględnieniem
tej ostatniej. Zgodnie z tym mamy w twórczości Austen gentlemanów, którzy nie
zachowują się jak gentlemani i są nimi tylko dzięki zewnętrznym okolicznościom
majątku i urodzenia. Mamy wreszcie, jak wujostwo Elisabeth Bennet, państwo
Gardiner, ludzi niższego stanu, którzy są bardzo gentleman-like – bo zachowują to,
co należy do ideału gentility, chociaż nie mają urodzenia. Wynika to z jeszcze innej
stałej angielskiej kultury – bezgranicznej wiary w wolę, która, jeśli została właściwie
ukształtowana, zawsze może podołać moralnemu obowiązkowi. „Jest rzecz, którą
mężczyzna, zawsze może zrobić, jeśli tylko chce – poinformuje nas w innym miejscu
niezastąpiony pan Knightley z Emmy. – A tą rzeczą jest spełnienie obowiązku”.
Zanim nastał feminizm

Jak to się jednak wszystko ma do kobiet i wyznaczonej im przez społeczeństwo
roli? Kobiety także, oczywiście, powinny aspirować do gentility. Mają do opanowania
konkretne umiejętności – spis pana Darcy’ego z początku Pride and Prejudice
obejmował grę na instrumencie, znajomość nowożytnych języków i obyczajów,
„coś” w sposobie poruszania się, wreszcie żywość umysłu związaną z oczytaniem.
Taki zatem był ideał, nawet jeśli, jak skwituje go ewidentnie unaccomplished pod
tymi względami Elisabeth, kobieta spełniająca te warunki byłaby straszną rzeczą.
Dodajmy jednak do tego coś bardziej podstawowego: grzeczność i wrażliwość
na cudze uczucia – pan Darcy nie mógł mieć tego wówczas w swoim katalogu
cnót, jako że sam nauczy się tego pod wpływem Elisabeth, stając się tym samym
pełnym gentlemanem. Umiejętności i rozum są zatem, według Austen, piękne tylko
w połączeniu z caritas. To prawdziwie chrześcijański etyczno-estetyczny ideał.
W twórczości Austen trudno znaleźć takie „skończone” niewiasty –
odpowiednie umiejętności posiada Jane Fairfax z Emmy, mało jednak wiemy o jej
dobroci; bliska ideału jest też ostatnia heroina pisarki, Anne Elliot z Persuasion –
jej jedyną słabością (przekutą potem w zaletę) będzie uleganie perswazji innych,
a zatem problemy z własną wolą. Gentle jest z pewnością Fanny Price z Mansfield

Według Austen
wspaniałość
nieprzeciętnych
charakterów polega
na tym, że są zdolne
do namysłu nad sobą
i zmiany swojego
postępowania.
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Park, prawdziwy książę Myszkin w wersji zachodniej. Jej siła polega na biernej
atrakcji dobra, nie ma ona jednak ochoty walczyć o dobro i dlatego, tak jak Myszkin,
nie nawróci swojej Nastazji Filipownej – Henry’ego Crawforda. Zabawne, że
niekatoliccy pisarze nie są w stanie wyobrazić sobie dobra w akcji.
W powieściach Austen są również kobiety, które aspirują do roli accomplished,
mylą jednak ów ideał z zarozumiałością, próżnością czy światowością (pani Elton
z Emmy, panna Bingley z Pride and Prejudice lub panna Crawford z Mansfield Park).
Co jednak najważniejsze, najwspanialsze bohaterki Austen, czyli Emma Woodhouse
i Lizzy Bennet, nie są doskonałe, a wręcz mają w sobie coś wywrotowego, co
rozsadza zastygły porządek. Chcą być dobre i posiadać wszystkie umiejętności
(zwłaszcza Emma), ale wciąż potykają się o własne słabości. Nie są jednak nigdy
pozbawione dobroci, a brak pełnej ogłady zawdzięczają niestałości w pracy nad
nią. Emma jest zarozumiała, Lizzy Bennet uparta – ale obydwie panny na koniec
nauczą się pokory. I jeszcze, jak powie nam Austen, wspaniałość nieprzeciętnych
charakterów polega na tym, że są zdolne do namysłu nad sobą i zmiany swojego
postępowania – właśnie jak Emma, Elisabeth czy pan Darcy.

Kwestia kobieca rozwiązana

Austen wyraźnie wyróżnia niektóre ze swoich bohaterek. Są to kobiety
rozsądne (sensible), a zatem te, które chcą samodzielnie osądzać świat. Kobieta –
dokładnie tak jak mężczyzna – ma, zdaniem pisarki z Chawton, obowiązek używać
rozumu, poszukiwać za jego pomocą prawdy i dobra, oraz, używając woli, podążać
za tym, co dzięki rozsądkowi jawi się jako ich obowiązek. Tak właśnie kształtuje
się dobre nawyki. Jak na niezbyt wykształconą córkę pastora – wyrafinowany
pomysł, przypominający najlepsze filozoficzne tradycje Zachodu. Obowiązki kobiet
i mężczyzn nie są jednak takie same – te same mają być tylko zasady, którymi
panowie i panie się kierują. Precyzyjnie opowiada o tym Mansfield Park oraz losy
najmniej wyemancypowanej (a jednak bardzo rozsądnej) bohaterki Austen, Fanny
Price. Wszystkie „władze etyczne” Fanny działają bez zarzutu: osądza, w kwestii
dobra ma żelazną wolę i dobre nawyki – dlatego jej życie jest dobre. Miss i Mister
Crawford, inni bohaterowie tej książki, choć chcieliby żyć dobrze, mają charaktery
spaczone przez złe wychowanie i niekorzystny przykład opiekunów, a ich wola
szwankuje, ponieważ są po prostu rozpieszczeni. Jest tutaj jednak i rodzaj naturalnej
determinacji: Susan Price, młodsza siostra Fanny, ma przyrodzoną żywość umysłu
i wrażliwość na dobro, ale nikt jej odpowiednio nie wychował. Są wreszcie kobiety,
które otrzymały wszelkie wychowanie, ale po prostu z natury nie są zdolne do
głębszej refleksji (pani Bertram, pani Elton i wiele innych) lub nie dość, że są
niewykształcone, to jeszcze niezbyt mądre (pani Bennet i młodsze siostry Lizzy
z Pride and Prejudice czy panna Bates z Emmy).
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Chociaż Jane Austen analizuje przede wszystkim płeć piękną, to drugoplanowe
postaci mężczyzn informują nas, że zdaniem powieściopisarki w ich świecie występują
dokładnie te same zależności i problemy. Bywają mądrzy i dobrzy panowie Knightley,
bywają też dobrzy, choć niezbyt mądrzy panowie Bingley, wreszcie inteligentni, lecz
źli panowie Wickham. Austen nie myliła ze sobą rozsądku i inteligencji. „Mądrość jest
lepsza niż inteligencja i z całą pewnością to ona będzie śmiała się ostatnia” – pisała
w jednym ze swoich listów. Chociaż zatem Lizzy
Bennet i Emma Woodhouse są błyskotliwe, nie
ta cecha sprawia, że wychodzą zwycięsko ze
swoich przygód, chociaż zapewne dzięki nim
są wśród czytelników bardziej popularne niż
nieśmiała Fanny Price.
Zachwycający jest ironiczny dystans,
z jakim Austen traktuje kipiący emocją
świat romantyzmu, do którego należy. Nie
zapominajmy, że w tym samym roku co
Pride and Prejudice ukazały się prace Byrona,
Coledridge’a, Scotta i Shelleya; Keats zacznie
publikować cztery lata później. A zatem Jane Austen pisała w samym środku
wielkiego romantycznego poruszenia – i na pewno do pewnego stopnia zdawała
sobie z tego sprawę. Widać to najpełniej w postaci Marianne Dashwood z Sense and
Sensibility (a zatem „romantycznej”, w odróżnieniu od drugiej z sióstr, „rozważnej”),
naszkicowanej z humorem i pewnym dystansem. Romantyczność Marianny zostanie
zresztą poskromiona, a ona sama wybierze statecznego i szlachetnego pułkownika
zamiast cytującego Szekspira kochanka-lekkoducha. Nic dziwnego – zachodni
romantyzm w tym odbiegał od polskiego, że wiązał się z uwiądem moralności
i apoteozą niestałości uczuć. To, że nieposkromiony romantyzm Marianny zostaje
pokonany, a zwycięzcą okazuje się, jak zwykle, mężczyzna, który w danej powieści
stanowi biegun prawdziwej gentility, jest figurą zwycięstwa zmysłu moralnego
i rozumu nad zagrażającym kulturze Anglii (i Zachodu) uwiądem. Zawsze, przekonuje
Austen, można zakochać się drugi raz, zakochać się lepiej i rozsądniej. Chociaż
zatem obyczaje karleją, Anglia nie została stracona, bo wciąż możemy powrócić do
prawdziwych wartości.
Mężczyźni w powieściach Jane Austen nie są przeciwnikami kobiet czy
uzurpatorami zajmującymi miejsca im nieprzynależne, ale dopełnieniem, na tle
którego najlepiej wyraża się niezwykła kobiecość bohaterek. Twórczość Jane Austen
to – nie da się nie mieć takiego wrażenia – projekt prawdziwej emancypacji. Powieść
dla kobiet, nie wstydząc się swojej „kobiecej” genezy, staje się nośnikiem prawd
uniwersalnych, a na jej lekturze mogą skorzystać również mężczyźni. Austen nie
miała kompleksów – forma kobieca jest w stanie udźwignąć prawdy najbardziej
ważkie. W przypadku Emmy, książki, w której wszystkie wątki Austen dojrzewają

Emmę Harold Bloom
nazwał najbardziej
angielską spośród
angielskich powieści.

najpełniej, romans jest już
tylko decorum, w którym
autorka zamknęła
pieczołowity portret Anglii
epoki napoleońskiej (Walter
Scott porównywał precyzję
jej prozy do malarstwa
flamandzkiego). Emma to
również, przede wszystkim,
traktat o tym, co to właściwie
znaczy być gentle. Sięgając po
odważne porównanie, można
stwierdzić, że ta powieść jest jak nasz
Pan Tadeusz – jakkolwiek historia uczucia
pana Knightelya do rozpuszczonej Emmy (jak
Tadeusza i Zosi) chwyta za serce, to książkę czyta
się dla zawartych w niej prawd i opisów, a nie dla samego
romansu. Czy też może – u Austen obydwie sfery są równie ważne,
wiążą w typowo wyspiarski sposób prozę życia, dowcip i moralne
przesłanie. Nie bez przyczyny Emmę Harold Bloom nazwał
najbardziej angielską spośród angielskich powieści.

Nierozważne czy nieromantyczne?

Spór o to, czy Austen rzeczywiście zawarła w swoich
powieściach wątki religijne, trwa do dzisiaj, a rozpoczął się tuż po
publikacji jej powieści. W 1816 roku jeden z angielskich krytyków
chwalił Emmę za to, że jej autorka „nie miesza się do religii; mamy
już dość fanatycznych powieści i ich fanatycznych autorek”.
Paradoksalnie, właśnie Emma jest tą powieścią Brytyjki, w której
najpełniej wyrażona została idea gentility. Dzisiaj wiemy, że Austen
napisała także kilka modlitw, a nawet najprawdopodobniej kilka
kazań, które, oczywiście, przeznaczone były dla jej braci pastorów.
W postaciach, takich jak pan Collins czy pan Elton, wyśmiewała
upadek powołania kapłańskiego w Anglii epoki napoleońskiej,
a w postaci Edmunda Betrama próbowała dla tego kryzysu znaleźć
remedium. Tutaj jej droga spotyka się do pewnego stopnia z drogą
tworzącej wiek wcześniej Meksykanki. Podobnie jak sor Juana,
Jane cieszyła się zresztą przychylnością dworu, chociaż i jej nie raz
dawano do zrozumienia, że wyśmiewanie się z kapłanów nie jest
Zanim nastał feminizm

mile widziane. Jednak Emma, za pozwoleniem władcy, została dedykowana samemu
Księciu-Regentowi.
Obydwie panie, oczywiście, nie pisały w odosobnieniu. W XVII-wiecznych
Amerykach istniało wiele „dziesiątych muz”, które realizowały się za pomocą pióra
i które dostrzegały „problem” kobiety w kolonialnym społeczeństwie. Wystarczy
wspomnieć zamieszkującą kolonie Anne Bradstreet, której wiersze opublikowano
w Anglii w 1659 roku, Margaret Cavendish, która w tym samym czasie miała
przyjemność być księżną Newcastle, a zatem nie musiała prosić innych o publikację
własnych dzieł, czy niezliczoną liczbę sióstr układających wiersze w kolonialnych
i hiszpańskich klasztorach. W drugiej połowie XVIII wieku z kolei, a zatem w czasach
Jane, jak się szacuje, liczba piszących Brytyjek wzrastała o 50 procent z dekady na
dekadę. Tworzą wówczas między innymi Sarah Harriet Burney, Cassandra Cooke czy
Germaine de Staël. Sor Juana i Jane Austen nie były zatem osamotnione, jak mogłoby
nam się dzisiaj wydawać. Po prostu wyraźnie wyrastały ponad swoje otoczenie.
Sor Juana w teorii buntowała się dobitniej niż Austen, ale w życiu pozostała
wierna ślubowi posłuszeństwa. Gdy od niej tego zażądano, złamała pióro i zajęła się
zwykłą posługą zakonną. Zmarła podczas epidemii, zaraziła się od sióstr, którymi
się opiekowała. Jane Austen z kolei nie wyszła za mąż, a jej życie odległe było
najprawdopodobniej od kreowanego później przez jej krewnych ideału kobiety
odkładającej robótkę tylko po to, aby zapisać kilka zdań, które przyszły jej do głowy
podczas popołudniowej herbaty. Co jednak ważne, Austen była w stanie pisać tylko
wówczas, kiedy rutyna codziennych domowych obowiązków pozwalała jej skupić
wyobraźnię na losach jej bohaterek. Northanger Abbey i wczesne wersje Sense and
Sensibility oraz Pride and Prejudice powstały, kiedy mieszkała z rodzicami w Steventon,
Mansfield Park, Emma i Persuasion, kiedy po wielu latach osiadła z matką i siostrą
w Chawton. W międzyczasie – lata przeprowadzek i milczenia. Tak samo jak sor
Juana, Austen żyła dla sztuki i, jeśli wierzyć wspomnieniom jej ulubionej bratanicy,
Fanny Knight, podobnie jak jej bohaterki w wyższych sferach stanowiła element
nieco wywrotowy – bo, jak świadczą jej powieści, akceptujący normy społeczne, ale
podchodzący do nich z krytycznym namysłem. Właśnie ów głęboki namysł sprawił,
że emancypacja według Austen jest projektem dużo bardziej doniosłym i wartym
analizy także dzisiaj, kiedy kobietom nie zostało już w zasadzie nic do zdobycia.
Wbrew temu, co wciąż wmawiają nam co radykalniejsze feministki, na Zachodzie
padły wszystkie „bastiony” męskiej dominacji. Może zatem nadszedł czas, żeby
poważnie zastanowić się nad istotą kobiecej obecności w kulturze?
Jeśli chodzi o dwie bohaterki tego eseju, pozostaje jeszcze jeden paradoks:
sor Juana wychowała się na książkach. Kultura, jaką wchłonęła, została przez nią
przyswojona sztucznie, z kroplówki traktatów, kompendiów i podręczników. Nie
miała okazji poznać form wyrazu kobiety i mężczyzny, ich osobnego stylu bycia.
Kulturę Zachodu, w której Minne przejawia się na co dzień w prostych gestach,
wchłonęła zupełnie z zewnątrz. Tak naprawdę kobiecość i męskość były dla niej
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niewyobrażalne. Inaczej Jane – nie należała do najbardziej
wykształconych kobiet swojej epoki. Miała za sobą kilka lat na
pensjach, francuskiego nauczyła się dzięki kuzynce i bynajmniej
nie w dwadzieścia lekcji, ale to, co ze świata pojęła, wyniosła
z rodzinnego domu i książek podsuwanych przez najbliższych.
Wiedzę zdobyła przy kuchennym stole, gdzie nauka Zachodu
przenika do młodych niepostrzeżenie i dużo głębiej. Właśnie
dlatego Jane Austen pojęła więcej. Dzisiaj coraz rzadziej
wychowuje się w ten sposób, dlatego teoretycy kwestii kobiecej
nieuchronnie powielają drogę sor Juany. Kobiecość jest bowiem
głęboko zakorzeniona w kulturze, ale głównie tej niepisanej.
Bunt kobiet w wersji XX-wiecznej – bunt straszny, bo jak
cywilizacja ma się bez nich ostać – polega właśnie na osłabieniu
kultury, na tym, że kobieta nie ma już ochoty pozostawać sobą,
bo nie ma norm, w których mogłaby się najpełniej – i najpiękniej
– wyrazić. Kultura to forma ekspresji, przekazana nam przez
poprzednie pokolenia. Bez form ekspresji stajemy się zaś
niewyrażalni. Zatarcie różnicy płci, do którego doprowadziły
nowoczesne formy emancypacji kobiet, będące w dużej mierze
nieświadomym rozwinięciem postulatów sor Juany, a także
druga strona medalu – zniszczenie męskości jako tego, co dotąd
było „opresywne”, doprowadziło do zniewieścienia i osłabienia
brzydszej płci, a także sprawiło, że współczesna cywilizacja
pogrążyła się w niezrozumiałym bełkocie. To zaś zdecydowanie
uniemożliwia jakąkolwiek rzetelną sztukę – nie tylko słowa.
W ten właśnie sposób poezja sor Juany w zalążku nosiła własne
unicestwienie. █
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Dostatni

Czwartek, 18 grudnia 2008

Czy poświęciłbyś życie dla
swojego reketiera?
Zasadniczo Krzywy Józek, który zbiera haracz w naszej
dzielnicy, nie jest zły. Przede wszystkim jest swój, tutejszy.
Żołnierzy też ma tutejszych, więc idzie się dogadać. Niezbyt
często łapią za bejzbole.
Nie to, co Krwawy Stiopa, trzęsący kilku sąsiednimi
dzielnicami. Niby rekiet u niego mniejszy – ale to psychol.
Nigdy nie wiadomo, kogo wskaże swoim chłopakom.
O tym, co robią podpadniętym, to legendy chodzą. Chciałby
wejść na naszą dzielnicę – ale Józek dogadał się z Pięknym
Hansem, który trzyma śródmieście, odpala mu działkę
a Stiopa ma przed nim respekt.
U Hansa rekiet jest najwyższy, żołnierzy ma najwięcej,
ale trzyma ich krótko. Mają za to wszystko rozpracowane
i nawet babcie klozetowe im płacą. Niektórzy u nas
woleliby nawet Hansa od Józka, bo jego chłopcy
w garniakach, a nie dresach chodzą. Może zresztą się
wezmą za łby ze Stiopą? Choć prędzej się dogadają i Józek
będzie musiał odpalać także Stiopie dolę.
Jak się zaczną naparzać, to może być nieprzyjemnie.
Każdy może oberwać przy okazji. Niech się więc lepiej
dogadają. Choć wolę Józka od Stiopy i Hansa – płacić trzeba
tak samo.
Ponoć są jednak tacy, którzy na tyle wolą swojskich
rekietierów Józka, że dali by się zabić, żeby nie zastąpili
ich ci od Stiopy czy Hansa. Uwierzycie?

***

Ana Liza
Wtorek, 23 grudnia 2008

Sierakowski: socjalizm
jako akt religijny

Tagi:
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W ostatniej „Europie” Sławomir Sierakowski,
pisząc o swoim stosunku do religii, niespodziewanie
wyznaje: „A jednak miałem swoje nawrócenie na
wiarę”. Z innych wypowiedzi tego ideologa wiadomo,
że nie wierzy on w istnienie Boga ani w życie
pozagrobowe. O jaką więc wiarę chodzi?
„Nie ma etyki bez wiary. Nie ma polityki bez wiary”,
podkreśla Sierakowski, który nie jeden raz deklarował
się jako socjalista, wielbiciel Marksa i człowiek lewicy.
Jego wybór polityczny opiera się więc na pewnym
założeniu przedpolitycznym. Jakie to założenie?
Szef „Krytyki Politycznej” precyzuje, że jego
stanowisko nie jest zbudowane „na podstawie jakiejś
wywiedzionej naukowo wiedzy pozytywnej, ale na
podstawie arbitralnej decyzji”. Tak więc socjalizm
w wydaniu Sierakowskiego nie jest oparty na
światopoglądzie naukowym – jak utrzymywał Marks
czy jego kontynuatorzy – ale na czystym akcie wiary.
Przy czym wiara, tak jak ją pojmuje młody ideolog
nowej lewicy, ma charakter skrajnie fideistyczny.
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„Autentyczna wiara nie dotyczy faktów”, podkreśla
Sierakowski. Jego wiara to skok w ciemność. Przypomina
raczej przypisywane Tertulianowi credo quia absurdum niż
papieskie fides et ratio. Przeciwstawienie wiary faktom
przywodzi na myśl filozofię Szestowa i nakreślony przez
niego antagonizm Aten i Jerozolimy.
Zdziwieniu Szestowa nie byłoby jednak końca, gdyby zobaczył swą
zbudowaną na wierze Jerozolimę jako stolicę socjalizmu. Co znajdowałoby
się wówczas w świątyni jerozolimskiej w miejscu zwanym „najświętszym
z najświętszych”?
Sierakowski pisze, że „wiara w Boga podobnie
jak wiara w możliwą lepszą przyszłość pod pewnymi
względami jest podobna – jest wiarą w coś, co nie
istnieje”. Tak więc w centrum świątyni Sierakowskiego
znajduje się pustka, nic, zero.
Nie wiem, czy ideolog z Jelonek, który narzeka na panujący
wokół brak żarliwości religijnej, zdoła nawrócić kogokolwiek na
wiarę w nicość.
Sierkowski myli się, gdy pisze, że wiara w Boga to wiara w coś,
co nie istnieje. Bóg istnieje. Wiem, bo Go spotkałam, i żadne
argumenty nie są w stanie unieważnić mojego doświadczenia.
Sierakowski myli się też, gdy twierdzi, że wiara nie dotyczy
faktów. Wręcz przeciwnie, moja wiara opiera się na faktach
– a przede wszystkim na fakcie zmartwychwstania. Gdyby
Chrystus nie zmartwychwstał, bylibyśmy najbardziej godnymi
politowania ludźmi na świecie, pisał już św. Paweł. On sam
definiował wiarę jako „pewność rzeczy przyszłych”. Na pewno
lepsze to niż wiara w coś, co nie istnieje.
W sumie propozycja Sierakowskiego przypomina zakład
Pascala. Z tą różnicą, że w propozycji Pascala istnieje szansa na
wygraną, podczas gdy Sierakowski namawia do obstawiania
pewnej przegranej.

***

Ana Liza
Wtorek, 23 grudnia 2008

Krytyczka z „Krytyki”
boi się duchów
„Krytyka Polityczna” jako środowisko socjalistyczne
powinna być wierna materializmowi, scjentyzmowi
i racjonalizmowi, czyli cechom tradycyjnie
przypisywanym lewicy. Tymczasem po fideistycznych
wyznaniach Sławomira Sierakowskiego otrzymujemy
irracjonalne wynurzenia innej przedstawicielki tego
środowiska – Magdy Pustoły.
W sobotnio-niedzielnym „Magazynie” (dodatku do
„Dziennika”) pisze ona o swym fizycznym doznaniu, jakim
było przerażenie miejscami, w których panuje „pamięć
intensywnej, nieprzerobionej energii”. Stan ten ogarnął
ją w pewnej żoliborskiej kamienicy, a dopiero później
dowiedziała się, że pod oknami tego budynku, na podwórzu
Niemcy rozstrzelali w czasie wojny setkę osób, w tym
również dzieci. Wówczas krytyczka sztuki zrozumiała
źródło swej paniki, ale zdefiniowała je jako „nieprzerobioną
energię”.
Co zrobiła w takiej sytuacji lewicowa intelektualistka? Otóż zadzwoniła do...
bioenergoterapeuty, a więc człowieka, który w myśl wszelkich racjonalistycznych
zasad naukowych uprawia zabobon. Na szczęście Marks nie żyje, bo uznałby ją za
zacofaną obskurantkę.
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Ona sama pisze o jakimś oddziałującym na nią „polu
siłowym” czy „przestrzeni naładowanej niewypowiedzianą
energią”. Co znaczą te sformułowania w odniesieniu
do zjawisk, których nie da się zmierzyć fizykalnie,
empirycznymi metodami? Gdyby to samo spotkało
kilkadziesiąt lat temu babkę pani Magdy, z pewnością
mówiłaby o sile nieczystej i złych duchach. Ale lewicowej
intelektualistce (nawet gdy radzi się bioenergoterapeutów)
takie słowa nie przejdą przez usta. Zamiast o duchach, czyli
bytach osobowych, woli więc mówić o energiach, czyli siłach
bezosobowych.
Jak jednak poradzić sobie z owymi siłami, które tak dokuczają
człowiekowi? Pustoła kończy swój tekst stwierdzeniem, że zawsze może
dać na mszę. To samo doradził jej zresztą znajomy bioenergoterapeuta.
Utrzymywał, że z własnego doświadczenia wie, iż w tego typu
przypadkach skuteczne jest tylko zamówienie mszy świętej.
Rzeczywiście, to bardzo ciekawe. Co to za „energia”, którą
likwiduje ofiara mszy świętej? Czy fizyka zna przypadki takich
„energii”?
Droga Pani Magdo, język Panią demaskuje...
***

Sorkovitz
Sobota, 10 stycznia 2009

Nie będzie ateista pluł nam w twarz!
A więc mamy wojnę... „Ateiści wojujący” przyciskają coraz
mocniej, a ich intelektualne kompleksy i quasi-racjonalny
światopogląd, ukazujące swoje wściekłe oblicze, sączą się
każdego dnia w telewizji, Internecie czy w prasie.I tak oto

chrześcijanie lemiesze przekuwać są zmuszani na miecze – bo milczeć
przecież nie można, gdy wojna o sumienia rozgorzała na dobre.
Ateistyczny światopogląd ma jedną największą słabość.
Jest wtórny do tego, co cywilizowany świat zwykł określać
„teizmem”. Świadom tego, że obydwa pojęcia kryją w sobie
tabuny zawiłej treści – w imię intelektualnej uczciwości, jako
teista, z dumą podkreślić muszę owo „a”, które przyczepiło
się bezczelnie do „teizmu” i próbuje walczyć z czymś, dzięki
czemu zaistniało. Arogancja „ateizmu wojującego” jest bladą
odbitką „wojującego teizmu”, który odszedł już do lamusa,
chowając w pamięci swoje porażki i niezbyt wyważone
środki, którymi swego czasu postanowił się posługiwać.I choć
„ateiści wojujący” próbują zachęcić ciemnogród chociażby
chrześcijański, co by „zrobić krok do normalnego życia”, sami
tym samym potwierdzają, że żyją w nienormalności ponad przeciętność, walcząc
z czymś, a raczej Kimś, którego istnienie negują. Salwy śmiechu wzbudzają we
mnie pozycje książkowe poczciwego Dawkinsa (Bóg urojony) czy Christophera
Hitchensa, autora książki Bóg nie jest wielki. W trakcie lektury tychże pozycji
pomyślałem sobie z moją ulubioną szczyptą sarkazmu: „Po jakiego licha
piszecie tyle o kimś, kto nie istnieje?”. Wtedy też zrodziło się we mnie poczucie
zwykłej ludzkiej solidarności – postanowiłem stworzyć dzieło w trzech tomach
o latających smokach i dołączyć do grona ateistycznych marzycieli... Tak,
udowodnię – że smoki nie istnieją!... Na przekór głupiutkim dzieciom i mamom,
które bajki o smokach opowiadają. Proszę mnie dobrze zrozumieć – cała
paradoksalna śmieszność światopoglądu „wojujących ateistów” polega na tym, że
negując w pocie czoła istnienie Boga, który (według nich) nie istnieje, następuje
równoległa negacja logiczna „światopoglądu” przez nich wyznawanego – bo
zaprzeczając czemuś, potwierdza się istnienie tego czegoś. Nie neguje się
przecież rzeczywistości, która nie istnieje. Innymi słowy – żeby coś zanegować,
musi to coś zaistnieć. W pewien sposób rozumiem ból „wojujących ateistów”
i katusze, przez które przechodzą. „Mówi głupi w swoim sercu – nie ma Boga” –
pisze Psalmista.
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Mistrz ateistycznej propagandy i ateistycznego
myślenia, ikona francuskiej myśli oświeceniowej Jean
Paul Sartre w swym głównym dziele L’Être et le Néant
(gorąco polecam) przedstawia argumentacje, które
miały ostatecznie wykazać niemożliwość istnienia Boga.
A jednak „Słowa”, które opublikował przeszło dwadzieścia
lat później, kończą się wyznaniem jakiejś niepewności:
„Męczeństwo, zbawienie, nieśmiertelność – wszystko to
niszczeje, gmach wali się w gruzy, w piwnicy przychwyciłem
Ducha Świętego i wygnałem go; ateizm to przedsięwzięcie
okrutne i długodystansowe, chyba doprowadziłem je do
końca”. Tylko „chyba”... Skąd to porażające i obfite w smutek
i niepewność słowo?
W dziesięć lat później Sartre, pełen goryczy porażki, w jakiś
sposób uwiedziony i oszukany przez pychę swych dawnych
ateistycznych poglądów, powie: „Nawet jeśli nie wierzy się
w Boga, pewne elementy idei Boga w nas pozostają, pozwalając
nam widzieć świat z boskimi aspektami. (...) Gdy chodzi o mnie,
czuję się nie jako proch ukazujący się w świecie, lecz jako byt
oczekiwany, wywołany, zapowiedziany. Krótko mówiąc, jako byt,
który wydaje się, że może pochodzić jedynie od Stwórcy. Właśnie
ta idea ręki stwórczej, która miałaby mnie stworzyć, odsyła mnie
do Boga. Naturalnie, nie jest to idea jasna i precyzyjna, którą
się posługuję za każdym razem, kiedy myślę o sobie; jest ona
sprzeczna z wieloma innymi moimi ideami; ale ona tam jest,
nieokreślona.I kiedy myślę o sobie, myślę często trochę w ten
sposób, z braku możliwości myślenia inaczej”...
Niech zatem „wojujący ateiści” się męczą, walcząc z wiatrakami – my zaś
róbmy „swoje”. Ale „swoje” też wyrażajmy jasno i klarownie.I nie chodzi
o trzaskanie „dowodami na istnienie Boga”, bo toć nie ma konieczności
udowadniania czegoś, co wymyka się dowodom i jest nie do udowodnienia.
Istnieje natomiast konieczność walki o prawdę i pewną intelektualną
(chociażby) uczciwość. A „człowiek żyjący” to nie jest problem li tylko
„wyznawanego światopoglądu”.
Zatem na wojnę...I nie będzie „wojujący ateista” pluł
nam w twarz... Chrześcijaninie – poznaj swoją godność!...

***

Ana Liza
Piątek, 16 stycznia 2009

Żuławski: Michnik jest
kretynem
„Krytyka Polityczna” wydała właśnie wywiad-rzekę
z Andrzejem Żuławskim. Reżyser, obok wielu przemyśleń,
zawarł w niej swoją opinię o redaktorze naczelnym
„Gazety Wyborczej”: „Michnik to jedna z tych osób, która
mówi różne rzeczy. Przez długi czas go uważałem za
rzeczywiście kryształową postać, póki nie zaczął całować
się po ryju z Urbanem, Kiszczakiem i Jaruzelskim. Wtedy
zrozumiałem, że on ma kuku na muniu po prostu, jest
po prostu osobą zwariowaną. To, że Michnik tak mówi,
to niech sobie mówi. Michnik nie jest dla mnie, w tej
chwili, żadnym autorytetem. W związku z tym, co mówi,
to nawet wręcz przeciwnie. Michnik podpisujący się
pod listem, że nie należy tykać świętego Wałęsy, jest
kretynem”.
Ciekawe, dlaczego Michnik, tak drażliwy na swoim punkcie,
ścigający procesami za byle nieprzychylną wzmiankę o sobie
czy to Roberta Krasowskiego, czy to Andrzeja Nowaka, czy to
Andrzeja Zybertowicza – tym razem nie poszczuł Żuławskiego
mecenasem Rogowskim? Czy oznacza to, że sformułowań
użytych pod swoim adresem nie uważa za obraźliwe, a więc
dopuszcza je w odniesieniu do swojej osoby? Poza tym ma
niezłą zagwozdkę: dlaczego Sławek mu to zrobił? Mógł przecież
wykreślić ten fragment i nie puścić go do druku. Widocznie
Sławek wie, że może bezkarnie pacnąć tygrysa po nosie.
Dlaczego? Wyjaśnienia są dwa: albo tygrys nie ma zębów, albo
gra mu na nosie dobry treser.

dobrze gada
,
dać mu wód
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Dostatni

Czwartek, 22 stycznia 2009

List do Czesława Kiszczaka
Dowiedziałem się z gazet o kolejnym pogorszeniu Pańskiego
zdrowia. Jako człowiek trzymający się realiów zdaje Pan sobie
zapewne sprawę, że nie będzie żyć wiecznie. Jak widzę –
postanowił Pan wykonać na pożegnanie miły gest w stronę
kolegów z Resortu i kryć ich do końca, dając też mocne alibi
agentom.
Jako chrześcijanin pragnąłbym jednak Pana ostrzec. To, co stanie się
z Panem po śmierci, zostało dość dokładnie opisane. Nic tam nie ma o
lojalności wobec swojej grupy. Także treść pańskiego nekrologu w „Gazecie
Wyborczej” nie będzie miała znaczenia. Najogólniej mówiąc – Pańskie
losy zależą od procesu. Nie da się go uniknąć proceduralnymi kruczkami.
Będzie Pan pytany o kilka spraw, z którymi nie jest u Pana najlepiej.
Zapewne zna Pan religijne przesądy i godzi się z myślą, że po śmierci
nie będzie już nic. Rozsądek jednak nakazywałby wykorzystać
ewentualne szanse i ustrzec się od ewentualnych zagrożeń, tym
bardziej że są poważne. O Pascalu Pan zapewne nie słyszał…
Odpytywanie z paragrafu piątego raczej ma Pan
przechlapane. Nic już nie zwróci życia ofiarom nieznanych
sprawców. Uprzedzam, że może ich Pan tam spotkać
w charakterze oskarżycieli posiłkowych i to nie będzie miłe.
O siódmy – mniejsza.I tak nic Pan tam ze sobą nie zabierze.
Co do ósmego to wydaje mi się, że dzięki niemu Pan
jeszcze żyje. Dostaje Pan ciągle szansę, żeby przynajmniej
w tym punkcie nie dać ciała na ostatnim przesłuchaniu.
Może Pan jeszcze powiedzieć, jak było naprawdę. Warunek
jest taki, że trzeba to zrobić jeszcze po tej stronie. Tam i tak
wszystko wiedzą.
Czasu ma Pan, jak my wszyscy, coraz mniej, a nie więcej…

Sorkovitz
Niedziela, 25 stycznia 2009

W poszukiwaniu zaginionego sensu...
Spotkałem Go po raz pierwszy, świadomie, na dworcu kolejowym.
W ramionach mojego biologicznego ojca. Strzęp człowieka, uwikłanego
w grzech – utonął raz na zawsze w ramionach, które dźwigały krzyż.
Tato objął mnie mocnym, ojcowskim uściskiem. Wracałem do domu
rodzinnego złamany doświadczeniami zwykłych, ludzkich słabości,
moralnie pogubiony. Jak marnotrawny syn z Jezusowej opowieści,
któremu wydawało się, że jest już gotowy chwycić ster swojego życia.
Wtedy na dworcu, kiedy Bóg wykorzystał ramiona mojego ojca,
rozpoczęła się droga krzyżowa – postanowiłem szukać własnej
tożsamości. Ta droga trwa po dzień dzisiejszy. Czasami na oślep,
innym razem w strumieniu światła – idę raz powoli, innym razem
szybciej. Szukam sensu. Szukam światła. Szukam prawdy. Chyba jestem
świadomy tego, że każda klęska może stać się początkiem duchowego
przebudzenia.I że każde zwycięstwo może nieuchronnie zamydlić mi oczy
i skazać na piekło egocentrycznego zauroczenia własnym istnieniem...
Kim zatem jestem – na dzień dzisiejszy?...
Człowiekiem... Stworzonym na Jego obraz i podobieństwo?...
Ofiarą dualizmu antropologicznego Platona, jakąś duszą uwięzioną
w ciele?... A może animal rationale – myślącym zwierzęciem –
z Arystotelesowskiego traktatu O duszy?... Osobą?... Stworzoną
a niezrodzoną, zintegrowaną a nie posiekaną na drobne kawałki
zbieraniną chaotycznych elementów ożywionej materii?... A może,
idąc za Kartezjuszem, jestem jakąś bliżej nieokreśloną res cogitans –
rzeczą myślącą...

szukaj
szukaj ,
...
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Mężczyzną... Uwikłanym w odwieczny proces stawania się i umierania?...
Whitehead powie: „jesteśmy twórczym stawaniem się”... A może jestem chłopcem
wypełnionym lękiem i trwogą, zamkniętym w ciele dorosłego mężczyzny?... Czy jest
we mnie siła, odwaga, dojrzałość zmieszana z cnotą odpowiedzialności?... Ile we
mnie Bergsonowskiego „strumienia przeżyć” – owego dure – to, co trwa, jest ciągle
w nowy sposób dojrzale przeżywane i na nowo ujmowane... „Jesteśmy wolni – pisał
Bergson – gdy nasze akty emanują z całej naszej osobowości... (...) Działać w sposób
wolny, to brać w posiadanie siebie”. Bergsonie, gdziekolwiek teraz jesteś, powiedz
mi, czy ja jestem wolnym i odpowiedzialnym mężczyzną?... Ile we mnie odważnej
konfrontacji z pałętającymi się gdzieś w schorowanej wyobraźni – kompleksami?...
Chrześcijaninem... Homo religiosus – istotą niepełną,
poszukującą poza sobą dopełnienia?... Wołającą ku niebu
ofiarą ewolucji, projektującą w myślach istnienie Boga,
buntownikiem z wyboru, mistrzem wygodnej iluzji –
z pomocą której łatwiej złożyć ręce i rozkochać się w Bogu?...
Czy ja jeszcze wierzę?... Czy ja jeszcze wiem, że nic nie
wiem?... Czy niosę w sobie ciężar nadziei, wbrew nadziei?...
A może w tym dramacie – któremu na imię „życie” –
przygnieciony klęską poznania, płynę ku otchłani antycznej
tragedii, w której rządzi posępne „fatum”?... Wyznawca
Chrystusa?... Tego, który umarł i powstał z martwych?... Czy
wtedy na peronie to był On?... A może to była psychiczna
fatamorgana zbolałej wyobraźni, zranionej psychiki?...
Zakonnikiem... Czystym od grzechów zalanych Bożym
miłosierdziem?... Ubogim uczniem Rabbiego z Nazaretu, nic
nie mającym – posiadaczem Wszystkiego?... Posłusznym sługą
Adonai, myjącym nogi bliźniego w imię pokory a nie pompatycznej
i spektakularnej gloryfikacji swojej wiary, ślepej i kulawej
miłośniczki ludzkiej woli a nie woli Ojca?... A może trawiącym
gorycz zwątpienia faryzeuszem, głęboko religijnym, poprawnym
politycznie słabeuszem Piłatem?...

Księdzem... A może urzędnikiem?... Karierowiczem?... Czy
chleb w moich dłoniach staje się Jego Ciałem?... Czy Jego
Ciało staje się częścią mnie, by inni mogli mnie spożywać,
rozdzierać zębami, karmić się?... Kim jestem w tej kapłańskiej
epopei?... Czy jestem w stanie poświęcić się i umrzeć za moich
wiernych?.... Czy kocham ich bezinteresownie, za darmo,
z pragnieniem krystalicznie czystym – by oni wzrastali, a ja się
umniejszał?...
Ilekroć wtulam się w chłód nocy, czuję jak wiele we mnie ironii losu,
bladej pobożności, lęku przed samym sobą, trwogi konania, bólu –
kąsającego ciemności, w które uwikłał mnie świat albo w które sam się
uwikłałem.
Jestem zatem człowiekiem, mężczyzną, chrześcijaninem, zakonnikiem,
kapłanem. Jestem nabrzmiałym od pytań synem Jerzego i Stanisławy.
Szukam... Szukam sensu, szukam miłości, szukam siebie, szukam
innych, szukam Boga... Niosę w sobie kiść mniej lub bardziej dojrzałych
doświadczeń. Jestem polem pełnym pszenicy i kąkolu. Zanim poznam
samego siebie, miną lata... A wtedy na peronie?... To musiał być On... To
był On... Bez względu na to, ile jeszcze pytań się we mnie zrodzi, jednemu
muszę pozostać wierny. Nie udzielać samemu i zbyt szybko – odpowiedzi,
które potrafią być zdradliwe jak niebo nad tonią oceanu. Wtedy na peronie
odkryłem, że cokolwiek dziać się odtąd będzie, On nie pozwoli, bym
popadł w obłęd bezsensu.
Gdziekolwiek teraz jesteś – Tajemnico – niosąca pokój
zatrwożonemu sercu, jutro jeszcze raz przytul mnie na
wysokości ołtarza. I spraw, bym nigdy nie był pewny... Bo
pewność potrafi być zdradliwa... Szczególnie wtedy, gdy
poszukuje się własnej tożsamości... Na drodze krzyżowej
diabeł potrafi zdobyć się na najczulszą uprzejmość... A
wtedy odpowiedzi pojawiają się same, nim padnie
jakiekolwiek pytanie...

Jan Rybak
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Wtorek, 27 stycznia 2009

Historia Kazika, czyli jak Marcinkiewicz
został Vaderem
Gdyby Kazimierz Marcinkiewicz odszedł do wieczności,
osiągnąwszy wiek św. Tomasza z Akwinu (49 lat), z dużym
prawdopodobieństwem mógłby aktualnie spoczywać na
łonie Abrahama. Spełniony politycznie (poseł i premier RP),
społecznie (redaktor katolickiego pisma „Aspekty”, prezes
Towarzystwa Szkół Katolickich, członek Diecezjalnej Rady
Duszpasterskiej, Stowarzyszenia Dziennikarzy Katolickich
i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich) oraz rodzinnie jako mąż
Marysi i ojciec Maćka, Uli, Stasia i Piotrka.
Niestety, Kaziowi nie dane było za wcześnie umrzeć.
Rozpoczął swój 50. rok życia i zgłupiał. Jak sam przyznaje,
dokładnie w święta Bożego Narodzenia poinformował żonę,
że występuje o rozwód. Na horyzoncie bowiem ukazał się nowy
podmiot marzeń i westchnień Kazia.

O swojej nowej partnerce Marcinkiewicz mówi: Jest
wspaniała, ambitna i kieruje się w życiu jasnymi zasadami, co
w męskim tłumaczeniu oznacza, że ma fajne cycki, zgrabny
tyłek i jest dużo młodsza od żony.
Jaki wniosek z tej całej historii Kazika?
A no taki, że zgłupieć można w każdym wieku.
Dla PR-owców z PO zaś podpowiedź: znów mogą być winni
Kaczyńscy. Gdyby nie zrobili Marcinkiewicza premierem, to by mu
woda sodowa do głowy nie strzeliła. A tak potem zesłali go na
Wyspy… i dalszy ciąg wszyscy znamy.
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Dla Kazia zaś na koniec krótki fragmencik z Księgi Przysłów:
Pij wodę z własnej cysterny
tę, która płynie z twej studni.
Po cóż, mój synu, upajać się obcą
i obejmować piersi nieznanej? (Prz 5, 15.20)

Dostatni
Wtorek, 3 lutego 2009

Co zrobi Prezes?
Nasz Prezes ostatnio odniósł spory sukces. Po latach utraty wartości
księgowej Spółki (mimo niezłego PR-u) udało mu się dokonać dwóch
istotnych akwizycji: jednej firmy angielskiej i jednej międzynarodowej.
Zwłaszcza w tym drugim przypadku analitycy dostrzegli bardzo duży
potencjał wzrostu, otwierający, po dokapitalizowaniu, możliwość ekspansji
całemu Holdingowi.
Konkurencja, nie mając takich sukcesów, postanowiła
zniszczyć nas PR-owo. Ponieważ od strony prawnej
przejęcia były bez zarzutu – skupiła się na dość drobnym
epizodzie, jakim były wypowiedzi jednego z dyrektorów
pozyskanej spółki.

Miał on jakoby negować uczciwość bilansów sporządzanych przez
konkurencyjną firmę. Niektórzy insajderzy uważają, że firma ta
zamierzała przejąć nasz Holding. Faktem jest, że prowadzone były

229

intensywne rozmowy z poprzednim Prezesem, który
był raczej ustępliwym negocjatorem. Ponieważ
księgi konkurentów były zatwierdzane przez
najsłynniejszych audytorów – również oni poczuli się
w obowiązku zabrać głos i pryncypialnie podważyć
wiarygodność naszego Zarządu.

vorwärts

Na głowę zaskoczonego Prezesa spadły nagle oskarżenia
z najdziwniejszych paragrafów. Wszyscy konkurenci uznali
to za świetną okazję, by wykonać swój product placement
w mediach. Wynajęci lobbyści skutecznie odwrócili uwagę od
istoty zarzutu: że w ogóle mamy bezczelność samodzielnie
działać na rynku! Okazało się, że uważali nas już za masę
upadłościową...
Najgorsze, że zarówno kierownicy niższego szczebla,
jak i nawet niektórzy Dyrektorzy Regionalni, też zaczęli
atakować Zarząd. Czy są podkupieni przez konkurencję,
czy liczą na funkcję syndyka?
Jako prostego robola przy taśmie dziwi mnie jednak trochę
pobłażliwość Prezesa. Ja bym dawno ich wylał. Przecież nic nie
potrafią i poza Spółką nic nie znaczą. Konkurencja da prestiżowe, ale
kiepsko płatne posady paru najważniejszym – a reszta wyląduje na
zasiłku.

Nie liczę na awans, bo nie mam odpowiednich
szkół, ale szkoda mi Spółki. Drugiej takiej nie ma
i nie będzie.
Herr Direktor Ratzinger – może czas wezwać na
dywanik HR-owca z teczkami?

„Nowa zasada miłosierdzia” głosi:
„Byłem głodny, więc zagłodziliście mnie;
byłem nieprzytomny, więc zabiliście mnie;
byłem chory, więc odmówiliście mi leczenia”.

Granice

Tomasz P. Terlikowski

uporczywej terapii

37-letni Włoszka Eluana Englaro znajdowała się w stanie wegetatywnym od
siedemnastu lat. W 2008 roku zgodę na pozbawienie jej picia i jedzenia, tak by
umarła, wydał włoski Sąd Najwyższy.

Rząd Silvio Berlusconiego zdecydowanie sprzeciwił się tej decyzji i ogłosił dekret
odmawiający lekarzom prawa do wykonywania takich czynności. Decyzję zablokował

Rezygnacja ze środków nadzwyczajnych
i przesadnych nie jest równoznaczna
z samobójstwem lub eutanazją; wyraża raczej
akceptację ludzkiej kondycji w obliczu śmierci podkreślał Jan Paweł II.
jednak prezydent Georgio Neapolitano, i kobieta cztery dni później zmarła. Kościół
katolicki ogłosił wówczas, że ludzie, którzy przyczynili się do jej śmierci, nie mają
prawa do Komunii św., co oznacza, że dopuścili się niezwykle ciężkiego przestępstwa.
Niespełna trzy lata wcześniej podobna debata rozpaliła Stany Zjednoczone. Terri
Schiavo, która po niewyjaśnionym do końca zawale serca zapadła w śpiączkę, została
decyzją sądu odłączona od pokarmu i picia. Mimo kilkutygodniowej batalii o jej życie,
nie udało się przekonać lekarzy, by nie wykonywali decyzji sędziów. 41-letnia kobieta
umierała, skazana na śmierć głodową, przez trzynaście dni. Jej droga zakończyła
się w szpitalu w Pinneas Park na Florydzie 31 marca 2005 roku. I nie była to, jak
zaświadczają świadkowie jej umierania, spokojna śmierć kogoś, kto niczego nie jest
świadomy i na niczym mu nie zależy, kogoś, kto już nie odczuwa nie tylko uczuć, ale
także bólu i cierpienia.
„Ostatnie 72 godziny były barbarzyńskie. Umieranie z godnością jest wielkim
kłamstwem. Oglądanie cierpienia mojej siostry przed jej śmiercią jest czymś, czego
nigdy nie zapomnę”, powiedział Bobby Schindler, brat zagłodzonej na śmierć,
w wywiadzie udzielonym telewizji Fox News. „To bzdura, że Terri miała spokojną
i łagodną śmierć”, uzupełnia jej siostra Suzanne Vitadamo. Podobne wrażenia miał
zresztą opiekujący się kobietą i jej najbliższą rodziną ksiądz Frank Pavone. Jego
zdaniem, kobieta do końca miała jakąś formę świadomości tego, co się wokół niej
dzieje, i do końca walczyła o życie.
Ostatnie tygodnie i dni Jana Pawła II wyglądały zupełnie inaczej. Od grypy, na
którą Ojciec Święty zapadł 30 stycznia 2005 roku, cały czas towarzyszył mu sztab
lekarzy, którzy podejmowali najróżniejsze działania, by ratować lub przynajmniej
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przedłużyć życie papieża. Stosowano terapię poprawiającą oddychanie, antybiotyki,
tracheotomię, sondę nosowo-żołądkową, a także respirator (w ciągu dwóch
ostatnich dni życia). Decyzje te, zdaniem przynajmniej części lekarzy, nosiły
znamiona przesadnej, uporczywej terapii, której celem było nie tyle leczenie, ile
sztuczne i pozbawione podstaw medycznych przedłużanie życia. A wszystko to
wbrew wyraźnie wyrażonej woli papieskiej, którą podsumowują słowa: „Pozwólcie
mi odejść do domu Ojca”1. Jak przekonują dr Tomasz Dangel i Marek Wichrowski,
papież nie otrzymał „możliwości dokonania wyboru – między zaproponowanym
i zastosowanym leczeniem a odstąpieniem od tego typu zabiegów na rzecz opieki
paliatywnej. W jego dramatycznej konfrontacji z agresywną postawą lekarzy,
określaną w dokumentach Kościoła jako uporczywość terapeutyczna, zwyciężyły
tracheotomia, sonda żołądkowa i respirator”2. I choć takie opinie wydają się
przesadzone, to pozostają one świadectwem istotnych pytań, jakie zrodziła śmierć
Jana Pawła II.
Co wspólnego mają ze sobą zagłodzenie na śmierć Terri Schiavo czy skazanie na
podobny sposób umierania Eluany Englaro oraz odchodzenie pod troskliwą opieką
lekarzy papieża? Odpowiedź jest oczywista – wszystkie te przypadki odnoszą się
do problemu zaniechania uporczywej terapii. W przypadku Jana Pawła II miano ją
zastosować, wbrew wyraźnym poleceniom samego pacjenta, zaś w przypadku obu
kobiet odstąpienie od ich karmienia miało być usprawiedliwione zaprzestaniem
uporczywej terapii, na którą godzi się zresztą Kościół katolicki.
Choć w sprawach Schiavo i Englaro Kościół hierarchiczny zdecydowanie protestował
przeciw decyzjom sądów, to nie brakuje bioetyków, także przyznających się do
chrześcijaństwa, którzy uznają, że odłączenie chorego od pokarmu może być
moralnie usprawiedliwione. „Sztuczne odżywianie moralnie i prawnie należy
do form leczenia podtrzymującego życie, które w określonych okolicznościach
mogą zostać wstrzymane albo przerwane”, podkreśla jezuita ks. Philip Schmitz,
przy czym zastrzega, że „w żadnym wypadku nie można zejść poniżej dolnej
granicy w dostarczaniu organizmowi określonego minimum płynu. W żadnych
okolicznościach nie można pozwolić choremu po prostu umrzeć z pragnienia”3.
1 S. Dziwisz, Cz. Drążek SJ, R. Buzzoretti, A. Comastri, Pozwólcie mi odejść. Siła w słabości Jana Pawła II, tłum.
W. Dzierża, M. Romanowski, Częstochowa 2006, s. 50.
2 T. Dangel, M. Wichrowski, Jan Paweł II w stanie terminalnym. Paliatywne wycofanie się z leczenia czy terapia
uporczywa, „Ozon” 13 (50) 2006, s. 10.
3 P. Schmitz SJ, Prawo do umierania?, tłum. J. Zakrzewski, w: Bioetyka. Naglące pytania, red. P. Aszyk SJ,
Granice uporczywej terapii

Wszystkie te rozważania wyprowadzane są z jednego krótkiego fragmentu
encykliki Evangelium vitae, w której Jan Paweł II podkreślał, że od eutanazji można
i należy odróżnić decyzję o zaprzestaniu uporczywej terapii. „Od eutanazji należy
odróżnić decyzję o rezygnacji z tak zwanej «uporczywej terapii», to znaczy z pewnych
zabiegów medycznych, które przestały być adekwatne do realnej sytuacji chorego,
ponieważ nie są już współmierne do rezultatów, jakich można by oczekiwać, lub
też są zbyt uciążliwe dla samego chorego i dla jego rodziny. W takich sytuacjach,
gdy śmierć jest bliska i nieuchronna, można w zgodzie z sumieniem «zrezygnować
z zabiegów, które spowodowałyby jedynie nietrwałe i bolesne przedłużenie życia,
nie należy jednak przerywać normalnych terapii, jakich wymaga chory w takich
przypadkach». Istnieje oczywiście powinność moralna leczenia się i poddania się
leczeniu, ale taką powinność trzeba określać w konkretnych sytuacjach: należy
mianowicie ocenić, czy stosowane środki lecznicze są obiektywnie proporcjonalne
do przewidywanej poprawy zdrowia. Rezygnacja ze środków nadzwyczajnych
i przesadnych nie jest równoznaczna z samobójstwem lub eutanazją; wyraża
raczej akceptację ludzkiej kondycji w obliczu śmierci”4 – podkreślał Jan Paweł II
w encyklice poświęconej obronie życia. I choć na pierwszy rzut oka jego poglądy
są absolutnie oczywiste, to niestety ich zastosowanie w praktyce, szczególnie przy
próbie stworzenia w oparciu o nie prawa, jest już niezmiernie trudne. Ich analiza
i próba rozjaśnienia lub bardziej praktycznego zastosowania jest zatem konieczna dla
katolików konsekwentnie myślących o kwestiach bioetycznych.

Fundamentalne rozróżnienie i jedność egoizmów
Fundamentalna dla zrozumienia tego, czym jest chrześcijańskie rozumienie
„zaprzestania uporczywej terapii”, pozostaje różnica między tym działaniem
a eutanazją. Współcześni bioetycy, głównie utylitarystyczni, ale także niemała
część publicystów czy polityków, zajmują się głównie rozmywaniem znaczenia
ściśle określonych słów, dzięki czemu udaje się stopniowo poszerzać znaczenie
terminu eutanazja i zwiększać akceptację dla obowiązywania eutanastycznych
rozwiązań prawnych czy zwyczajów. Aby było to jednak możliwe, konieczne jest
zarezerwowanie terminu eutanazja tylko dla tego typu działań, w których chodzi
o pozbawienie chorego życia, niezależnie od tego, czy środki, jakie są używane do
Warszawa 2005, s. 174-175.
4 Jan Paweł II, Evangelium vitae, par. 65, cyt. za: Tegoż, Dzieła zebrane, t. I, Kraków 2006, s. 580.
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osiągnięcia tego celu, są pasywne (zaprzestanie jakiegoś typu działania), czy aktywne
(podjęcie pewnych działań)5.
„Eutanazja oznacza czynność lub jej zaniechanie, która ze swej natury lub
w zamierzeniu działającego powoduje śmierć w celu wyeliminowania wszelkiego
cierpienia”6 – podkreślają autorzy deklaracji Kongregacji Nauki Wiary Iura et bona.
Od tej decyzji (niezależnie od środków do niej zastosowanych) trzeba jednoznacznie

W przypadku ludzi starych, którzy żyją życiem
„nędznym”, każda terapia, która przedłuża ich
życie, jest już - zdaniem australijskiego bioetyka
Petera Singera - uporczywa. (...) To stanowisko
dzieli już tylko krok od opinii, że owych starców
trzeba uśmiercić.
odróżnić zgodę na naturalną śmierć, której nie można odwlekać bez szans na realne
polepszenie stanu zdrowia, czy nie licząc się z godnością samego chorego. Śmierć nie
powinna więc być traktowana jako porażka lekarza czy otoczenia. Jest ona bowiem
wpisana w ludzką naturę i jako taka nie może i nie powinna być wyeliminowana nie
tylko z rzeczywistości, ale także ze świadomości lekarzy, pielęgniarek i samej rodziny.
Sztuczne podtrzymywanie życia za pomocą środków nadzwyczajnych, które
w istocie nie polepszają stanu zdrowia, a jedynie przedłużają konanie i agonię,
pozostaje w istocie takim samym sprzeciwem wobec prawa naturalnego jak
i eutanazja – wpisuje się w tę samą logikę wiary w ludzką władzę nad życiem
i śmiercią. Eutanazja jest chęcią ustalenia momentu, w którym umrzemy (lub
5 Papieska Rada Cor Unum, Questioni etiche relative ai Malati Gravi e ai Morenti. Niektóre kwestie etyczne odnoszące się do ciężko chorych i umierających, par. 3.1, tłum. T. Chmura, w: W trosce o życie. Dokumenty Kościoła,
Tarnów 1998, s. 442.
6 Kongregacja Nauki Wiary, Iura et bona. Deklaracja o eutanazji, par. 2, w: Posoborowe dokumenty Kościoła
katolickiego o małżeństwie i rodzinie, red. K. Lubowicki OMI, Kraków 1999, t. I, s. 108.
Granice uporczywej terapii

umrą kłopotliwi dla nas bliscy), zaś uporczywa terapia jest próbą oddalenia tego
momentu, odmowy pogodzenia się z koniecznością śmierci bliskich lub nas samych7.
Obie te postawy równie często wyrastają z egoizmu otoczenia (zarówno personelu
medycznego, jak i rodziny). Bliscy chorego chcą bowiem albo pozbyć się ciężaru,
zrezygnować z opieki nad nim i przestać stale konfrontować się z jego bólem
i cierpieniem (przypadek eutanazji), albo – odwrotnie – chcą odwlec moment
nieuniknionego rozstania, samotności i pustki, i to nawet za wszelką cenę (przypadek
uporczywej terapii).
Tadeusz Różewicz, opisując umieranie swojej matki na raka, wyraża tę prawdę
o ludzkim egoizmie bardzo szczerze: „Widzę, jak ona się męczy i powinienem życzyć
jej śmierci. A tak pragnę, by jeszcze żyła, żebym mógł wyżebrać chociaż pół roku
jeszcze; żebym mógł na nią czasem popatrzeć. Czy to jest egoizm – nie, przecież
można tak kochać... niech się męczy strasznie, ale niech oddycha, niech ma otwarte
oczy, niech patrzy, niech mówi – jeszcze trochę ciepła w tym biednym, pokrajanym,
zmaltretowanym ludzkim ciele”8. To, o co w latach pięćdziesiątych, gdy umierała
matka poety, można było tylko żebrać – dziś staje się rzeczywistością. Dzięki użyciu
najlepszych metod naukowych można – w pewnym stopniu – wydłużać umieranie,
niekiedy za pomocą środków naruszających godność ludzką, a przynajmniej
uniemożliwiających pełne spotkanie z nadchodzącym doświadczeniem odchodzenia
czy pożegnanie z rodziną9.
Między tymi dwoma egoizmami – egoizmem ucieczki przed cierpieniem
a egoizmem ucieczki przed nieuchronnością śmierci – istnieje jednak wąski pasek
normalności. Akceptacja umierania, zaprzestanie pewnych działań terapeutycznych,
które niczego zmienić już nie mogą, jest właśnie ową normalnością, która nie ucieka
przed stawaniem twarzą w twarz z tym, co nas wszystkich czeka, nie próbuje
sztucznie oddalać od tego, co i tak przyjdzie. A do tego pozwala otwarcie powiedzieć
pacjentowi, że powinien już nie tyle walczyć o życie, ile przygotować się na
naturalną i nieuchronną śmierć. We współczesnych, sterylnych szpitalach, w których
7 „... eutanazja i terapia uporczywa (...) podlegają tej samej logice, jeśli patrzymy na nie pod kątem ludzkiej
«wszechmocy»: zarówno przez eutanazję, jak i terapię uporczywą człowiek chce potwierdzić «swoją władzę»
nad śmiercią, przyspieszając lub opóźniając jej nadejście” – podkreśla Ramón Lucas Lucas. R. Lucas Lucas, Bioetyka dla każdego, tłum. A. Wojnowski, Częstochowa 2005, s. 169.
8 T. Różewicz, Dziennik gliwicki, w: Tegoż, Matka odchodzi. Utwory zebrane, Wrocław 2004, s. 97.
9 Philippe Ariès uznaje, że śmierć szpitalna, bez jasnego powiedzenia, że się zbliża i połączona ze stałym
zwodzeniem chorego, jest cechą charakterystyczną „nowoczesnego przeżywania umierania”. Problem z nią
jest jednak taki, że uniemożliwia ona świadome umieranie, połączone z pożegnaniem z rodziną, wyrażeniem
ostatniej woli. A to oznacza, że uniemożliwia się w istocie – w imię humanitaryzmu – ludzkie umieranie. Por. P.
Ariès, Rozważania o historii śmierci, tłum. K. Marczewska, Warszawa 2007, s. 316-320.
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zmarłych chowa się błyskawicznie do worków, by nie naruszali optymizmu innych,
takie stwierdzenie może oczywiście szokować. Ale w istocie jest ono świętym
prawem chorego, ostatnią przysługą, jaką można mu wyświadczyć, momentem
prawdziwej troski o niego, a nie tylko o jego zdrowie czy cielesność.
„Umierający, a bardziej ogólnie – ci wszyscy, którzy dotknięci są nieuleczalną
chorobą, mają prawo do tego, by byli informowani o swoim stanie zdrowia. Śmierć
jest momentem zbyt istotnym, aby unikało się jej perspektywy. Dla człowieka
wierzącego zbliżanie się tego momentu wymaga przygotowania i określonych
działań podjętych w pełnej świadomości. Dla każdego człowieka zbliżanie się
śmierci niesie za sobą odpowiedzialność za wypełnienie określonych obowiązków,
dotyczących stosunków z rodziną, uporządkowania ewentualnych spraw
zawodowych, aktualizacji swoich rachunków czy długów”10 – podkreśla Papieska
Rada Cor Unum.

Bez definicji uporczywej terapii
Zaprzestanie uporczywej terapii oznacza zatem zgodę na ludzką naturę,
a jednocześnie odrzucenie logiki wyboru momentu śmierci. „Celem zaniechania
uporczywej terapii nie jest pozbawienie człowieka życia, a przeciwnie – zapewnienie
choremu godnych warunków umierania, kiedy śmierć w bliskim czasie jest
nieuchronna i nie można jej zapobiec. Jest okazaniem szacunku dla śmierci naturalnej
i niezakłócaniem jej działaniami nieuzasadnionymi”11 – wyjaśnia Jerzy Umiastowski.
Niestety, stwierdzenie, co jest, a co nie jest działaniem nieuzasadnionym, nie
jest możliwe do ustalenia na czysto teoretycznym poziomie. „Kryteria odróżniania
środków «nadzwyczajnych» od «zwyczajnych» są różnorodne (...) Niektóre mają
charakter obiektywny, jak natura środków, ich koszt, pewne względy sprawiedliwości
w ich stosowaniu i w wyborach, które ono implikuje; inne mają charakter
subiektywny, jak konieczność uniknięcia u konkretnego pacjenta szoku psychicznego,
sytuacji udręki, niewygód itp.”12 – precyzuje Papieska Rada Cor Unum.
Ale nawet kryteria obiektywne zmieniają się błyskawicznie. Medycyna zmienia
się tak szybko, że to, co wczoraj było jeszcze „środkiem nadzwyczajnym”, dziś jest
już czymś zupełnie normalnym, a stan, z którego udawało się wyprowadzić tylko
10 Papieska Rada Cor Unum, dz. cyt., par. 6.1, s. 447.
11 J. Umiastowski, Uporczywa terapia, w: Encyklopedia bioetyki: personalizm chrześcijański, red. A. Muszala,
Radom 2005, s. 494.
12 Papieska Rada Cor Unum, dz. cyt., par. 2.4.2., s. 441.
Granice uporczywej terapii

nielicznych, a i to nie na długo, dzisiaj jest już leczony niemal standardowymi
metodami. I nie chodzi tu tylko o antybiotyki, które zrewolucjonizowały
medycynę, ale także o przeszczepy, rozmaite operacje na otwartym sercu, maszyny
podtrzymujące życie czy nowoczesne techniki pielęgnacyjne. Wszystkie one
rozwijają się błyskawicznie.
To jednak nie wszystkie trudności, jakie rodzi definicja „uporczywej terapii” czy
prawa do jej zaprzestania. Nie wolno bowiem zapominać o tym, że w stanach
terminalnych istotnym celem lekarza jest przede wszystkim uśmierzenie cierpienia,
doprowadzenie do sytuacji, w której człowiek nie wariuje z bólu. W tej sytuacji
dopuszczalne są działania, które, osłabiając lub eliminując ból czy też ograniczając
cierpienie, mogą (ale nie muszą) skrócić czas życia. Tego typu działania są jednak
dopuszczalne w ściśle określonych okolicznościach. Po pierwsze: nie mogą istnieć
inne metody łagodzenia bólu dostępne lekarzowi i choremu (dostępność obejmuje
tu również względy ekonomiczne, z którymi nowoczesna medycyna musi się liczyć).
Po drugie: pacjent musi wyrazić na to zgodę. Po trzecie: jeśli terapia przeciwbólowa
wiąże się z utratą świadomości, to musi być poprzedzona czasem na pożegnanie
z rodziną czy przyjęcie sakramentów. Kluczowa dla oceny pozostaje jednak intencja.
Nie może być nią skrócenie życia, a tylko ulżenie w cierpieniach13. W takiej sytuacji
mamy do czynienia z działaniem o podwójnym skutku, które może być – pod
ściśle określonymi warunkami – usprawiedliwione. Gdyby przyjąć, że jest ono
niedopuszczalne, a lekarz jest odpowiedzialny za każdy skutek stosowanej terapii,
to wówczas w ogóle nie mogłaby istnieć spójna etyka medyczna, a lekarz byłby
odpowiedzialny za każdą śmierć pacjenta, do tego zaś – jak wskazuje ks. Tadeusz
Biesaga – „wszelkie wcześniejsze czynności terapeutyczne, podjęte czy zaniechane,
można interpretować jako eutanastyczne”14.
Brak ścisłej pozytywnej definicji uporczywej terapii wymusza odmienne
postawienie sprawy, a konkretnie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, co
„uporczywą terapią” nie jest, a zatem czego zaprzestać w żadnych okolicznościach
nie wolno. Dodatkowo trzeba rozważyć pytanie, w jakich okolicznościach w ogóle
można mówić o działaniach noszących charakter uporczywej terapii, czy na przykład
odnoszą się one do osób w stałym stanie wegetatywnym, czy też brak świadomości
nie może być uznany za wystarczającą okoliczność do rozważania możliwości
„zaprzestania terapii”.

Samarytańska posługa chorym

13 R. Lucas Lucas, dz. cyt., s.174-175.
14 T. Biesaga SDB, Elementy etyki lekarskiej, Kraków 2006, s. 166.
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Zacznijmy od najszerzej chyba zakreślonego rozumienia „uporczywej terapii”.
W przypadku ludzi starych, którzy żyją – by posłużyć się terminologią australijskiego
bioetyka Petera Singera – życiem „nędznym”, każda terapia, która przedłuża
takie życie, jest już uporczywa. I nie ma znaczenia, czy chodzi tylko o podanie
antybiotyków, czy też o częściowe respirowanie lub sztuczne odżywanie. Każda
z tych czynności przedłuża bowiem życie starców, a to kosztuje podatników (Singer
powołując się na wyliczenia innych badaczy, przypomina z oburzeniem, że w 2005
roku opieka nad cierpiącymi na chorobę Alzheimera w USA wyniosła aż 92 miliardy
dolarów). To stanowisko dzieli już tylko krok od opinii, że owych starców trzeba albo
uśmiercić (sam Singer opowiada się w wielu przypadkach za taką właśnie opcją), albo

Terminy „miłosierdzie” i „miłość” w ustach
zwolenników zabicia Eluany Englaro czy Terri
Schiavo, a także niektórych protestantów nie mają
już nic wspólnego ze znaczeniem, jakie nadał im
Jezus Chrystus.
pozwolić im jak najszybciej umrzeć, zaprzestając jakiegokolwiek leczenia. Opinia
najbliższej rodziny, w tym dzieci – i to jest istotna nowość w argumentacji Singera –
ma być w ogóle niebrana pod uwagę15.
Takie postawienie sprawy nie ma jednak nic wspólnego z zaprzestaniem
uporczywej terapii. Jest ono raczej zaprzestaniem terapii zwyczajnej, czyli bierną
eutanazją. Celem działania zalecanego lekarzom przez Singera jest bowiem nie tyle
umożliwienie przyjęcia naturalnej śmierci w sytuacji, gdy jest ona nieuchronna
z odpowiednią godnością, ile po prostu zwyczajne skrócenie życia pacjenta.
Przykładem takiego działania jest historia Baby Doe – dziecka, które urodziło się
z zespołem Downa oraz niedrożnością układu pokarmowego. Lekarz, któremu matka
powiedziała, że nie chce takiego dziecka, zarządził, żeby nie przeprowadzano operacji
udrożnienia układu pokarmowego, i dziecko po kilku dniach zmarło z głodu, choć nie
15 P. Singer, Nie starcy nie chorują, tłum. S. Kowalski, „Gazeta Wyborcza”, 5-6 kwietnia 2008, s. 25.
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było najmniejszych przeciwwskazań, by przeprowadzić operację i pozwolić mu żyć16.
Podobne działania można sobie wyobrazić (a także przywołać z praktyki klinicznej)
również w przypadku osób starych, którym na przykład nie zakłada się cewnika
czy nie podaje leków odkrztuśnych, licząc na to, że związane z tym zakażenia
przyspieszą ich śmierć. Odmowa takich świadczeń nie może być uznawana za
„odmowę uporczywej terapii”, bowiem ta ostatnia zakłada zastosowanie środków
nadzwyczajnych, a te definiowane są na tyle ściśle, że nie sposób zaliczyć do nich
cewnikowania czy umożliwienia jedzenia. „Za środek zwyczajny uznaje się taki
sposób leczenia, który:
1) jest dostępny finansowo większości obywateli danego kraju;
2) nie powoduje nadmiernych, zbyt długich cierpień danej osoby;
3) daje prawdopodobieństwo wyleczenia”17
– podkreśla redemptorysta o. prof. Wojciech Bołoz.
Niedopuszczalne moralnie jest także uznanie za „uporczywą terapię” zwyczajnych
zabiegów pielęgnacyjnych, takich jak karmienie, przewijanie, przekładanie chorego
itp. Wszystkie tego typu działania nie są bowiem w ogóle terapią, a zwyczajną
opieką czy pielęgnacją, która wynika z godności ludzkiej chorego. Zaprzestanie
karmienia czy podawania wody oznacza w istocie wyłączenie takiej osoby ze
wspólnoty ludzkiej i uznanie jej za „warzywo” czy „istotę pozbawioną praw
ludzkich”. Na to zaś nie może być zgody Kościoła, który przypisuje prawa ludzkie
(w tym absolutnie podstawowe prawo do jedzenia i picia18) każdemu osobnikowi
należącemu do gatunku ludzkiego. Ani brak świadomości (cóż on zresztą ma
oznaczać?19), ani trwały stan wegetatywny nie mogą być podstawą do odebrania
owych praw. Założenie to wynika nie tylko z ostrożności poznawczej (jakie bowiem
istnieją inne, bezdyskusyjne zasady przyznania praw osobowych, poza właśnie
16 P. Singer, O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, tłum. A. Alichniewicz, A. Szczęsna, Warszawa 1997,
s. 134.
17 W. Bołoz, Bioetyka i prawa człowieka, Warszawa 2007, s. 180.
18 W. E. May, Catholic Bioethics and the Gift of Human Life, Huntington 2008, s. 291.
19 „...niektórzy lekarze wierzą, że w zatopionym mózgu ostać się mogły wysepki ze śladami życia. I próbują
do nich dotrzeć. Głośnym echem odbiły się obserwacje neurologów brytyjskich, poczynione u dwudziestotrzyletniej kobiety, opublikowane jesienią 2006 roku. Pięć miesięcy po wypadku chora była w śpiączce i spełniała
wszystkie kryteria stanu wegetatywnego. Kiedy tej głęboko nieprzytomnej kobiecie kazano wyobrazić sobie, że
«gra w tenisa», a innym razem, że «spaceruje po domu» – w jej mózgu pojawiły się oznaki aktywności w dwu
obszarach, różnych od siebie, lecz odpowiadające tym, które u zdrowych ludzi aktywowały się w tych samych
poleceniach. Takie wysepki zapaliły się na ekranach czynnościowego rezonansu magnetycznego, świadcząc
o wzmożonym poborze tlenu przez tkankę mózgową. Sceptycy nie są przekonani, iż «były to regiony mózgu
niezbędne lub choćby wystarczające do wykonania tych zadań». (...) Tak czy inaczej, definicja stanu wegetatywnego może być zakwestionowana w niedalekiej przyszłości” – podkreśla prof. Andrzej Szczeklik. A. Szczeklik,
Kore. O chorych, chorobach i poszukiwaniu duszy medycyny, Kraków 2007, s. 188.
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przynależnością gatunkową?), ale również ze zwyczajnej ostrożności historycznej.
Uznanie, że prawa ludzkie (w tym fundamentalne prawo do życia czy wynikające
z niego prawo do opieki i solidarności w chorobie) przysługują nam w zależności
do tego, czy posiadamy pewne cechy, które społeczeństwo uznaje za wartościowe
(na przykład świadomość, zdrowie, jakość życia czy zdolność komunikowania się)
oznacza bowiem, że każdy z nas może wcześniej czy później (choroba czy wypadki
nie wybierają) zostać – przez sąd lub najbliższą rodzinę – uznany za pozbawionego
tych praw. A w związku z tym – z deklarowanego oczywiście miłosierdzia
i współczucia – zabity.
Historia najnowsza uczy zaś, że przyznanie komukolwiek prawa do decydowania,
kto ma, a kto nie ma praw ludzkich, niesie w sobie tendencje do nieuchronnego
rozszerzania się. W hitlerowskich Niemczech najpierw odebrano prawo do życia
osobom chorym psychicznie, później Żydom, Cyganom, a na końcu mieli być
chrześcijanie i Polacy. I choć między totalitarnym systemem hitlerowskim, który
prawo do decydowania o życiu i śmierci przyznawał omnipotentnemu państwu,
a liberalnym miękkim totalitaryzmem, który za uprawnionych do decydowania
o życiu i śmierci uznaje samych zainteresowanych albo ich rodziny20, istnieje
poważna różnica – to zasada poszerzania istniejących zapisów prawnych czy działań
pozostaje taka sama. Jeśli przyzna się państwu, rodzicom czy sędziom prawo do
decydowania, kto ma, a kto nie ma prawa do opieki, to prędzej czy później – nie
tylko z wygody rodziny, ale także z przyczyn finansowych – kategoria ta zacznie się
nieuchronnie poszerzać i obejmować coraz to nowe grupy obywateli. Społeczeństwo
czy państwo rządzące się tego typu prawami prowadzi do sytuacji, w której jego
obywatele nie mogą czuć się bezpieczni, a od tego poczucia zależne jest już czysto
utylitarne poczucie szczęścia.
Kościół - broniąc bezpieczeństwa opartego na fakcie, że prawa ludzkie, w tym
prawo do życia, przysługują nam tylko na podstawie przynależności do gatunku
ludzkiego i nikt nie może nam ich odebrać – broni więc przed piewcami „wolności
zabijania” absolutnych fundamentów także liberalnej demokracji, która przyjmując
utylitarne myślenie i godząc się na eliminację chorych i cierpiących, rozbija w istocie
20 Cytowany już Singer uznaje, że jeśli rodzina chce leczenia, a lekarze nie chcą – to sąd powinien przyznać
rację tym ostatnim. „Sąd nie powinien jednakże nakazać szpitalowi dalszego leczenia Golobchuka [chodzi o pacjenta, którego dzieci chciały, żeby leczono go antybiotykami – dop. autora] wbrew opinii lekarza. Kanadyjscy
podatnicy nie powinni finansować religijnych przekonań obywateli”. Por. P. Singer, Niech starcy nie chorują.
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własne fundamenty.

Nowa zasada miłosierdzia
Cywilizacyjnym dramatem wszystkich debat nad zaprzestaniem uporczywej terapii
pozostaje fakt, że rozszerzające (zazwyczaj aż do granicy zabójstwa) interpretacje
tej klauzuli moralnej dokonywane są nieodmiennie w imię miłosierdzia, które
rozumiane jest jako uniemożliwienie człowiekowi cierpienia. Za taką interpretacją
tej fundamentalnej ludzkiej cnoty opowiadają się nie tylko laiccy bioetycy, ale
i przedstawiciele wyznań chrześcijańskich (we Włoszech za zagłodzeniem Eluany
Englaro opowiedzieli się waldensi i wspólnoty protestanckie skupione w Federacji
Kościołów Ewangelickich we Włoszech). Problem polega tylko na tym, że terminy
„miłosierdzie” i „miłość” w ustach zwolenników zabicia Eluany Englaro czy Terri
Schiavo, a także niektórych protestantów, nie mają już nic wspólnego ze znaczeniem,
jakie nadał im Jezus Chrystus, i które przez wieki przekazywały wszystkie wyznania
chrześcijańskie bez względu na różnice dogmatyczne czy doktrynalne. „Bo byłem
głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem,
a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście
Mnie” – mówił Chrystus do swoich uczniów (Mt 25,35-36).
Te właśnie słowa są normą i miarą prawdziwego miłosierdzia. Tej oceny nie
zmienia świadomość, że być może jeszcze trzydzieści lat temu Eluana w ogóle nie
przeżyłaby wypadku i nie byłyby potrzebne szerokie debaty nad tym, czy należy
ją karmić, czy też nie. Oczywiście rozwój medycyny wciąż rodzi nowe pytania
o sensowność pewnych działań terapeutycznych, ale w niczym nie zmienia
fundamentalnych zasad moralności głoszących, że nikomu nie wolno uczestniczyć
w pozbawieniu życia niewinnego człowieka.
Niezmienny pozostaje też cel medycyny, którym jest leczenie za pomocą
dostępnych obecnie środków medycznych. Rezygnacja z tego celu medycyny – a tym
jest pozbawienie pacjenta pokarmu tylko dlatego, że jest on podawany w sposób
sztuczny – prowadzi w istocie do przyznania lekarzom prawa do odmówienia
komuś, kto ich zdaniem ma za niską jakość życia, antybiotyków (bo są wynalazkiem
ostatnich lat) czy leków na AIDS (bo są przecież bardzo drogie). Idąc zaś dalej,
pozwala na przykład personelowi medycznemu nie zmieniać pozycji chorych, bo
odleżyny mogą przyspieszyć ich nieuchronną śmierć.
Tymczasem normy moralne są niezmienne. Ewangelia powinna być zaś
nieomylnym znakiem nauczania dla chrześcijan. Czy ci z nich, którzy opowiedzieli
się za zagłodzeniem Eluany, byli wierni słowom Jezusa, by głodnych nakarmić,
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spragnionych napoić? Czy dali jej jeść i pić? Czy można odnieść do nich późniejsze
słowa Chrystusa, który mówi do odmawiających pomocy „jednemu z braci
najmniejszych”: „Odejdźcie ode Mnie przeklęci w ogień wieczny” (Mt 25,40)?
Decyzje włoskiego i amerykańskiego sądu najwyższego, wsparte przez prezydenta
Georgio Neapolitano i – niestety – część chrześcijan, oznaczają odrzucenie
fundamentów naszej cywilizacji i powrót do zasad barbarzyńskich, których
podsumowaniem może być „nowa zasada miłosierdzia”, głosząca: „Byłem głodny,
więc zagłodziliście mnie; byłem nieprzytomny, więc zabiliście mnie; byłem
chory, więc odmówiliście mi leczenia”. Nie ma co ukrywać: tego typu „nowe
zasady moralne”, „nowe zasady miłosierdzia” czy wręcz „nowe dekalogi” są już
formułowane. Peter Singer otwarcie wezwał do odrzucenia zasady świętości
życia i jej zastąpienia „nowymi przykazaniami”, według których prawo do życia
przysługuje (lub nie) człowiekowi w zależności od tego, czy dysponuje on pewnymi
cechami (dość arbitralnie zresztą ustanawianymi). Jeśli takich cech nie posiada, to
bez najmniejszych konsekwencji i wyrzutów sumienia można go zabić.
„Pierwsze nowe przykazanie nakazuje nam traktować ludzi stosownie do pewnych
mających etyczne znaczenie cech. Niektóre z nich należą do samej natury człowieka.
Zawiera się wśród nich świadomość, zdolność do nawiązywania kontaktów
fizycznych, społecznych i intelektualnych z innymi istotami, świadoma wola trwania
życia i cieszenie się pewnymi przeżyciami. Inne cechy o znaczeniu etycznym mają
charakter relatywny: na przykład istnienie krewnych, którzy będą opłakiwać czyjąś
śmierć, lub to, że dana istota zajmuje tak ważne miejsce w grupie, że jej śmierć
wywoła obawy innych o własne życie” – wyjaśnia Singer. Tłumacząc to na normalny
język: możemy zabić drugiego człowieka, jeśli jest on nieświadomy, nie ma krewnych
(albo krewni chcą jego śmierci), a na dodatek jest na tyle mało ważny, że nikt się
o niego nie będzie troszczył21.
Nad grobem Eluany i Terri trudno nie zadać sobie pytania, czy rzeczywiście chcemy
żyć w świecie, w którym rządzi tak rozumiane miłosierdzie? Czy chcemy żyć
w świecie, w którym miłosierny okazuje się nie Samarytanin, który opatruje rany,
ale kapłan i lewita, którzy mijają cierpiącego, a może i bandyci, którzy go dobijają –
oczywiście w imię miłosierdzia i wyzwolenia go od cierpienia?

21 P. Singer, O życiu i śmierci, s. 209.
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Nie wprowadzać eutanazji tylnymi drzwiami
Jeśli taka cywilizacja nas odrzuca – to, niestety, konieczne są bardzo surowe zapisy
ustawowe. Całkowity zakaz eutanazji musi być uzupełniony o bardzo konkretne
zapisy definiujące, jak rozumieć uporczywą terapię, której można zaprzestać. Takie
akty – w związku z błyskawicznym rozwojem medycyny – muszą się regularnie
zmieniać, tak by nie powstawało zagrożenie wprowadzenia biernej eutanazji tylnymi
drzwiami.
Wprowadzenie „testamentu życia” (co miało być lekiem na nieuprawnione
i niepotrzebne stosowanie uporczywej terapii), co zaproponował w 2008 roku
w projekcie ustawy bioetycznej przygotowanej na zlecenie premiera Donalda Tuska
Jarosław Gowin, nie wydaje się dobrze służyć ani jasno sformułowanemu celowi,
jakim jest obrona życia, ani fundującej naszą cywilizację zasadzie miłosierdzia. Jej
zapisy, podobnie zresztą jak zapisy włoskiej ustawy przyjętej już po śmierci Eluany
Englaro, pozwalają bowiem, gdy człowiek wyrazi taką wolę, na niepodejmowanie
wobec niego działań, które w istocie nie są uporczywą terapią, a zwyczajnymi
środkami terapeutycznymi. Niejasność zapisów rodzi także niebezpieczeństwo
ich rozszerzających interpretacji, co może stać się wstępem do legalizacji biernej
eutanazji. Niewłaściwym wydaje się także pomysł, by decyzje o tym, czy w ogóle
stosować pewne terapie, pozostawać bezosobowym zapisom. Tego typu problemy
powinny być omawiane w dialogu między lekarzem, pacjentem i rodziną.
Wpisanie do kodeksów karnych zakazu eutanazji z odpowiednio surowymi karami
powinno stanowić ostrzeżenie dla lekarzy, którzy z testamentu życia chcieliby
wyprowadzić jakąś formę tego procederu (zwłaszcza eutanazji biernej). Jeśli takie
zapisy nie powstaną, można się spodziewać, że powoli tylnymi drzwiami bierna
eutanazja zostanie w Polsce jeśli nie zalegalizowana, to przynajmniej praktycznie
zaakceptowana. I to może okazać się głównym efektem debaty nad testamentem
życia i zaprzestaniem uporczywej terapii.
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TIARA I CZAPA
Łukasz Adamski

W 857 roku papież Mikołaj I w liście do biskupów
niemieckich napisał: „Święty Kościół Boży nigdy
nie krępuje się świeckimi prawami, miecza nie
posiada innego jak tylko duchownego; nie zabija,
ale ożywia”.
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W 1215 roku na Soborze Laterańskim II potwierdzono propozycję papieża
Innocentego VI, według której „władza świecka może bez grzechu nakładać karę
śmierci zawsze wtedy, kiedy motywem działania jest sprawiedliwość, a nie gniew
czy zemsta, działając roztropnie i bez próby dyskryminacji”. Z kolei Jan Paweł II
i Benedykt XVI zdecydowanie wypowiadali się przeciwko karze śmierci. Czyżby
nastąpiła zmiana w stanowisku Kościoła katolickiego?

Kara śmierci w Biblii
Powszechnie wiadomo, że w Starym Testamencie w kilku miejscach pojawia
się jawne poparcie dla kary śmierci. Tora będąca normatywną wykładnią Pisma
przewidywała karę śmierci za trzydzieści pięć przestępstw, a należy pamiętać, że
bibliści podkreślają, iż Nowy Testament tkwi korzeniami w Starym Testamencie.
Ks. Tadeusz Ślipko pisał, że „moralność ewangeliczna na czoło wysuwa ideały
miłości bliźniego, przebaczenia i cierpliwego znoszenia upartego zła. Odnośnie do
kary śmierci w przypowieściach Pana Jezusa znajduje się kilka charakterystycznych
wzmianek. Król rozgniewany na gości lekceważących jego zaproszenie, owszem
znieważających i zabijających jego wysłanników, rozkazuje swym wojskom pozabijać
buntowników, a miasto ich spalić. Podobnych, ale już ubocznie do kary śmierci
odnoszących się wzmianek, jest w Ewangeliach więcej. Mimo to z wszystkich faktów
nie da się skonstruować argumentu, że w przepowiadaniu
Chrystusowym mieści się aprobata kary śmierci jako moralnie sprawiedliwej sankcji
prawa karnego”.
Wielu teologów jednak zwraca uwagę, że Jezus nie odrzucał Prawa Mojżeszowego,
kiedy mówił: „Nie przyszedłem znieść Prawa, lecz je wypełnić”. Argumentem za
swoistą akceptacją kary śmierci przez Chrystusa ma być również Jego brak sprzeciwu
wobec wyroku Piłata i brak negacji słów „dobrego łotra” na krzyżu, który mówi, że
„sprawiedliwie cierpimy, ponieważ odbieramy słuszną karę za nasze uczynki”. Jezus
nie nauczał jednak bezpośrednio o moralnych aspektach stosowania najwyższej kary.

Kwestia kary śmierci pojawia się natomiast w innych pismach Nowego Testamentu.
Vittorio Messori zauważa, że „w Dziejach Apostolskich pierwotna wspólnota
chrześcijańska nie odrzuciła natychmiastowej kary śmierci. Kiedy przed św. Piotrem
stawili się małżonkowie, Ananiasz i Safira, oskarżeni o nadużycie i kłamstwo
przeciwko braciom w wierze, zostali ukarani śmiercią”.
Zwolennicy kary śmierci powołują się też chętnie na fragment Listu do Rzymian,
w którym Paweł naucza: „A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz
od niej pochwałę. Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, [prowadzącym]
ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, Bo nie na próżno nosi miecz. Jest
bowiem narzędziem Boga do wymierzania sprawiedliwej kary temu, który czyni źle”.

Kościół pierwszych wieków a kara śmierci
Chrześcijanie w I i II wieku w odróżnieniu od kategorycznego potępienia aborcji,
dzieciobójstwa czy walk gladiatorów nie sprzeciwiali się karze śmierci. Klemens
Aleksandryjski opowiedział się nawet bezpośrednio za najwyższą karą, porównując ją
w swoim dziele Kobierce do ingerencji chirurga wycinającego organ nie nadający się
do leczenia. Ten wybitny apologeta chrześcijański usprawiedliwiał stosowanie kary
śmierci jako ochronę dobra społeczeństwa. Z kolei Tertulian głosił, że chrześcijanin nie
może podejmować się funkcji sędziego, do którego kompetencji należy wydawanie
wyroków śmierci. Mimo to nie potępiał on kary śmierci jako takiej. Orygenes,
podobnie jak Tertulian, uważał, że chrześcijanin nie powinien zajmować miejsca we
władzach państwowych, które mają jednak prawo wydawać najwyższą karę.
Święty Augustyn, choć gloryfikował zasadę „niesprzeciwiania się złu”, dopuszczał
w określonych warunkach stosowanie kary śmierci. Miał na myśli zabicie wroga
w trakcie wojny sprawiedliwej czy wyrok na zbrodniarzy z rozkazu piastunów
władzy państwowej, działających zgodnie z obowiązującymi prawami. O ile zakaz
zabijania jest normą ogólną, o tyle odstępstwa od niej wywodzą się z Pisma Świętego
na mocy zezwolenia udzielonego przez Boga w konkretnych przypadkach. W liście do
Apringiusza św. Augustyn pisał: „Jeżeli przeto niczego innego nie ustanowiono dla
pohamowania złości przewrotnych ludzi, ostateczna konieczność przynagla do tego,
by takich pozbawiano życia”.
Konstytucje Apostolskie, czyli zbiór norm kanoniczno-prawnych starożytnego
chrześcijaństwa, zawierają punkty, które głoszą, że dopuszczalne jest zastosowanie
kary śmierci, ale tylko w wypadku, gdy robi to władza państwowa. Wielu liberalnych
teologów zarzuca Kościołowi, że na mocy tych przepisów usankcjonował on karę
śmierci dla heretyków, co dało podłoże Inkwizycji. Coraz więcej historyków uważa
jednak, że herezje w tamtych czasach uderzały najczęściej w prawodawstwo
świeckie i podważały podstawy życia społecznego, dlatego to władza świecka była
zmuszona stosować wobec heretyków najwyższą karę. Mało kto jednak wspomina,
że w 857 roku papież Mikołaj I w liście do biskupów niemieckich napisał: „Święty
Kościół Boży nigdy nie krępuje się świeckimi prawami, miecza nie posiada innego jak
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tylko duchownego; nie zabija, ale ożywia”. Słowa te odnosiły się do braku akceptacji
przez Kościół karania śmiercią heretyków. Śledząc historię Inkwizycji i odrzucając jej

Jan Paweł II wielokrotnie sprzeciwiał się
wykonywaniu kary śmierci, gdyż uważał, iż
w dzisiejszych czasach państwo jest w stanie
doprowadzić do takiej izolacji przestępcy, by
społeczeństwo mogło być bezpieczne.
czarną legendę, można zauważyć, że Kościół najczęściej wydawał wyroki łagodne
i często ratował życie skazańców przed władzą świecką.

Średniowiecze i reformacja
Święty Tomasz z Akwinu w Sumie Teologicznej pisał: „Grzeszników zabijać nie
tylko wolno, ale należy to czynić, jeżeliby okazali się szkodliwi lub niebezpieczni dla
społeczeństwa”. Akwinata podkreślał, że możliwość nawrócenia się przestępcy nie
przekreśla godziwego pozbycia go życia. Pisał również, że „śmierć jako kara nałożona
za dokonane przestępstwa usuwa kary, jakie trzeba by ponieść w przyszłym życiu.
Naturalna śmierć nie ma takiej mocy”. Duns Szkot uważał natomiast, że stosowanie
kary śmierci jest dyspensą od Boga w przypadku pozbywania życia tylko morderców
i bluźnierców.
W czasach reformacji papież Leon X w bulli Exsurge Domine z 1520 roku potępił
nauki Lutra, w tym jego tezę, że niezgodne z wolą Ducha Świętego jest palenie na
stosie heretyków.
Ks. Tadeusz Ślipko pisze, że „żyjący na przełomie XVI i XVII wieku dwaj wybitni
jezuici Francisco Suarez i św. Robert Bellarmin wystąpili z tezą, że nie tylko państwu,
ale również Kościołowi przysługuje prawo do orzekania kary śmierci wobec
zatwardziałych heretyków. Choć nie uzyskali wielu zwolenników, to jednak jeszcze
w XIX wieku niektórzy teologowie podtrzymywali to stanowisko”.
Święty Alfons de Liguori pytał natomiast: „Czy i jakim sposobem wolno zabić
przestępcę?”. I odpowiadał: „Poza sytuacją koniecznej obrony (...) nikomu tego
czynić nie wolno, jak tylko na mocy władzy państwowej i z zachowaniem
prawnej procedury, jak to wynika z Księgi Wyjścia XXII oraz Listu do Rzymian”.
Charakterystyczne, że św. Alfons domagał się, by skazańcom przed egzekucją
zapewnić możliwość odbycia spowiedzi i przyjęcia Komunii św.
Tiara i czapa

Papieże o karze śmierci
Papieże bardzo rzadko wypowiadali się bezpośrednio na temat kary śmierci. Jednak
nie można powiedzieć, by nie mieli oni na jej temat poglądu. Ich milczenie mogło
wyrażać akceptację teologicznych wywodów w okresie średniowiecza i reformacji.
Nie inaczej było w przypadku papieży choćby w XX wieku. Jeżeli już zabierali głos
w tej sprawie, to robili to, pisząc o innych zagadnieniach teologiczno-społecznych
i jedynie na marginesie wspominając o karze śmierci.
Pierwszym wyraźnie wypowiadającym się o karze kapitalnej papieżem był Leon XIII,
który w liście Pastoralis officii z roku 1891 napisał: „Oba rodzaje prawa Bożego,
zarówno to, które rozpoznajemy w świetle naturalnego rozumu, jak i też to, które
zostało obwieszczone w księgach spisanych pod Bożym natchnieniem, wyraźnie
zakazują, aby nikt poza publiczną sprawą sądową nie pozbawiał kogokolwiek życia,
albo go ranił, chyba że zmuszony został do tego koniecznością obrony samego siebie”.
Papież pisał ten list, by potępić pojedynki, które były wtedy niezwykle popularne.
Jednak odnosząc ten dokument do kary śmierci, można powiedzieć, że papież
akceptował również prawo prawowitej władzy do jej egzekwowania.
Pius XII twierdził, że państwo pozbawia skazańców jedynie dobra życia, bo prawa
do życia przestępcy pozbawiają się sami, w momencie popełniania zbrodni. Po jego
wypowiedziach głos w sprawie kary śmierci zabrał dopiero Jan Paweł II. Nawet
Sobór Watykański II milczał w tej sprawie. Jan Paweł II był papieżem, który jako
głowa Kościoła wypowiadał się na temat kary śmierci najwięcej i najczęściej. Chociaż
na każdym kroku wzywał rządy do jej zaniechania, to jednak nie wykluczył jej
stosowania w nadzwyczajnych przypadkach.
Papież odwoływał się w swoim nauczaniu do idei obrony koniecznej
sformułowanej przez św. Tomasza z Akwinu. W encyklice Evangelium vitae pisał:
„uprawniona obrona może być nie tylko prawem, ale poważnym obowiązkiem
tego, kto jest odpowiedzialny za życie drugiej osoby, za wspólne dobro rodziny lub
państwa”. Zdarza się, niestety, że konieczność odebrania napastnikowi możliwości
szkodzenia prowadzi czasem do pozbawienia go życia. W takim przypadku
spowodowanie śmierci należy przypisać samemu napastnikowi, który naraził się na
nią swoim działaniem, także w sytuacji, kiedy nie ponosi moralnej odpowiedzialności
ze względu na brak posługiwania się rozumem”. Jan Paweł II powtórzył więc naukę,
jaką propagował Pius XII.
W innym miejscu papież stwierdzał: „Istotnie, kara wymierzana przez
społeczeństwo ma przede wszystkim na celu «naprawienie nieporządku wywołanego
przez wykroczenie». Władza publiczna powinna przeciwdziałać naruszaniu praw
osobowych i społecznych, wymierzając sprawcy odpowiednią do przestępstwa
karę, jako warunek odzyskania prawa do korzystania z własnej wolności. W ten
sposób władza osiąga także cel, jakim jest obrona ładu publicznego i bezpieczeństwa
osób, a dla samego przestępcy kara stanowi bodziec i pomoc do poprawy oraz
wynagrodzenia za winy”.
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Za pontyfikatu Jana Pawła II ukazał się też nowy Katechizm Kościoła Katolickiego,
w którym zmieniono zapis o stosowaniu kary śmierci. W dawniejszym katechizmie
stwierdzano, że tradycyjne nauczanie Kościoła uznaje za uzasadnione prawo
i obowiązek prawowitej władzy publicznej do wymierzania kar odpowiednich do
ciężaru przestępstwa, nie wykluczając kary śmierci w przypadkach najwyższej
wagi. Obecnie zaś w punkcie 2267 czytamy: „Kiedy tożsamość i odpowiedzialność
winowajcy są w pełni udowodnione, tradycyjne nauczanie Kościoła nie wyklucza
zastosowania kary śmierci, jeśli jest ona jedynym dostępnym sposobem skutecznej
ochrony ludzkiego życia przed niesprawiedliwym napastnikiem”.
Jan Paweł II wielokrotnie sprzeciwiał się jednak wykonywaniu kary śmierci,
gdyż uważał, iż w dzisiejszych czasach państwo jest w stanie doprowadzić do
takiej izolacji przestępcy, że społeczeństwo może być bezpieczne. Jeszcze bardziej
zdecydowanym krytykiem najwyższego wymiaru kary okazał się jego następca –
Benedykt XVI, który w 2007 roku stwierdził, że jest ona „obrazą godności człowieka”.

Czy Kościół zmienił naukę w sprawie kary śmierci?
„Ostatnio coraz częściej inaczej ocenia się karę śmierci. Mimo iż w sensie
dogmatycznym nic się nie zmieniło, to jednak nie tylko teolodzy, ale całe konferencje
episkopatów poszły tak daleko, że każdy rodzaj kary śmierci zaczęto uważać
za «niezgodny z Ewangelią»”, pisze Vittorio Messori. Ze współczesnych pisarzy
katolickich nikt nie zebrał więcej argumentów na rzecz kary śmierci niż właśnie on.
Messori zauważa, że kara śmierci była bezdyskusyjna zarówno w Starym, jak
i Nowym Testamencie. Sam Chrystus nie zanegował wyroku na siebie i dwóch
ukrzyżowanych razem z Nim łotrów. Co więcej, przypadek dobrego łotra, który
nawrócił się w obliczu egzekucji, pokazuje, że Jezus widział w karze śmierci
możliwość odkupienia win. Stare kroniki pełne są opisów scen, w których skazani
zbrodniarze przed wykonaniem wyroku okazywali skruchę i się nawracali. Messori
przypomina, że przez wieki także w Państwie Kościelnym, którym rządzili papieże,
egzekucje na przestępcach odbywały się w majestacie prawa. „Gdyby więc dzisiaj
Kościół stwierdził, że kara śmierci jest grzechem, oskarżyłby sam siebie”, komentuje
włoski pisarz.
A jednak sam Messori jest przeciwny karze śmierci. Podobnie jak Jan Paweł II
uważa, że dzisiejsze społeczeństwa ze swym systemem penitencjarnym mogą się
obyć bez takiej kary. Poza tym ludzie przestali rozumieć istotę kary śmierci, gdyż w
perspektywie chrześcijańskiej była ona dla przestępcy darem – sposobem wyrażenia
skruchy i oczyszczenia z grzechów. W zsekularyzowanym świecie, gdzie nie wierzy
się już w życie po śmierci, taka funkcja przestała mieć znaczenie. Skazańcy idą na
śmierć nie z żalem za grzechy, lecz z poczuciem krzywdy i nienawiścią.
Tak więc, zdaniem Messoriego, nauka Kościoła nie uległa zmianie. Zmieniła się tylko
praktyka podejścia do problemu, spowodowana obserwowaniem „znaków czasu”
i wyciąganiem z tego wniosków. █

KATOLICKI SPÓR
Pius XII w 1952 roku powiedział, że
według niego państwo pozbawia
skazańców jedynie dobra życia, bo prawa
do życia przestępcy pozbawiają się sami
w momencie popełniania zbrodni.

Ks. Marian Machinek (1960), ksiądz katolicki, profesor teologii, studiował m.in. na
uniwersytecie w Wiedniu i Augsburgu, kierownik Zakładu Teologii Moralnej i Duchowości na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
redaktor naczelny rocznika „Forum Teologiczne”, autor m.in. takich prac, jak Życie
w dyspozycji człowieka czy Śmierć w dyspozycji człowieka. Mieszka w Olsztynie.

O KARĘ ŚMIERCI
Rozmowa z ks. Marianem Machinkiem
i Michałem Wojciechowskim

Teraz Benedykt XVI mówi, że kara śmierci
to obraza ludzkiej godności.

Michał Wojciechowski (1953), pierwszy katolik świecki w Polsce, który został profesorem teologii, studiował fizykę na Uniwersytecie Warszawskim, teologię w Akademii
Teologii Katolickiej w Warszawie oraz Instytucie Katolickim w Paryżu, biblista, wykładowca na UKSW i Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, gdzie jest kierownikiem
katedry, autor m.in. takich książek, jak Moralna wyższość wolnej gospodarki czy Biblia
a państwo. Mieszka w Olsztynie.

Rozmawia: Łukasz Adamski
Olsztyn, listopad 2008

Nauczanie Kościoła Katolickiego dotyczące kary
śmierci nie jest jednoznaczne. Już Ojcowie Kościoła
dopuszczali stosowanie tej najwyższej kary. Według
św. Augustyna, „państwo chrześcijańskie, czyli takie,
które przyjęło chrześcijańskie zasady za podstawę
swego działania, mogło w granicach określonych przez
moralne prawo Boże stosować karę śmierci, nie tracąc
przez to swego chrześcijańskiego charakteru”. Z kolei
św. Tomasz z Akwinu pisał: „grzeszników zabijać nie
tylko wolno, ale należy to czynić, jeżeliby okazali
się szkodliwi lub niebezpieczni dla społeczeństwa”.
Również Pismo Święte, nie tylko Stary Testament, gdzie
dopuszczalność stosowania kary śmierci występuje
dość często, ale również Nowy Testament nie potępia
wprost kary śmierci. Jednak trudno jest dziś usłyszeć
z ust hierarchów kościelnych akceptację stosowania
kary śmierci. Jan Paweł II usilnie nawoływał do jej
zniesienia. Benedykt XVI stwierdził nawet, że „kara
śmierci to obraza ludzkiej godności”. Czy można więc
jednoznacznie powiedzieć, że Kościół jest za karą
śmierci bądź przeciw niej?
Ks. Marian Machinek: Ja bym się nie zgodził z tym określeniem, że stanowisko
Kościoła jest niejednoznaczne w tej kwestii. Oczywiście, ono nie jest jednoznaczne,
jeżeli próbujemy wydobyć go z przestrzeni dwóch tysięcy lat. Wtedy stanowisko
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Kościoła nie tylko odnośnie do kary śmierci, ale wielu innych problemów będzie
różne w różnych okresach. Wydaje mi się, że występuje coś takiego jak rozwój
wrażliwości moralnej i rozwój moralny samych społeczeństw. Natomiast opcja
Kościoła idzie jednoznacznie w kierunku moratorium na karę śmierci z celem jej
zniesienia. Oczywiście stanowisko Kościoła w sprawie kary śmierci jest inne niż jego
stanowisko w odniesieniu do aborcji. Te dwie przestrzenie są inne: o ile w stosunku
do aborcji Kościół mówi: „Nigdy nie wolno zabijać dzieci nienarodzonych”, o tyle
w stosunku do kary śmierci Kościół uzależnia swoje stanowisko od tego, czy
społeczeństwo jest w stanie dać jakąś alternatywę.
Panie profesorze, czy przykazanie „nie zabijaj” nie
jest dowodem na to, że katolik nie powinien popierać
kary śmierci?
Michał Wojciechowski: Przykazanie „nie zabijaj” znaczy dosłownie „nie morduj”.
To jest przykazanie, które ma powstrzymać morderców, a więc ono nie odnosi się do
tej kwestii. Jest to zakaz zabijania niewinnych, a nie zakaz zabijania np. w obronie
własnej czy wrogów na wojnie. Natomiast uważam, że Kościół nie zajął ostatecznego
stanowiska w sprawie kary śmierci. A to, że ostatnie dokumenty kościelne sprzyjają
raczej zniesieniu kary śmierci, nie jest decydujące. Nie można bowiem w wypadku
nauki Kościoła zaliczać do niej czegoś, co się sformułowało niedawno. Do wiary
Kościoła należy to, co jest w Piśmie Świętym i w co Kościół stale wierzył. W wypadku
takim, jak stosowanie kary śmierci, gdy jest zupełnie jasne, że tradycja Kościoła
do niedawna dopuszczała jej stosowanie, nie można powiedzieć, że teraz nagle
nauczamy inaczej. Można powiedzieć, że chcielibyśmy, żeby kara śmierci była
zniesiona, ale nie możemy zakazywać państwom jej stosowania, skoro Kościół się na
to zgadzał przez kilkanaście wieków.
M.M: Nie zgadzam się z tą wypowiedzią do pewnego stopnia. Oczywiście, że
stanowisko Kościoła było dopuszczające, chociaż kara śmierci nigdy nie była
czymś, co Kościół w zasadzie lekką ręką dopuszczał, abstrahując od jakichś tam
wyłomów praktycznych, które znamy z historii. Natomiast, jak już powiedziałem,
istnieje coś takiego jak rozwój wrażliwości moralnej. Nauczanie Kościoła to nie
jest pewien konglomerat, który musi być przez wieki przekazywany w formie
zupełnie niezmiennej. Tak samo jak istnieje rozwój wrażliwości moralnej odnośnie
do stosunku do dzieci, kobiet czy spraw gospodarczych, tak samo istnieje również
w tym momencie rozwój wrażliwości Kościoła. Myślę, że jeżeli dzisiaj Kościół tak
mocno podkreśla wartość każdego życia ludzkiego, to również przestępca, chociaż
utracił wszelką godność moralną i utracił wszelkie atrybuty człowieka godnego
szacunku, nie przestaje być człowiekiem. Nie możemy jednocześnie być za ochroną
życia i traktować karę śmierci jako jeden z elementów dyscypliny państwowej.

Zbyt łatwo traktuje się jako naukę
Kościoła wszystkie wypowiedzi
papieży.
M.W.: Chciałbym zwrócić uwagę na to, że Kościół oczywiście nigdy nie był
zachwycony karą śmierci, ale ją też prawie zawsze dopuszczał. To tak jak z wojną,
która jest rzeczą okropną, tak jak kara śmierci jest rzeczą okropną, natomiast
nie możemy powiedzieć władzom państwowym, że prowadzenie wojny jest
bezwarunkowo zabronione. I nie mówimy tego. Nauczanie Kościoła katolickiego
w kwestii wojny jest dziś jednoznaczne: wolno państwu w obronie swoich obywateli
wystąpić przeciwko niesprawiedliwemu agresorowi.
M.M.: Do pewnego stopnia jestem w stanie zaakceptować taki punkt widzenia.
Jednak pytaniem jest to, czy kara śmierci w dzisiejszym społeczeństwie spełnia swoje
zadanie, którym jest (również według Katechizmu) ochrona przed niesprawiedliwym
napastnikiem. Kara śmierci byłaby do zaakceptowania przez Urząd Nauczycielski
Kościoła jako pewna, chociaż ekstremalna, dopuszczalna forma karania przestępców
jedynie wtedy, gdyby się okazało, że nie ma żadnej alternatywy…
Ale Kościół zostawia sobie pewną furtkę. Katechizm
Kościoła Katolickiego (paragraf 2267) zawiera zdanie:
„Kiedy tożsamość i odpowiedzialność winowajcy są
w pełni udowodnione, tradycyjne nauczanie Kościoła
nie wyklucza zastosowania kary śmierci, jeśli jest ona
jedynym dostępnym sposobem skutecznej ochrony
ludzkiego życia przed niesprawiedliwym napastnikiem”.
M.M.: Ponieważ Kościół zawsze głosił, że życie napastnika nie jest cenniejsze
od życia jego ofiary. Gdyby się okazało, że nie możemy w inny sposób bronić
niewinnych, to kara śmierci zapewne byłaby dopuszczalna, tak samo jak każda inna
forma obrony koniecznej, czyli takiej, dla której nie ma żadnej innej alternatywy.
Święty Paweł stwierdził w Liście do Rzymian, że
„władza nie na darmo nosi miecz”. Ksiądz napisał
w jednej ze swoich książek, że fragment ten jest często
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Ale z drugiej strony konkretni ludzie,
chrześcijanie, pytają, jakie jest
współczesne stanowisko Kościoła.
błędnie interpretowany jako pochwała stosowania kary
śmierci. Na czym polega ta błędna interpretacja?
M.M.: Ten fragment ma za sobą ogromną historię, która interpretowała zasadę
Ius gladii, czyli prawo miecza, jako jednoznaczne prawo do ucinania głów. Z drugiej
strony jednak są interpretacje, które mówią, że Paweł, który był lojalny wobec
prawowitej władzy, uwzględniał, że miecz symbolizuje jej prawo do karania.
Oczywiście, nie da się wykluczyć, że kara śmierci była w czasach Pawłowych zupełnie
przez niego dopuszczalna. Natomiast kwestia aplikacji współczesnej tego tekstu –
czyli że możemy się powołać na tekst Biblii i brać go do dzisiejszych czasów jako
niemal dowód z Objawienia – jest dla mnie problematyczna.
Czy św. Paweł akceptował karę śmierci?
M.W.: Te słowa padają w Liście św. Pawła do Rzymian, czyli do chrześcijan
zamieszkałych w stolicy imperium, gdzie normalni mieszkańcy tej stolicy byli
obywatelami rzymskimi i wobec nich karę śmierci wykonywano przez ścięcie
mieczem. Także, do czego to jest aluzja, to aż nadto oczywiste. Te słowa są dalszym
ciągiem zdania, w którym św. Paweł mówi, że jak ktoś jest porządny, to nie ma
co się bać władzy, a jeżeli czyni źle, niech się lęka, bo władza nie na darmo nosi
miecz. Jest to po prostu ostrzeżenie wobec przestępców, że grozi im kara śmierci,
wymierzana przez władzę rzymską, którą św. Paweł uznawał. Pismo Święte czytamy
nie tylko z czystej ciekawości historycznej, ale również odczytujemy je jako wzorzec
postępowania, więc można sądzić, że wobec władzy legalnej i sprawiedliwej, również
w innych epokach, obowiązuje ta sama zasada. Dlatego też Kościół do niedawna stał
na stanowisku, że aczkolwiek kara śmierci jest rzeczą okropną i w poszczególnych
wypadkach wzywał władców i sędziów do łagodności, to jednak jej nie wykluczał.
Dodam, że nie chodzi tylko o samego św. Pawła. Dużą wagę ma również zdanie na ten
temat, które jest w Księdze Rodzaju. W opisie przymierza z Noem padają słowa Boga:
Katolicki spór o karę śmierci

„Kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego”. Otóż te słowa są
też bardzo programowe, bo one dotyczą praojca ludzkości i jego potomków, którzy
symbolizują całą ludzkość. Potem jest wyliczenie wszystkich potomków Noego, którzy
są symbolami wszystkich narodów ówczesnego świata.
Czyżby Ksiądz odczytywał przekaz biblijny przez
pryzmat propagandy przeciwko karze śmierci?

Nauczanie Kościoła to nie jest pewien
konglomerat, który musi być przez wieki
przekazywany w formie zupełnie niezmiennej.
M.M.: Nie schodźmy na poziom, gdzie mówimy o propagandzie. Wydaje mi
się, że Stary Testament nabiera dla chrześcijanina swojego sensu normatywnego,
wtedy gdy czyta się go z perspektywy Nowego Testamentu. Pismo Święte stanowi
oczywiście ten punkt odniesienia dla całej tradycji kościelnej i dla całego nauczania
Kościoła, ale jednocześnie to nie jest zbiór jednakowych klocków, które można wyjąć
niezależnie od miejsca, w którym się znajdują, i powiedzieć, że tutaj właśnie pasują.
Jednocześnie Pismo Święte zawiera bardzo wiele postanowień, które dotyczą życia
społecznego, a które w zasadzie nie są dziś przez nas akceptowane. A przynajmniej
są na nowo przemodelowane, dlatego że mamy doświadczenia dwóch tysięcy lat.
Wydaje mi się, że te dwie pozycje, które reprezentujemy w tej dyskusji z panem
profesorem, to nie są pozycje na dwóch antypodach. Wbrew pozorom są one bardzo
blisko. Wydaje mi się, że pytanie, jakie powinniśmy postawić, jest następujące: czy
kara śmierci może w świetle nauki chrześcijańskiej należeć do arsenału zwyczajnych
środków, jakimi dysponuje państwo, nawet gdyby to był środek absolutnie
ostateczny? Czy może należy wyjąć ją spośród tego arsenału i wstawić do arsenału
środków na sytuacje nadzwyczajne? Mam na myśli sytuacje totalnego chaosu, gdzie
nie ma możliwości ani odseparowania, ani ukarania więźniów i wiadomo, że jeżeli
nie sięgniemy wtedy po nadzwyczajne środki, karę kapitalną, to wtedy narażamy
społeczeństwo na dalsze ofiary.
Obawiam się, że nawet w sytuacji totalnego chaosu
byłby problem z przywróceniem kary śmierci
w Europie…
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M.W.: To, że państwa europejskie są generalnie przeciwko karze śmierci, jest
wielką obłudą. W momencie kiedy istoty niewinne, czyli dzieci nienarodzone
są masowo mordowane, to unoszenie się nad losem groźnych zbrodniarzy jest
zupełnie nie na miejscu. Sens takiej dyskusji, jaką prowadzimy dzisiaj, jest tylko
w kraju, gdzie aborcja jest całkowicie zakazana. Dopiero wtedy wolno mówić
o zabranianiu kary śmierci. Natomiast cofając się trochę do poprzednich wątków,
widzę tu niebezpieczeństwo, że odczytywanie Pisma Świętego według modelu
tu zaproponowanego prowadzi do jego oceniana z dzisiejszego punktu widzenia.

Okazuje się, że wszystko jest dozwolone
na skutek umiejętnej interpretacji. Myślę, że
trzeba temu postawić tamę.
Odwrotnie! Pismo Święte ocenia świat obecny i tak to chrześcijanin powinien
odczytywać. Powinien je rozpatrywać właśnie zgodnie z intencją swojego autora!
Św. Paweł był świadomy tradycji Starego Testamentu, a jednak bardzo mocno
interpretował ją pod kątem nauczania i osoby Chrystusa.
Zdanie papieży jednak diametralnie się zmieniło w ciągu
półwiecza. Pius XII w 1952 roku powiedział, że według
niego państwo pozbawia skazańców jedynie dobra
życia, bo prawa do życia przestępcy pozbawiają się
sami w momencie popełniania zbrodni. Natomiast teraz
Benedykt XVI mówi, że kara śmierci to obraza ludzkiej
godności. Więc to podejście radykalnie się zmienia.
M.W.: Mówienie tutaj o nauce Kościoła jest przedwczesne. Zbyt łatwo traktuje
się jako naukę Kościoła wszystkie wypowiedzi papieży. Pamiętajmy, że według
nauki katolickiej papież cieszy się przywilejem nieomylności wtedy, gdy w imieniu
Kościoła uroczyście i oficjalnie ogłasza jako dogmat naukę, która już w Kościele
jest znana i przyjęta. A nie nową. Tak Sobór Watykański I, który uchwalił ten dość
drażniący dla postępowców dogmat o nieomylności papieskiej, to sformułował.
Papieże bardzo rzadko odwołują się do takich sformułowań. W wypadku Jana Pawła
II, definicji tej odpowiadają jego wypowiedzi w encyklice Evangelium vitae na temat
Katolicki spór o karę śmierci

niedopuszczalności aborcji. Tam on się powołuje na te uprawnienia, chociaż jakoś
teologowie niezbyt chętnie o tym mówią.
M.M.: Zgadzam się absolutnie z tym, że istnieje hierarchia prawd, hierarchia
nauczania im odpowiadająca i również hierarchia mocy zobowiązującej. Hierarchia
w znaczeniu pewnego stopniowania: nie wszystko, co mówi papież, należy do
depozytu wiary czy moralności. To jest jasne. Ale z drugiej strony konkretni ludzie,

Nam się ciągle wydaje, że nasz świat da się jakoś
lepiej urządzić. Nie da się.

chrześcijanie pytają, jakie jest współczesne stanowisko Kościoła. Chcą wiedzieć, czy
mają się od niego zdystansować, czy je zaakceptować. W tym sensie wydaje mi się,
że jest to istotne. Mocujemy się tutaj głównie z interpretacją Pisma Świętego, dlatego
chciałbym jeszcze dodać, że ważne są kwestie związane z życiem społecznym
w czasach biblijnych. Pamiętajmy, że św. Paweł nie widział możliwości zniesienia
w swoim świecie niewolnictwa (List do Filemona). Starał się oczywiście zmniejszyć
jego skutki, napominając Filemona, by ten jak brata traktował swojego niewolnika.
Inną kwestią jest struktura rodziny, miejsca kobiet we wspólnocie. To są wszystko
rzeczy, które nie należą do tego twardego depozytu chrześcijańskiego przesłania,
a jeżeli słuchamy ich, to w sposób aproksymatywny. Próbujemy wyciągnąć z nich to,
co jest trwale.
M.W.: Niestety, wiemy dobrze, że jak jest jakakolwiek niezgodność między Pismem
Świętym a obecnymi obyczajami, to zawsze się znajdzie grupka usłużnych teologów,
którzy tłumaczą, że Pismo Święte trzeba inaczej zinterpretować. To jest nagminne
i bez przerwy nadużywane w sprawach nawet grubszych niż kara śmierci. Okazuje
się, że wszystko jest dozwolone właśnie na skutek umiejętnej interpretacji. Myślę,
że trzeba temu postawić tamę i stosować takie argumenty w wypadkach, gdy one są
niewątpliwe.
Jan Paweł II apelował w 1998 roku o zniesienie kary
śmierci, argumentując, że w demokratycznych krajach
są inne sposoby, które pozwalają uchronić się przed
złoczyńcami. Pan napisał kiedyś: „Apele o miłosierdzie
i nadzieja, że kary śmierci da się uniknąć, nie znoszą
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bowiem wymogów sprawiedliwości. Prawa ludzkie
przestępców nie powinny usuwać ani podważać praw
aktualnych i potencjalnych ofiar”. Czy Jan Paweł II nie
dostrzegał wystarczająco praw potencjalnych ofiar?
M.W.: Jan Paweł II miał nadzieję, że urządzenie społeczeństw demokratycznych
pozwoli ochronić ofiary bez stosowania kary śmierci. Czy miał rację? To nie jest

Oczywiście nie można być naiwnym. Ale słowo
Boże rzeźbi ludzkie serca przez dwa tysiące lat.

pytanie teologiczne. Nawet ten osąd nie należy do dziedziny teologii, bo to jest osąd
na temat możliwości i skuteczności współczesnego państwa. Są sugestie mówiące,
że kara śmierci nie odstrasza wcale albo odstrasza bardzo. Osobiście skłaniałbym
się ku tej drugiej opinii. I to bardzo wyostrza nasz problem. Gdy w Nowym Jorku
wykonano kilka wyroków śmierci i nadano temu rozgłos, liczba zabójstw na pewien
czas znacznie spadła. Czyli ocalało kilkadziesiąt osób. W tym świetle trzeba podejść
do pytania, czy kara śmierci jest zwyczajnym, czy nadzwyczajnym środkiem.
Otóż w kategoriach kolektywistycznych tak można powiedzieć, ale ja uważam,
że kategorie osobowe są właściwsze. Dla osoby, która umiera, to jest sytuacja
nadzwyczajna. Jeżeli ludzie mieliby być bardziej narażeni, to nie ma co dyskutować,
czy to jest środek zwyczajny, czy nadzwyczajny, tylko trzeba ich bronić. Jeżeli ktoś
jest przeciwnikiem kary śmierci, to powinien powiedzieć w twarz osobom, które
straciły bliskich z powodu morderstwa, że ważniejsze jest, żeby morderców nie karać
śmiercią niż to, że zginęli ich bliscy. Tylko że przeciwnicy kary śmierci oczywiście
chowają głowę w piasek i udają, że takiego związku nie ma. Z drugiej strony jeżeli
ktoś jest zwolennikiem kary śmierci, to powinien głośno powiedzieć, że domaga się
zatrudnienia kata. Myślę, że to jest jeden z tych problemów, którego rozwiązać nie
sposób. Nam się ciągle wydaje, że nasz świat da się jakoś lepiej urządzić. Nie da się.
Będą wojny, będą morderstwa i będzie konieczność czasami stosowania kary śmierci
i nie można, niestety, od tej rzeczywistości uciekać ku niebiańskim złudom.
Chowa Ksiądz głowę w piasek?
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M.M.: Zarzut ogromnego kalibru, więc muszę się do niego odnieść. Absolutnie nie.
Moje pytanie jest takie: czy zabicie już bez afektu, na podstawie wyroku, czyli takie,
które mniej skazańca boli, być może humanitarne (choć to absurd zupełny), czy ono
zmieni coś w historii? Rodzina ma zapewne jakieś poczucie, że oto jakiś dług został
wyrównany. Natomiast wydaje mi się, że jest to podejście absolutnie błędne. Ktoś,
kto jest przeciwko karze śmierci, to nie jest ktoś, kto mówi rodzinie, że życie sprawcy
jest ważniejsze od życia ofiary. Gdyby ofiara jeszcze żyła, to można by było postawić
takie pytanie. Jest bardzo dużo pesymizmu w tym, co pan profesor powiedział
o sytuacji życia społecznego. Taki osąd, że nie będzie lepiej, że człowiek będzie nadal
popełniał zło i dlatego te stare miary muszą być do niego przyłożone – jest dla mnie
nie do przyjęcia. Oczywiście nie można być naiwnym. W jakiś sposób zło jest obecne.
Natomiast ja patrzę na rozumienie Biblii w kontekście również tego, że Biblia toruje
sobie drogę w ludzkich sercach. Słowo Boże rzeźbi ludzkie serca przez dwa tysiące
lat. Dlatego dzisiaj niektóre teksty przemawiają do nas bardziej niż inne. Szczególnie
jeżeli spór dotyczy, jak powiedziałem, kwestii odnoszących się do kształtu życia
społecznego. To nie są kwestie dogmatyczne.
M.W.: Ja stanowczo się sprzeciwiam takiemu uleganiu sugestii oświeceniowego
dogmatu, że świat się naprawia. XX wiek z jego potwornościami jest wystarczającym
dowodem, że się nie poprawia. To, że akurat nas chwilowo wyrzuciło w Europie na
taką stosunkowo znośną plażę, gdzie świeci słońce, to nie powinno nam przysłaniać
oczu, że to jest kruchy lód i że nie możemy sobie żyć tutaj życiem pięknoduchów
w momencie, kiedy na świecie jest tyle zła. Okropność dzisiejszego świata przejawia
się w powszechności aborcji w Europie. To pokazuje, jaką fikcją jest ta cała poprawa
moralna społeczeństw. To jest totalna nieprawda. Społeczeństwa, w których żyjemy,
są całkowicie zakłamane i ubabrane krwią po łokcie.
M.M.: Nawet gdybym się zgodził z panem profesorem, to pozostaje pytanie, czy
chrześcijanie mają łącznie z tym społeczeństwem, które ma ręce utytłane we krwi,
również stosować taką samą miarę w dzisiejszym świecie. I tutaj nie jestem tego zdania.
M.W.: Nie możemy się przyłączać do obłudy tego społeczeństwa, a to
społeczeństwo, stwarzając coraz więcej ulg dla groźnych przestępców, okazuje
bardzo obłudne oblicze.
M.M.: Przyzwolenie na karę śmierci dla tego społeczeństwa oznaczałoby ślepą
drogę, a nie poprawę.
Postawmy więc kropkę w tym miejscu. Widać na przykładzie naszej rozmowy,
że katolicy są bardzo podzieleni w kwestii kary śmierci. Dziękuję bardzo za
rozmowę. █
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Stara, dobra nauka św. Augustyna brzmi: niech astronomowie opisują obroty
sfer niebios naturalnych, a pasterze Kościoła niech uczą, jak dostać się do nieba
nadprzyrodzonego.
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Jak Ksiądz Biskup sądzi, czy któregoś dnia naukowcy
odkryją Boga?
– Czy oglądając cegły starożytnej budowli, w końcu odkryjemy uwieczniony
w glinie odcisk palca cesarza i w ten sposób przekonamy się, że to władca rozkazał
wznieść twierdzę? Czy analizując zdania powieści Pan Wołodyjowski, odkryjemy
w końcu między linijkami tekstu nieostrożnie pozostawioną tam fotografię
Sienkiewicza? Nie, to na innej drodze odkrywamy wpływ króla na wzniesione przez
niego budowle. W inny sposób odkrywamy tożsamość autora powieści. Według
nieprzerwanej Tradycji chrześcijańskiej świat przyrody jest naturalną księgą,
w której objawił się Stworzyciel. „Od stworzenia świata niewidzialne przymioty
[Boże] – Jego wiekuista potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez
Jego dzieła” (Rz 1,20).

Chociaż dla wielu zabrzmi to niewiarygodnie,
w swojej najnowszej książce Ścieżką prawdy do Boga
pokazuje Ksiądz Biskup, że chrześcijaństwu od
początku było „po drodze” z nauką.
– Zapał Ojców Kościoła do sięgania po przykłady z nauk przyrodniczych jest
zdumiewający. Zająłem się tą sprawą nie jako specjalista (to musimy zostawić
prawdziwym historykom), ale jako amator popularyzujący wybrane przykłady
wyczytane przeze mnie w piśmiennictwie Kościoła dawnych wieków. Muszę
przyznać, że te przykłady mnie zaskoczyły: przypomnijmy tu na przykład kazanie św.
Grzegorza z Nyssy, który żył w IV wieku. Porównuje on siłę grzechu i siłę świętości:
szukając analogii, która będzie zrozumiała dla słuchacza, przywołuje proporcje
mroku i światła w kosmosie. Mroku we wszechświecie jest mało, to tylko stosunkowo
niewielka ciemna przestrzeń z tej strony kuli ziemskiej, gdzie panuje noc. A światła
jest ogromnie dużo: jest to o wiele większa przestrzeń wypełniona promieniami
Słońca i gwiazd.
Trudno dzisiaj znaleźć kaznodzieję, który używałby
faktów ze świata nauki do przybliżania wiernym
prawd wiary...
– Tak, to rzuca się w oczy: dziś w kazaniu o problemach moralnych przykłady
wzięte z astronomii odczuwalibyśmy jako zbyt trudne, mało komunikatywne. A w IV
wieku, tak od nas odległym, można się było z tym spotkać. Kazanie tego typu jest
fascynującym oknem, przez które możemy zajrzeć do wnętrza kościoła z IV wieku,
a nawet więcej: do wnętrza serc i umysłów chrześcijan wypełniających ten kościół.
Interesowały ich bieżące osiągnięcia nauk ścisłych, byli w nich zorientowani,
czerpali z nich dla ilustrowania wykładu prawd chrześcijańskiej wiary. Ojcowie
Kościoła często powoływali się na matematykę czy astronomię w swoich kazaniach.
Znakomitym przykładem tej symbiozy jest metafora cienia Ziemi, jaką przedstawił
św. Grzegorz z Nyssy, albo fakt przedstawiania na średniowiecznych katedrach
podobizn naukowców.
Bo Kościół nie przyszedł zastępować wiedzy wiarą.
Taki zarzut, który powtarza się dzisiaj często,
wytaczano także w starożytności. Zarzucali to na
przykład manichejczycy św. Augustynowi.
– Na pytanie o to, czy Kościół chce zastępować wiedzę, pisarze chrześcijańscy
dają od pierwszego wieku jednoznaczną odpowiedź. Wiara nie jest konkurencją dla
wiedzy zdobytej na drodze filozoficznej refleksji i przyrodniczej obserwacji świata. To
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prawda, że wiara jest źródłem światła w naszym poznaniu, jest źródłem wiedzy, ale
odmiennej. Dotyczy innej dziedziny: nadprzyrodzonej. Wiedzę o naturze człowiek ma
zdobywać naturalnymi sposobami: przyrodzonymi siłami rozumu i eksperymentu.
A do Boga ma zbliżać się na drodze ponadnaturalnej, czyli nadprzyrodzonej: poprzez
wiarę. To stara, dobra nauka św. Augustyna: niech astronomowie opisują obroty
sfer niebios naturalnych, a pasterze Kościoła niech uczą, jak dostać się do nieba
nadprzyrodzonego.
Mówił Ksiądz Biskup o zainteresowaniu wczesnych
chrześcijan bieżącymi osiągnięciami nauk
ścisłych. Już Klemens Aleksandryjski głosił, że
chrześcijański mędrzec powinien cechować się
szerokością horyzontów. Dla św. Augustyna ważne
było, aby jego podopieczni potrafili rozróżniać
przedmiot wiedzy, wiary i zabobon. Paradoksalnie
dzisiaj, w „oświeconych” czasach, o taką szerokość
horyzontów często bardzo trudno. Wielu chrześcijan
nie zadaje sobie trudu, aby sprawdzić, czy w ogóle
warto wierzyć np. w radiestezję, homeopatię,
negatywną energię paprotek itp. I mamy cały zastęp
wiernych o dosyć synkretycznych poglądach...
– To prawda, że umiejętność odróżnienia przedmiotu przyrodniczej wiedzy od
materii wiary z jednej strony i od zabobonu – ze strony drugiej, to stały temat
nauczania u wielu pasterzy z dawnych wieków Kościoła. Oczywiście, na pierwszy
plan wysuwa się tu św. Augustyn. Ale nawet sto lat później, w latach upadku kultury
starożytnej na Zachodzie, będzie tego nauczać swoich wiernych św. Cezary z Arles...
Dziś stajemy przed tymi samymi problemami: wieki płyną, a natura człowieka
pozostaje ta sama.
Jak można, zdaniem Księdza Biskupa, temu zaradzić?
– Najlepszą obroną przeciw nierozumnej łatwowierności chrześcijanina jest
zanurzenie w rzece Tradycji Kościoła, w ciągłość nauczania katolickiego łącznie
z dziełami mistrzów Kościoła starożytnego i średniowiecznego. Zadziwiające,
jak wiele problemów powraca w każdym pokoleniu wierzących. Ludzi śmieszy
odwoływanie się do magii w leczeniu chorób, co tak powszechne było przed
wiekami. A jednocześnie ci sami ludzie wierzą w moc rzekomych leków, które swoje
właściwości nabyły przez długotrwałe potrząsanie... Wystarczy nadać temu uczoną
Nauka i religia - konflikt czy symbioza?

nazwę, a magiczny produkt opakować w nowoczesny sposób. Jako duszpasterz
aktywny w środowiskach wspólnot charyzmatycznych często spotykam się
z doniesieniami na temat cudownych uzdrowień. Zawsze zaczynam wtedy od prośby
o weryfikację: czy mogę skontaktować się taką uzdrowioną osobą, czy mogę do niej
zatelefonować albo napisać; czy mogę zobaczyć świadectwa lekarskie potwierdzające
zmianę stanu zdrowia. Wydawałoby się, że są to dość oczywiste prośby, wsparte
wielowiekową Tradycją Kościoła. Zdumiewające, jak często sam fakt postawienia
problemu weryfikacji opowiadania o uzdrowieniu spotyka się z emocjonalnym
odrzuceniem, a nawet oburzeniem.
Mamy właśnie Rok Darwinowski. To chyba świetna
okazja, żeby pomówić o relacji wiary, kreacjonizmu
i ewolucjonizmu. Paradoksalnie, możliwości
ewoluowania jednego gatunku w drugi nie wykluczał
już św. Augustyn. Taki pogląd nie wyklucza aktu
stwórczego.
– Komentarze Ojców Kościoła z natury rzeczy odnosiły się do tego stanu wiedzy
przyrodniczej, który był dostępny za ich czasów. Wiedza o tym, jak długa jest historia
życia biologicznego na Ziemi, jest nam dostępna dopiero od niedawna. Również
znajomość historii stopniowego pojawiania się coraz bardziej skomplikowanych
organizmów na naszej planecie to sprawa nowa. Nie możemy więc oczekiwać,
że św. Augustyn albo św. Tomasz będą komentować fakty z przyszłości. Byłoby to
równie nieuprawnione, jak pytanie o opinię Izaaka Newtona na temat teorii ewolucji.
Możemy jednak pytać o coś innego: czy myśl wielkich Ojców Kościoła była otwarta
na ewentualność przyszłych nowych i nieoczekiwanych odkryć, z oczywistych
względów jeszcze nieznanych. I tu odpowiedź brzmi: tak. Najlepszym przykładem
jest właśnie św. Augustyn. Nie będziemy twierdzić, że był on ewolucjonistą, albo
że był przeciwnikiem ewolucjonizmu. Nie można wprost odnosić pojęć naukowych
ukształtowanych w XIX wieku do sytuacji intelektualnej wcześniejszej o półtora
tysiąca lat. Możemy natomiast powiedzieć, że jego teologia była w naturalny sposób
otwarta na możliwość późniejszego odkrycia długiej historii ziemskich organizmów
biologicznych.
Jakie rozwiązanie proponował zatem biskup
Hippony?
– Stworzenie przez Boga nie jest z konieczności pojmowane tylko jako
natychmiastowe „wywołanie” z nicości w gotowym kształcie, ale również jako
stopniowy rozwój stworzeń dzięki ożywczej mocy Bożej. Augustyn ilustruje rolę
Boga w dziele stworzenia taką pouczającą analogią: „Powiadamy, że miasta, na
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przykład Rzymu lub Aleksandrii [...], nie zbudowali rzemieślnicy i budowniczowie,
lecz królowie, których wolą te miasta zostały zbudowane − o ileż bardziej Boga
możemy nazwać założycielem natur”1. Można to nazwać rozróżnieniem przyczyny
fizycznej i metafizycznej, albo przyczyny bezpośredniej oraz ostatecznej. Wyjaśnijmy
to jeszcze raz: poszukiwanie śladów rozkazu królewskiego w sprawie zbudowania
jakiegoś starożytnego miasta nie polega na przeglądaniu cegieł, czy czasem nie
znajdziemy na nich odcisku królewskiego palca. Nie polega też na poszukiwaniu
elementu konstrukcji tak skomplikowanego, że żaden ówczesny inżynier nie mógłby
tego dokonać (a tak rozumują zwolennicy teorii „Intelligent Design” – Inteligentnego
Projektu). To tak, jakby w takim przypadku powiedzieć: to tak skomplikowane, że
musiał tu interweniować król. Nie, wpływ króla na budowę jest na innym poziomie,
król nie przynosi własnymi rękami kamieni na szczególnie skomplikowane sklepienie.
Król mógł nawet nigdy nie pojawić się na budowie, wszystkie prace techniczne
wykonali inni, a i tak powiemy: król wzniósł miasto. Decydujący bowiem był akt woli
władcy, który stał się przyczyną całego dalszego łańcucha wydarzeń.
Pojęcia, jakich używa się we współczesnym sporze
ewolucjonistów z kreacjonistami, mogą wprowadzać
w błąd. Czy katolik może nie być kreacjonistą?
– Każdy katolik powtarza w niedzielę: „Wierzę w jednego Boga
[…] stworzyciela nieba i ziemi” – Credo in unum Deum […] factorem [czy: creatorem]
caeli et terrae. Nazwa „kreacjonizm” pochodzi przecież od łacińskiego creatio,
stworzenie. Każdy wierzący chrześcijanin jest zatem w najszerszym znaczeniu tego
słowa kreacjonistą.
No, ale to nie jest definicja, jakiej dzisiaj się używa,
kiedy mówi się o kreacjonizmie. Może zatem
potrzeba na nowo zdefiniować te pojęcia?
– Rzeczywiście, problem przy rozmawianiu na ten temat polega na tym, że
określenia „ewolucjonista” i „kreacjonista” zostały tak silnie zdefiniowane przez
polemiki ostatnich dziesięcioleci, że trudno ich używać bez komentarza. Zostały
zdeformowane i zawłaszczone przez partykularne grupy, strony sporu. Ci, którzy
dzisiaj nazywani są kreacjonistami, uważają często, że zmiana gatunku byłaby
całkowicie niezgodna z Pismem Świętym. Żeby to wszystko lepiej zrozumieć,
musimy cofnąć się o sto trzydzieści lat, do czasów sprzed owych polemik. Przytoczę
zwięzłe wyjaśnienia napisane w 1871 roku przez brytyjskiego biologa St. George’a
1
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Jacksona Mivarta. Było to dwanaście lat po powstaniu dzieła Darwina O pochodzeniu
gatunków. Mivart podtrzymywał przez wiele lat wymianę naukowej myśli
z Darwinem. „Niektórzy myśląc, że akt stworzenia musi być z konieczności aktem
nadprzyrodzonym, przeciwstawiają dogmat stworzenia rzekomym wymogom nauk
przyrodniczych. Inni zakładają, że ewolucja z konieczności wymaga odrzucenia
Bożego działania i Bożej opatrzności. Dlatego zwalczali teorię ewolucji z powodu
rzekomych wymogów religii. A przecież wydaje się jasne, że chrześcijanin swobodnie
może przyjąć ogólne ramy teorii ewolucji”. Przytoczona wypowiedź nabiera jednak
blasku dopiero, kiedy uświadomimy sobie, że Mivart był katolikiem i pięć lat później
otrzymał od papieża Piusa IX stopień doktora filozofii...
Teorię ewolucji można też odrzucić.
– Oczywiście, chrześcijanin może swobodnie odrzucić teorię ewolucji, jeśli
uzna to za racjonalne: nie jest to przedmiot wiary chrześcijańskiej. Czy dla kogoś
odkryte fakty przyrody, które mówią o przemianie gatunków, są przekonujące, to
już kwestia jego prywatnej opinii. Należy jednak pamiętać, że grono współczesnych
ewolucjonistów jest bardzo zróżnicowane. Jednym z najbardziej interesujących
jest Amerykanin Francis Collins, kierownik zespołu tysięcy naukowców, którzy
opracowali mapę ludzkiego genomu. Jest też gorliwym chrześcijaninem, autorem
książki Język Boga (Language of God). Collins mówi: „Boża mądrość użyła ewolucji
w swoim stwórczym planie”.
Myślenie św. Augustyna było otwarte na dane
naukowe. A jak sprawy się miały w relacjach Kościół
– astronomia? Czy ludzie średniowiecza rzeczywiście
wierzyli, że ziemia jest płaska?
– Pewnie niektórzy wierzyli, podobnie jak jest to i dzisiaj. Może bardziej owocnie
byłoby postawić problem inaczej: czego uczono w szkołach? Czego dowiadywał się
średniowieczny chrześcijanin od swoich nauczycieli w szkole, od swoich wykładowców
na średniowiecznym uniwersytecie? Tu odpowiedź jest łatwiejsza: dowiadywał się, że
Ziemia jest kulą. Mówią o tym jednoznacznie średniowieczne teksty.
W swojej książce udowadnia Ksiądz, że astronomia
była nauką, którą wprost uwielbiali chrześcijańscy
teologowie i jedyną, która rozwijała się we
wczesnym średniowieczu. Dlaczego właśnie ona?
– Nauki przyrodnicze żywią się eksperymentami. A planowane doświadczenia
naukowe to idea, która przyszła dopiero wraz z nowożytnością. Na szczęście istnieje
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rodzaj naturalnego laboratorium oferującego badaczom nieustanny przyrodniczy
eksperyment naukowy: to kosmos. Astronom mógł postawić hipotezę badawczą, na
jej podstawie przeprowadzić obliczenia – i czekać, czy zapowiedziane przez niego
zaćmienie Słońca faktycznie nastąpi. Ruchy gwiazd, planet i Słońca były naturalnym
doświadczeniem naukowym.
A jednak to właśnie astronomia, a dokładniej sprawa
Galileusza, spowodowała rozejście się dróg nauki
i Kościoła. Walcząc z oświeceniowymi krytykami,
wielu autorów wskazuje, że wina leżała przede
wszystkim w arogancji Galileusza, który bronił tezy
nieudowodnionej, zresztą nie potrafił jej samemu
udowodnić. Ksiądz Biskup broni jednak Galileusza.
Dlaczego?
– Prawdę mówiąc, ani nie bronię Galileusza, ani też go nie oskarżam, gdyż nie
mam do tego wystarczającej wiedzy. Tradycyjnie przedstawiano to zagadnienie
w kategoriach „sporu Galileusza z Kościołem”. Tymczasem przy lekturze tekstów
tego wielkiego włoskiego uczonego widzimy, że chodzi tu o spór katolika Galileusza
z katolikami tworzącymi komisję kościelną oceniającą jego tezy. Obie strony sięgały
po katolickie argumenty. Dlatego postawiłem sobie skromniejsze zadanie: dowiedzieć
się, jak prezentował Galileusz relację między danymi Biblii a danymi naukowej
astronomii. Okazuje się, że w tej mierze Galileusz był w zgodzie z najlepszą
Tradycją Kościoła katolickiego, z najważniejszymi autorytetami teologicznymi. Nie
da się tego powiedzieć o członkach kilkuosobowej komisji, która orzekła, że jedna
z astronomicznych opcji (umiejscowienie kuli ziemskiej w centrum kosmosu) jest
prawdą wiary. Galileusz miał rację co do teologicznej rangi tego typu wypowiedzi:
św. Augustyn zdecydowanie uważał, że tego typu sprawy w ogóle nie należą do
dziedziny prawd wiary, niezależnie od stopnia ich naukowego udowodnienia albo
od trudnego charakteru naukowca...
Nauka rozwija się dzisiaj wyjątkowo szybko.
Może zatem – aby uniknąć podobnych
„nieporozumień” w przyszłości – należałoby
dzisiejszych teologów przygotować od strony nauk
matematyczno‑przyrodniczych. Pomogłoby to bardzo
w dialogu pomiędzy Kościołem i naukowcami.
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– Tu można znowu powiedzieć, że wzorem było średniowieczne podejście do
tego zagadnienia. Pozwolę sobie przytoczyć zdanie z Historii fizyki prof. Andrzeja
Wróblewskiego na temat średniowiecznych uniwersytetów: „Nigdy przedtem ani
potem nauki przyrodnicze i logika nie stanowiły podstawy wyższego wykształcenia
wszystkich bez wyjątku studentów” (s. 55). Ta uwaga profesora Wróblewskiego
obejmuje też średniowiecznych studentów prawa i teologii... A zatem niezależnie
od poziomu nauki, jaki wówczas osiągnięto, jej wyniki były dostępne dla
wszystkich. Myślę, że i dzisiaj bardzo pożyteczne byłoby, gdyby w programie
kształcenia studentów teologii – ale i innych kierunków humanistycznych – istniał
kurs wprowadzający do bieżących odkryć naukowych. Nawet nie fakultet, tylko
obowiązkowy przedmiot. Dzisiaj, kiedy nauka zyskała taki autorytet, a także biorąc
pod uwagę natężenie sporów (wystarczy przypomnieć książki Richarda Dawkinsa
i jego atak na wiarę), taki element wykształcenia teologa byłby bardzo pożyteczny.
Kościół powinien być w stanie przeciwstawić interpretatorom nauki, takim jak
Richard Dawkins, swoich własnych popularyzatorów i teoretyków.
A zatem dlaczego po prostu nie wprowadzić takiego
kursu do studiów teologicznych?
– Problem jest natury praktycznej: bardzo dużo jest chętnych do rozszerzania
programu studiów przygotowujących do duszpasterstwa: a to psychologia, a to
socjologia, a to kulturoznawstwo... Trudno to wszystko zmieścić w siatce zajęć. Moim
zdaniem, bardziej przydałoby się przyrodoznawstwo. Wyniki nauk szczegółowych
będą ciągle nowe, teologowie – i wszyscy ludzie wierzący – muszą umieć je
zinterpretować.
Powszechnie pogardza się dzisiaj średniowieczem
i późną starożytnością jako okresami, które rzekomo
z nauką nie miały wiele wspólnego. Okazuje się
jednak, że powinniśmy dzisiaj uczyć się zdrowych
relacji między nauką i teologią właśnie od
ówczesnych myślicieli.
– Wydaje się, że tak. Kłopot z odwoływaniem się do średniowiecza to częściowo
kwestia oświeceniowej propagandy, ale i tego, że ogólnie poziom ówczesnych odkryć
naukowych był niższy. Nie możemy jednak porównywać dwóch różnych epok i czuć
się mądrzejszymi od żyjących wówczas ludzi tylko dlatego, że wiemy więcej od
nich. Wiemy więcej także od późniejszych naukowców, a nikt nie pogardza dzisiaj
Newtonem, chociaż jego fizykę dawno już przekroczyliśmy.
Dziękuję za rozmowę. █
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NADCHODZĄ...
KATOLICY
– Ale dlaczego spowiedź trwa tak długo?
– Nadal mamy spowiedź osobistą. Jedna
osoba naraz w konfesjonale.
Spowiedź osobista. O tym w Rzymie nie
wiedzieli.
– A co ze spowiedzią powszechną?
– Spowiedzią powszechną, proszę
księdza?
– Kiedy wszyscy wierni wstają przed
mszą i odmawiają akt skruchy?
– Ach, to się tu nigdy nie przyjęło.
Gniew, nagły i zimny, kazał Kinselli
powiedzieć: – Przyjęło się wszędzie
indziej!

Brian Moore
Fragment powieści Katolicy, która ukaże się wkrótce
nakładem wydawnictwa „Fronda”
Tłumaczył: Tomasz Walenciak

I
Mgła się uniosła. Wyspa była tam, gdzie powinna. Przybysz doszedł na koniec
opuszczonej przystani i ujrzał ją przez trzy mile oceanu, unoszącą się na morzu jak
przewrócony kuter rybacki. Poranne światło słońca wędrowało wzdłuż kilu góry nad
dolinami czarnymi jak smołowane burty.
Pomyślał o Rzymie. Co zaskakujące, sam zakon miał mało informacji. Przy
Lungotevere Vaticano wręczono mu niewznawianą już książkę Przewodnik Weira po
zabytkach sakralnych.
„Opactwo Muck, Kerry, Irlandia. Położone na małej wyspie nieopodal malowniczego
skalistego wybrzeża Oceanu Atlantyckiego, znanego jako Pierścień Kerry. Klasztor
(zakonu św. Albana), ufundowany w 1216 roku, przebudowany w latach 1400-1470,
ma na stałym lądzie filię pod wezwaniem św. Krzyża, przy górze Coom nieopodal
wsi Cahirciveen. Filia ta, splądrowana przez żołnierzy Cromwella, była w czasach
kary miejscem potajemnych mszy, odprawianych pod gołym niebem na ołtarzu Skały
Mszy. Samo opactwo (na wyspie Muck), które uniknęło grabieży w czasach Cromwella,
rozsiadło się na zachodnim grzbiecie wyspy z rozległym widokiem na wspaniałe
morze: z wieży opactwa odwiedzający spogląda na siwe fale rozbijające się o nagie
skały. Mnisi utrzymują się z rybołówstwa i zbierania wodorostów”.
Zadzwonił ponownie przed śniadaniem. Ładna dziewczyna w recepcji jego hotelu
uruchomiła niewiarygodnie staromodne urządzenie, aby zadzwonić do centrali.
– Połącz nas z Muck. Nie, Sheilagh, wszystko gra, to dla tego księdza, który
rozmawiał z nimi zeszłej nocy.
– Proszę, proszę księdza. – Wziął słuchawkę. Jakiś dzwonek dźwięczał i dźwięczał.
– Muck jeden – powiedział trzeszczący głos, gdzieś na Atlantyku.
Przybysz podał swoje nazwisko. Powiedział, że poproszono go, aby zadzwonił
i sprawdził, co z pogodą.
– Jeszcze raz, jak godność?
– Kinsella. Ksiądz James Kinsella. – Przyswoił swoją lekcję.
– Ach. Ksiądz Kinsella. Pewnie, poślemy po księdza łódź. Proszę iść na przystań,
a Padraig niedługo tam będzie.
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Mewy, szukające resztek ryb, szybowały w górze i nurkowały w słonawe wody
w dole. Za Kinsellą, na końcu drogi wiodącej do przystani, stały trzy pozbawione
dachu betonowe hangary na łodzie, o podłogach pokrytych zielskiem, woniejące
uryną i owczymi odchodami. W jednym z hangarów stał bardzo stary samochód,
który Kinsella uznał początkowo za opuszczony. Wczoraj, kiedy przyjechał tu po
raz pierwszy, próbując wypatrzyć wyspę we mgle, zajrzał do środka. Na przednim
siedzeniu leżała jedwabna fioletowa stuła. W hotelu, po kolacji, spytał, kto zbudował
tę przystań. Nie, nie zbudowali jej mnisi, zrobił to rząd Irlandii, lata temu, zanim
morze zostało zanieczyszczone. W tamtych czasach na wyspie mieszkało jakieś
dwadzieścia rodzin.
– Od tamtej pory prawie wszyscy już wyjechali. Rozproszyli się na wszystkie
strony świata.
– Zanieczyszczone. Czy to znaczy, że mnisi już nie łowią?
– Ach nie, połowy są znowu wspaniałe. Jakiś czas temu oczyścili wodę. Problem
w tym, że zrobili to za późno dla ludzi z Muck. Na wyspie zostały tylko cztery
rodziny. I mnisi.
Ten stary samochód, który widział w hangarze, czy należał do klasztoru?
– Tak jest, w rzeczy samej. Mnisi jeżdżą nim w niedzielę do Cahirciveen. To
dwadzieścia mil, proszę księdza.
– A co, jeśli morze jest wzburzone albo jeśli jest mgła i nie można przypłynąć
z wyspy łodzią?
– Wtedy w Cahirciveen nie ma mszy.
Nie ma mszy? Jego umysł wypełniły wczorajsze widoki: ulice tej wioski
w Kerry, szare dziewiętnastowieczne fasady domów, rynek, szary gotycki kościół,
ulice zbudowane przed pojawieniem się dzisiejszego ruchu i nieprzejezdne dla
niego. Teraz w ciągłym chaosie samochodów, autobusów, ciężarówek, przyczep
kempingowych, furgonetek, jadących w niekończącej się tłocznej procesji przez
ciasne uliczki, podczas gdy na obrzeżach jeszcze więcej pojazdów ugrzęzło
w błotnistym rozgardiaszu improwizowanych parkingów i miasteczek namiotowych.
A wszędzie w Cahirciveen pielgrzymi, upchani ciasno w sklepach i pubach, stłoczeni
na rynku jak zwierzęta w dzień targowy. Nikt nie wiedział, ilu ich tu było w dany
weekend, ale od miesięcy na pięćdziesiąt mil wkoło nie było wolnego pokoju
czy łóżka do wynajęcia. Oczywiście byli to Irlandczycy, ale wydawało się, że jest
niemal tyle samo Anglików i Szkotów. Inni przybywali z kontynentu promem
lub lotem czarterowym: najwięcej Francuzów, ale też wielu Niemców, a nawet
paru pielgrzymów z samego Rzymu. Amerykanie przylecieli w dwóch grupach
czarterowych, w tym wielu staruszków, którzy nigdy przedtem nie przebyli
Atlantyku. Zdawało się, że przybywali po prostu, aby wysłuchać przynajmniej
jednej mszy, odmówić różaniec i wyjechać. Niewygodne miejscowe zakwaterowanie
Nadchodzą... Katolicy

nie zachęcało do długiego pobytu. Było to coś niezwykłego, nawet w historii
pielgrzymek. Nie było cudów, nie było histerii, nie było nawet szczególnego zapału.
Nastrój był nostalgiczny. Pielgrzymi wstawali wcześnie w niedzielny ranek, ruszali
autobusami i samochodami do podnóża góry Coom, pięć mil od wioski. Tam
wchodzili pieszo na górę, aby klęczeć na zabłoconych trawiastych stokach lub na
skalnych półkach, często w nieustępliwym irlandzkim deszczu. Większość widziała
Skałę Mszy i księdza tylko z pewnej odległości, ale wszyscy słyszeli łacinę, grzmiącą
z głośników skleconych przez ludzi ze wsi. Łacina. Dzwonek przy komunii. Mnisi jako
ministranci wypowiadający łacińskie responsy. Kadzidło. Stara msza.
– Nie ma mszy? – powiedział do właściciela hotelu. – Ale kiedy przejadą tu taki
kawał drogi, co robią, jeśli nie ma mszy?
– A, to dopiero piękny widok, proszę księdza. Pielgrzymi po prostu zostają tam,
klęczą i odmawiają różaniec. Są tam cały dzień, czekają i modlą się.
– Ale czy niektórzy z nich nie próbują się dostać na samą wyspę?
Właściciel hotelu roześmiał się, pokazując szczerbę w zębach.
– Bez obaw! Na Muck nie wyląduje żadna łódź, która nie wie, jak dokonać
tej sztuki. A łodzie z wyspy nie przewiozą nikogo bez pozwolenia opata. Poza
tym – powiedział właściciel hotelu, znowu poważny – ci pielgrzymi to naprawdę
dobrzy ludzie. Kiedy opat powiesił tu w kościele w Cahirciveen tabliczkę z napisem
„spowiedź tylko dla parafian”, większość pielgrzymów przestała zawracać mnichom
głowę. Niech ksiądz zauważy, kolejki nadal są długie. Po mszy w niedzielę trzech
mnichów cały czas spowiada w kościele, póki nie przyjdzie pora wracać.
– Ale dlaczego spowiedź trwa tak długo?
– Nadal mamy spowiedź osobistą. Jedna osoba naraz w konfesjonale.
Spowiedź osobista. O tym w Rzymie nie wiedzieli.
– A co ze spowiedzią powszechną?
– Spowiedzią powszechną, proszę księdza?
– Kiedy wszyscy wierni wstają przed mszą i odmawiają akt skruchy?
– Ach, to się tu nigdy nie przyjęło.
Gniew, nagły i zimny, kazał Kinselli powiedzieć: – Przyjęło się wszędzie indziej!
Zawstydzony, ujrzał jak właściciel hotelu posłusznie kiwa głową, zganiony, lecz
nie przekonany.
Wczoraj, kiedy przyjechał samochodem z Shannon, Kinsella miał na sobie
szarozielony dżinsowy mundur polowy i niósł wojskowy worek i teczkę na dokumenty
w wojskowym stylu. Dziewczyna w recepcji „Hern’s Hotel” była oschła. Hotel był
pełen, była dwumiesięczna lista oczekujących, od wielu dni nie robiono rezerwacji.
– Ale moją rezerwację przyjęliście – powiedział. – Potwierdziliście ją,
a potwierdzenie przesłano teleksem z Dublina do Centrum Ekumenicznego
w Amsterdamie. To jest „Hern’s Hotel”, prawda?
– Jeszcze raz, jak się pan nazywa?
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– James Kinsella. Ksiądz katolicki – powiedział w ekumeniczny sposób.
– Och, ksiądz Kinsella. Przepraszam księdza. Oczywiście, mamy dla księdza pokój.
Ksiądz. W zatłoczonym hotelowym lobby wszystkie możliwe miejsca były zajęte.
Ludzie krążyli smutno wokół stojaków z pocztówkami znad morza i półek z tanimi
książkami w miękkiej oprawie. Ksiądz. Poczerwieniałe od słońca twarze obracały się,
spoglądając na niego wyniośle z powodu amerykańskiego akcentu i ekumenicznego
stroju. Większość tych pielgrzymów była starsza od niego, wystarczająco stara, by
pamiętać mszę łacińską. Ale byli też młodsi, dawni katoliccy charyzmatycy, teraz
gorliwie pragnący doświadczyć życia jako dzisiejsi penitentes. Ich pogarda dla niego,
jego własna pogarda w odpowiedzi, wyszły mu na spotkanie w drodze do schodów
i uprzywilejowanego pokoju. Jego przyjaciel Visher, behawiorysta, przeprowadził
badania postaw współczesnych katolików wobec duchowieństwa.
– Ludzie to owce – powiedział Visher. – Nie zmienili się. Chcą tych starych
proboszczów i starych lekarzy rodzinnych. Owce potrzebują autorytarnych
owczarków szczypiących je w pięty od narodzin do pogrzebu. Ludzie nie chcą
prawdy czy sprawiedliwości społecznej, nie chcą tej ekumenicznej tolerancji. Chcą
pewników. Stary proboszcz im to obiecywał. Ty nie możesz, Jim.
Fale pluskały o pokryte szlamem stopnie. W uchu Kinselli pojawił się nowy dźwięk,
pulsowanie silnika. Spojrzał na morze, ale nie zobaczył łodzi. Dźwięk wyprzedził
obraz, niósł się wyraźnie przez zwieńczone bielą fale. Pulsował. Nadchodzi,
nadchodzi; bolesna konfrontacja. On i opat Muck.
– To nie będzie twoja pierwsza wizyta w Irlandii – powiedział ojciec generał,
podnosząc wzrok znad teczki. Było to stwierdzenie, nie pytanie, ale czuł, że powinien
coś odpowiedzieć.
– Nie, sir. Na ostatnim roku w Harvardzie pojechałem tam na zajęcia szkoły letniej.
Szkoły Yeatsa, w Sligo. Moi przodkowie byli Irlandczykami. Pochodzili, jak mi się
zdaje, z hrabstwa Mayo. To na zachodzie, tam gdzie to opactwo.
– William Butler Yeats – generał uśmiechnął się swoim nikłym, pruskim
uśmiechem – „Cóż to za sroga bestia, wyczuwszy swą godzinę...”. Odpowiednie.
Chcę, żebyś pogrzebał tę bestię. A jak mi się zdaje, sposobem, by to osiągnąć, będzie
nadanie ci statusu mojego pełnomocnika. Wysłannik, zwłaszcza młody, który musi
się meldować w kwaterze głównej, wydałby się tym starym mastodontom zwykłym
nowicjuszem. Pokażę temu opatowi wyraźnie, że ty to ja. Twoja decyzja będzie
ostatecznym zarządzeniem Zakonu.
– Co z ojcem prowincjałem w Dublinie, sir?
Generał westchnął.
– Wydaje się, że on i opat z Muck mają zatarg sięgający aż pontyfikatu Pawła.
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Jak ci wiadomo, od Soboru Watykańskiego IV biskupów nie wiążą już rozkazy
prowincjałów. Ci irlandzcy opaci są infułatami i mają tytuł biskupi. Każdy z nich jest
prelatus nullius, nie należy do nikogo. Ten akurat postanowił zignorować zalecenia
prowincjała. Jednak nie może zignorować moich.
Ojciec generał podniósł kartkę ksero, kopię z mikrofilmu starej kroniki domu
zakonnego, której oryginał był już zniszczony.
– Ten krnąbrny opat z Muck – powiedział generał. – Zobaczmy. To niejaki Tomas
O’Malley, obecnie sześćdziesięciodziewięcioletni, syn właściciela zieleniaka. Ciekawe,
co to jest zieleniak?
– Sklep z warzywami, sir.
– Ach. Opat jest wytworem irlandzkiego seminarium, miejsca o nazwie Kilcoole.
Zdobywca nagród, łacina, o, lala! Doktorat z... nie mogę przeczytać tego pisma, to
chyba uncjała... Nieważne. Cztery lata w opactwie Buckmore w Kent. Potem Irlandia,
Dublin, hmm, hmm, i ustanowiony opatem na Muck. Rzucony na jakąś odległą
wysepkę i porzucony w stosunkowo młodym wieku, wydawałoby się, że zakon
nie wiązał z nim wielkich nadziei. Dalsze życie w ubóstwie, trzydziestu mnichów,
wszyscy rybacy, dochód z krasnorostów i rodymenii, cokolwiek to jest, i ze sprzedaży
nawozu – no cóż, wystarczy tego. Możesz to przejrzeć w wolnej chwili.
Generał podniósł zakonny formularz statystyczny.
– Tu znajdziesz wiek opactwa, szczegóły nadań i tym podobne. Chyba rozumiem,
dlaczego interesują się tym media, przy naszej obecnej tęsknocie za przeszłością,
której nigdy nie znaliśmy. Klasztor ufundowano w 1216 roku – generał rozsiadł
się w swoim fotelu wypoczynkowym i wyjrzał przez wysokie okna swojego
biura. Poniżej znajdował się nowy deptak Lungotevere Vaticano, a za nim mętny,
błotnisty nurt Tybru. Wzrok generała powędrował w lewo, aby zatrzymać się na
dachach Watykanu i kopule św. Piotra, ogromnej nawet z dystansu. – Rok tysiąc
dwieście szesnasty. Pomyśl tylko. Dopiero co zakończył się IV Sobór Laterański. Na
stolicy Piotrowej zasiadał Innocenty III. A od wybudowania tego tam wielkiego
szkaradzieństwa dzieliło nas trzysta lat.
Spojrzał ponownie na formularz statystyczny.
– Na początku opactwo nie było nasze. Zostało ufundowane przez jakiegoś
lokalnego króla, na życzenie Patryka, irlandzkiego biskupa i świętego. Zakon św.
Albana wniósł o jego przejęcie w 1406 roku. W ciągu kilkuset lat posiedli połowę
ziemi w Kerry, stąd ta filia na stałym lądzie. Opat Muck zawsze miał prawo
wyznaczać przeora filii pod wezwaniem św. Krzyża w Cahirciveen.
– Wydaje mi się, że obecnie nie ma tam przeora, sir.
– Zgadza się – generał zajrzał do formularza. – Oczywiście są pobliskie kościoły
parafialne, ale mnisi nadal pływają na stały ląd, aby odprawiać mszę i spełniać
obowiązki kapłańskie. A zmiany, które w naszych czasach zaszły wszędzie indziej,
w Cahirciveen zostały po prostu pominięte. Nasz irlandzki prowincjał poczynił
„sugestie” przy czterech różnych sposobnościach, ale ten opat pozostaje ślepy
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i głuchy. Ciekaw jestem, jak długo by to trwało, gdyby nie turyści? W każdym razie
to ekipa BBC narozrabiała. Msza po łacinie. Wyobraź sobie tylko – powiedział generał
i uśmiechnął się. – Chciałbym ją jeszcze zobaczyć, a ty?
– Nie pamiętam jej, sir.
– Plecami do wiernych, szaty liturgiczne, introibo ad altare Dei. I dzwonek!
Sanctus! O, lala, jak to się zapomina. A teraz to ich przyciąga. Posłuchaj tego. Rejsy
promem z Liverpoolu i Fishguard, loty czarterowe z Leeds, Bostonu, Nowego Jorku...
pielgrzymka z Francji... nawet bella Italia!
Rozbawienie generała zmieniło się w napad kichania. Użył inhalatora, po czym
wpatrzył się ponownie w brązowawe wody Tybru.
– Będzie banałem powiedzenie, że można się było tego spodziewać. Nawet Sobór
Watykański IV nie może pogrzebać dwóch tysięcy lat w kilka dekad. Ale pomyślałbym
raczej, że to będzie Hiszpania. Lub może jakaś dawna kolonia portugalska – generał
westchnął. – Jesteśmy tak nieomylnie omylni, nieprawdaż? Czy to nie Chesterton
powiedział coś o rzeczach zbyt wielkich, by je dostrzec? Irlandia. Oczywiście!
No cóż, proszę. Weź teczkę. Przekaż mojemu sekretarzowi swój plan podróży.
Proponowałbym, żebyś dziś wieczorem wskoczył do odrzutowca i poleciał prosto
do Amsterdamu. Oczywiście to tylko formalność, ale w takiej sprawie wszystko
musi być całkowicie koszerne – uśmiechnął się. – Powiadomię radę, że jesteś moim
pełnomocnikiem. Z Amsterdamu leć prosto do Irlandii. Pamiętaj, chcę żebyś załatwił
to do końca miesiąca.
– Tak jest, sir.
– Ściągnij tego starego głupca z tej góry, James. A jeśli będzie sprawiał jakieś
problemy, ugryź go!
W zasięgu wzroku pojawił się w jednej chwili kuter rybacki, przewalający się nad
grzbietami grzywaczy, jakby w chwili, kiedy Kinsella odwrócił wzrok, jakaś olbrzymia
dłoń namalowała go na morskim krajobrazie. Dziesięciotonowiec z silnikiem Diesla,
zbudowany, by wdrapywać się na te szare ściany fal i przeskakiwać przez nie. Wiatr
przybrał na sile, posyłając wodę z wielkim plaśnięciem przez krawędź przystani.
Czarna sztormowa chmura wypełniła kraniec horyzontu. Podczas gdy kuter
zbliżał się przez cieśninę, Kinsella podniósł swoją teczkę, zawierającą list generała
i pełnomocnictwo zakonu podpisane w Amsterdamie przez czterech obecnych
członków Światowej Rady Ekumenicznej. Podszedł do kamiennych schodów, łódź
w tym czasie wygasiła silnik i zaczęła dryfować poza ławicą. Pojawił się człowiek
w tweedowej czapce i zaczął się krzątać na dziobie. Drugi stał w sterówce,
korpulentny, młody gość w białym wełnianym golfie. Nie mnisi, jak oczekiwał, ale
wyspiarze, z tych nielicznych rybackich rodzin mieszkających nadal na włościach
opata. Człowiek w tweedowej czapce odwiązał czarną łódź, unoszącą się lekko jak
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muszla omułka przy rufie dziesięciotonowca. Przyciągnął ją, wskoczył do środka,
podniósł długie wiosła i powiosłował energicznie w stronę przystani, a łódź wznosiła
się jak gondola w wesołym miasteczku, aby zawisnąć na zwieńczonym bielą
grzbiecie fali i po chwili zawrotnie opaść. Statek matka wykonał zwrot. Kotwica
wysypała się z dzioba jak grzechoczące wnętrzności i zapadła głęboko w morze.
Korpulentny młodzieniec wyszedł ze sterówki i stanął na burcie, przypatrując się
przez wodę Kinselli. Z kręconymi rudymi włosami, piegowatą skórą, zadartym nosem
i w białym wełnianym golfie wyglądał jak Dylan Thomas.
Łódź, płynąca spokojnie odkąd schroniła się w przystani, zbliżyła się do stopni,
gdzie czekał Kinsella. Wiosłujący siedział plecami do schodów. Zręcznie wciągnął
wiosła, prześlizgując się wzdłuż schodów, i wprawnym ruchem po omacku odnalazł
samotny żelazny pachołek u ich stóp.
Kiedy wioślarz w tweedowej czapce obrócił się, aby spojrzeć na przystań, na twarz
Kinselli wypłynął uśmiech, uśmiech amerykański, moneta powitania. Jednak wzrok
wioślarza ominął go, jakby był jakimś leniwym ptakiem morskim, odpoczywającym
na przystani. Wzrok omiótł przystań, hangary, drogę za nimi, po czym niechętnie
powrócił do Kinselli.
– Dobry – powiedział wioślarz.
– Witam. – Kinsella, uśmiechając się, zszedł pewnie ostatnimi oszlamionymi
schodami w stronę łodzi. Ale wioślarz pokręcił głową, ostrzegając go, aby nie
wsiadał. Wioślarz był młody, przebiegły, o wdzięku dzikiego szczeniaka. Jego szare
oczy przypatrywały mu się uważnie jak oczy zwierzęcia w zoo.
– Jestem James Kinsella, z Kościoła katolickiego – powiedział Kinsella
z ekumenicznego nawyku.
Między zębami wioślarza pojawił się język, okrągły jak smoczek. Jego właściciel
zaczął go ssać, wpatrzony, cichy.
– Ksiądz Kinsella – poprawił się Kinsella.
– E, daj spokój – powiedział wioślarz miękkim wyspiarskim akcentem.
– Przepraszam?
– Przypływam po księdza. Nie mogę zabrać nikogo innego. Zrozum, przykro mi.
– Ale to ja jestem tym człowiekiem, po którego przypłynąłeś. Jestem księdzem.
Wioślarz, znowu ssąc język, spojrzał ponad Kinsellą i ponownie przeszukał
wzrokiem przystań, hangary i drogę za nimi. Po czym odwrócił się, żeby spojrzeć
na kuter zakotwiczony u ławicy. Na jego pokładzie Dylan Thomas podniósł pytająco
głowę.
– Nie ma go jeszcze! – zawołał wioślarz.
Chłopak na pokładzie odwrócił się i obejrzał na odległą masę wyspy. Tłusta, czarna
chmura była już ogromna i poruszała się na niebie jak ciemna soczewka. Wioślarz
również podniósł wzrok.
– Idzie sztorm? – spytał Kinsella.
– Ano.
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– No to ruszajmy. Chcesz zobaczyć moje papiery czy coś?
– Daj spokój – powtórzył wioślarz. Odwrócił się, jakby Kinsella już zniknął. Siedział
w długiej, lekkiej łodzi i ściskał pachołek, uspokajając łódź, która kiwała się na
chlupoczących falach przystani. Ssał przez chwilę okrągły język, po czym krzyknął
przez wodę.
– Nie ma-a sa-aamo-oocho-odu!
Na pokładzie chłopak w białym swetrze pokazał niebo.
– Wra-aca-ajmy, Padraig! – zawołał sylabami dźwięków rozdzielonymi w wędrówce
przez fale.
Wioślarz puścił nagle pachołek i podniósł wiosła. Kinsella, poirytowany, sięgnął
w dół i chwycił rufę łodzi.
– Puść to!
– Mówię ci, jestem ksiądz Kinsella. Opat mnie oczekuje.
Wioślarz Padraig puścił jedno wiosło, chwycił stalową dulkę spod niego i szybki
jak kąsający pies uderzył w dłoń trzymającą rufę łodzi. Wciągając z bólu powietrze,
Kinsella cofnął dłoń. Dulka opadła na miejsce, wiosło w dulkę i wioślarz dwoma
szybkimi pociągnięciami rozhuśtał łódź poza zasięg ramion.
– Nie wyglądasz jak ksiądz, po prostu nie mogę sobie wyobrazić ciebie jako
księdza. – Powiedziała to jego matka, lata temu, kiedy na drugim roku studiów
zdecydował się studiować u Hartmanna. Choć sama była niewierząca, dbała
o edukację religijną syna po śmierci męża katolika. Dotrzymywała obietnic.
Przyszłość potomstwa to co innego, jak dowiedział się jej syn, kiedy oznajmił,
że zamierza zostać katolickim księdzem. Na nic zdało się przypominanie, że jego
nowy bohater, Gustav Hartmann, złożył ślubowanie jako mnich zakonu św. Albana
z przyczyn podobnych do tych, dla których Malraux zgodził się zostać ministrem
stanu w Piątej Republice, czyli nie dla pozycji społecznej, ale jako krok do przemian
społecznych. Hartmanna zaś uczyniło to dwudziestowiecznym Bolivarem dla całego
pokolenia południowoamerykańskich zakonnic i księży rewolucjonistów. Kościół,
nauczał Hartmann, pomimo jego historii i zależności od mitu i cudów, jest obecnie
zasadniczą strukturą, poprzez którą rewolucja społeczna może dotrzeć do pewnych
rejonów globu. Ale matka Kinselli, liberałka urodzona w latach trzydziestych
dwudziestego wieku, nie wierzyła w połączenie ślubów kapłańskich i teorii rewolucji.
Podobnie jak ten rybak, wiosłujący coraz dalej od niego, nie widziała rzeczy takimi,
jakimi były naprawdę.
Łódź przybiła obok kutra. Silnik kutra ożył, kotwica podniosła się z warkotem
z morza. Kiedy kuter, burząc wodę, wykonał zwrot i ruszył z powrotem na otwarte
wody, Kinsella pobiegł po przystani w stronę wynajętego samochodu. Wskoczył,
popędził na złamanie karku w stronę Cahirciveen i telefonu. Był księdzem i nie
poznali, że nim jest, ponieważ księża, których znali, nosili czarne sutanny lub
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ubrania starych kobiet, długie, brązowe habity, sandały, grube pasy oplątane wielkimi
różańcami, a on musi zatelefonować i kazać im zawrócić ten kuter i natychmiast
posłać go z powrotem po niego.
Przejechawszy cztery mile przez poryty wykopami krajobraz torfowego bagna,
dotarł nieoczekiwanie do rozstajów. Na jednym rogu stała pobielana chata, na
drugim – naprzeciw niej – budynek wydający się większą chatą, również pobieloną,
ale z wielką stodołą za nią. Na drzwiach większej chaty był szyld: „P. McGinn:
sprzedaż wina i wódek”. I mniejsza tabliczka, po irlandzku: „Telefon”.
Kury zerwały się w przerażeniu, kiedy skręcił gwałtownie na wybrukowane
podwórko. Obok przebiegł kogut z rozwianymi koralami, w szalonym strachu
wbijając jedno zezowate oko w samochód. Wewnątrz pubu było ciemno jak
wieczorem. Dwóch irlandzkich robotników w zatłuszczonych, starych czarnych
garniturach, niegdyś ich odświętnych ubraniach, teraz codziennych kombinezonach,
w białych koszulach rozpiętych pod szyją i wysokich do kolan gumiakach. Twarze
koloru dżemu truskawkowego podniosły wzrok znad wielkich szklanic czarnego
portera. Za małym kontuarem szeroki jak beczka na deszczówkę mężczyzna w białym
wełnianym golfie wycierał szklanki lnianą ścierką.
– Dobry – powiedział do Kinselli. – Chyba będzie lało.
– Chcę zadzwonić na Muck.
– Nie dodzwonisz się.
– Jestem księdzem. Oczekują mnie.
Truskawkowe twarze robotników pochyliły się jednocześnie w pozdrowieniu,
jakby Kinsella dopiero co wszedł do pubu.
– Dobry, proszę księdza – zaśpiewali unisono. Właściciel wyjął spod kontuaru
słuchawkę na stojaku z ręczną korbką, zakręcił nią, przemówił językiem, który
Kinsella uznał za irlandzki. Potem:
– Już, proszę księdza. Proszę, tutaj.
Trzaskliwy głos z wyspy.
– Co? Co...? Padraig księdza nie zabrał? Ach, toż to katastrofa – świszczący śmiech
na linii. – Nie wiedział, że ksiądz jest księdzem? Słodki Boże! Przykro mi, proszę
księdza, ale widzi ksiądz tę pogodę, obawiam się, że dziś księdza nie przywieziemy...
Co? Co?
Musiał krzyczeć. Trzy twarze przyglądały mu się w tym małym, śmierdzącym
chmielem pomieszczeniu.
– Przyślijcie łódź z powrotem! Muszę się tam dostać dzisiaj. To pilne.
– No cóż, proszę księdza, jak tylko poo-goo-daa się przejaśni, słyy-szyyy ksią-ąąą-dz?
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Trzaski zakłóceń. Cisza. Potem głos jakiejś dziewczyny.
– Odcięło księdza. Nawet przy dobrej pogodzie to złe połączenie. Mogę spróbować
później, jeśli ksiądz chce.
– Zadzwonię – powiedział i odłożył słuchawkę.
Trzy twarze zwróciły się ku niemu. W przeciwieństwie do ludzi z bardziej
cywilizowanych miejsc nie udawali, że nie podsłuchiwali. Truskawkowe policzki
zmarszczyły się w wyszczerzonym uśmiechu.
– Tak więc Padraig księdza nie zabrał – powiedział właściciel. – Czy to nie dobre?!
Roześmiali się. Było dobre.
– Ci chłopcy z wyspy, rozumie ksiądz – wyjaśnił właściciel. – Nigdy nie
wyjeżdżają, nie mają pojęcia, że księża tutaj są teraz dokładnie tacy jak reszta. Za
przeproszeniem, czy ksiądz z Ameryki?
– Tak.
– Wspaniały kraj. Jutro się ksiądz tam dostanie. Chyba się przejaśni.
– Przejaśni się – obiecał jeden z robotników.
– Ile jestem winny za telefon?
– Ach nic, nie trzeba.
– No cóż, dziękuję. Dziękuję bardzo.
– Do widzenia, proszę księdza.
– Do widzenia, proszę księdza.
– Jeszcze raz dziękuję – powiedział Kinsella.
Na zewnątrz, na wybrukowanym podwórku, kury zygzakowały ostrożnie wokół
jego stóp. Spojrzał na rozstaje, a tam, zamazując ich zarys, stał kraniec tęczy.
Wznosiła się ona łukiem i znikała w oddali za grzbietem góry. Krople deszczu
uderzyły ostrzegawczo. Kury zaczęły szukać schronienia. Nadszedł deszcz i zgęstniał
w rzęsistą ulewę. Kiedy Kinsella wycofał się i schronił na progu pubu, zahuczał nad
nim grom. Zbierające się nad odległą górą burzowe chmury posuwały się naprzód, by
objąć niebo w posiadanie.
Poczuł zimno. Pomyślał o Hartmannie w brazylijskiej dżungli. Poszukał wzrokiem
tęczy, ale ta znikła, połyskując w tym nagłym deszczu. Pojawiła się, po czym znikła
w tym samotnym miejscu, miejscu, które teraz w ogarniającej je południowej
ciemności sprawiło, że pomyślał o krajobrazie Becketta, o tym miejscu, w którym
Vladimir i Estragon mogli czekać na Godota. Tęcza zdawała się kończyć tam,
pośrodku białego krzyża utworzonego przez dwie betonowe wstęgi drogi. Kiedyś
w takich zjawiskach dopatrywano się znaków ręki Boga. Odwrócił się i wszedł
z powrotem do pubu.
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II
Helikopter przeleciał nad skrzyżowaniem, pubem, podwórkiem, po czym
pochylając się lekko do przodu, ruszył w dół, aby wylądować na polu na skraju
bagna. Śmigła nadal obracały się z prędkością startową, kiedy Kinsella ruszył
szybko w stronę maszyny w ciągłej mżawce popołudnia, pochylając się pod
wielkimi wirnikami, gdy pilot odsunął drzwi na bok i wyciągnął dłoń, by wciągnąć
go na pokład. Usiadł, zapinając pas. Drzwi się zamknęły. Zielono-biały helikopter,
rozpłaszczając krzaki kolcolistu na polu wiatrem ze śmigieł, wzniósł się jak jakaś
ogromna ważka, usztywniając i cofając w locie nogi, które przy lądowaniu ugięły się
pod nim. Zawisł nieruchomo w powietrzu, po czym pochylając się do przodu, ruszył
w górę i przed siebie. Daleko stąd.
Poniżej świeciły w górę trzy twarze, robotnicy i właściciel pubu. Pomachali
jak dzieci, kiedy helikopter zakołysał się nad nimi. I znikli. Kinsella spojrzał na
pilota, młodego człowieka w jego wieku, ciemnowłosego i uśmiechniętego,
wpatrującego się przed siebie w mgłę i deszcz. Mundur pilota był zwykłym
czarnym kombinezonem, za to z pretensjonalnymi inkrustacjami złotych galonów
na nadgarstkach i ramionach i ze złotą odznaką na szczycie czapki. Odziany
z przepychem jak jakiś admirał z dawnych wieków wydawał się ważną osobistością.
Kinsella pomyślał o tych czasach; kardynałowie chadzali obdarci po cywilnemu,
a wszelkiego rodzaju najemnicy powiększali swój fałszywy przepych szarży.
– Byłeś kiedyś na wyspie? – krzyknął do pilota.
– Nie, ale latałem nad nią.
Grzmot. Błyskawica przykryła niebo. W ciągu trzech minut znaleźli się nad
oceanem, wzburzonym morzem miotanym szkwałami deszczu, ale na zachodzie
przed nimi słup słonecznego światła jak sceniczny reflektor. Pilot wskazał go,
szczerząc się i mrugając porozumiewawczo, by pokazać, że to dobra wieść. Kinsella
przytaknął. Czekał na helikopter trzy godziny, przejmując się, martwiąc, że ten nie
znajdzie samotnych rozstajów. Ponownie w akcji, unoszony w powietrzu, szybko
podróżując, poczuł się znowu pewny siebie. Będzie dyplomatyczny, ale stanowczy.
Przy odrobinie szczęścia osiągnie porozumienie, zanim zapadnie noc.
Byli teraz nad wyspą, przelatując nad opustoszałą plażą, drobnym szarym
piaskiem, zielonymi trawiastymi wydmami, a na krawędzi łuku plaży – zatoką
z kamienną przystanią i dwoma zacumowanymi w niej kutrami. Jednym z nich
był dziesięciotonowiec, który nie chciał go zabrać tego ranka. Za przystanią stał
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zrujnowany średniowieczny zamek, strategicznie wzniesiony na zielonym cyplu
górującym nad podejściem od morza. Wskazał go, a pilot przytakując, podniósł
maszynę i zawisł nad pozbawioną dachu gardzielą zamku.
– Twierdza Granuaile – krzyknął pilot.
– Co?
– Bardzo stary. Zbudowała go i mieszkała w nim Grace O’Malley.
– Kto?
– Grace O’Malley. Królowa Morza. Granuaile.
Helikopter zatoczył koło nad cyplem i ruszył wzdłuż grzbietu wyspy, przelatując
nad wsią przylegającą do twierdzy. Wieś składała się z tuzina pobielonych chatek
wzdłuż jednej ulicy o pełnych kur podwórkach, na których stały proste kamienne
szopy mieszczące zwierzęta i narzędzia. Kiedy Kinsella zerknął w dół, wybiegło
dwoje małych dzieci, przypatrzyło się im, po czym pomachało. Cztery z tuzina
domów były opuszczone, z wybitymi oknami, dziurami w dachach. Helikopter
wpadł w silny wiatr, szarpnął w górę i dalej nad maleńkimi polami podzielonymi
na nierówne kwadraty przez mury z ułożonych bez zaprawy głazów. Nigdy
niewybrukowana droga prowadziła do dwóch innych, dawno opuszczonych
gospodarstw. Traktując drogę jako punkt orientacyjny, helikopter zatoczył łuk nad
zatoką, wspiął się po zboczu wzgórza na górską przełęcz, zanurkował w nią, otoczyły
go ściany szarych gotyckich skał, po czym wyleciał w piękno zachodniego zbocza
wyspy, do opactwa, jak napisano w starym przewodniku, na cyplu, „nad wspaniałym
morzem. Z wieży opactwa odwiedzający spogląda na siwe fale uderzające o nagie
skały”. Helikopter, dziwna ważka, zatoczył koło i wylądował w polu na lewo od
klasztoru, wachlując wirnikami trawy i w lądowaniu wyciągając swoje dziwne nogi,
które ugięły się, aby utrzymać jego wagę, skoro dotknął ziemi. Drzwi z pleksiglasu
odsunęły się. Wirniki stały się widoczne, wirując coraz wolniej.
– Czy jeżyny miały być w szklanych słoikach, a czerwone porzeczki w kamiennych
dzbanach? Czy powiedział mi ojciec na odwrót?
Brat Paul, domagający się poświęcenia uwagi jego sprawom z uporem będącym
chorobą małych umysłów, wszedł do gabinetu opata nad archiwum opactwa,
bez pukania czy pytania o zgodę. Opat, wyglądający przez wąską szczelinę
trzynastowiecznego okna, nie odpowiedział od razu. Kiedy odpowiedział, rzekł:
– Jeżyny. W słoikach.
– Tak też myślałem! Tak myślałem, że jeżyny mają iść do szklanych słoików. Czy
zszedłby ojciec i osobiście rzucił okiem na owoce?
– Mamy gościa – powiedział opat.
– Gościa? – brat Paul był zaniepokojony. – Nie... Przecież Padraig popłynął dziś rano
i wrócił pustą łodzią. A w taką pogodę nie mogła tu przybić żadna inna łódź.
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Ale opat wydawał się nie słyszeć.
– „Miecz migbłystalny świstotnie” – powiedział. – To byłby dobry opis
tego helikoptera.
– Czego? – Brat Paul przypadł do okna. – Och, to ten facet z Dingle. Widziałem go
wiele razy jak nad nami przelatywał. Zepsuł się czy co? Dlaczego wylądował?
Opat spojrzał na Paula.
– Nie słyszałeś jak nadlatuje minutę temu?
Paul zarumienił się. Był głuchy, wstydził się tego i nie umiał kłamać.
– Jak mógłbym go usłyszeć, kiedy siedzę w kalefaktorium, szypułkując jeżyny?
– Wracaj już na dół – powiedział opat, nagle znużony Paulem. – Lepiej zajmę się
naszym gościem.
Ale Paul ociągał się, z głową blisko głowy opata w imadle wąskiego
średniowiecznego okna.
– To chyba nie ten ksiądz z Rzymu?
– Raczej tak.
– Musiałby założyć specjalne ubranie, żeby polecieć jedną z tych rzeczy
– oświadczył brat Paul. Od dziesięciu lat nie był na stałym lądzie i nigdy nie
podróżował w powietrzu.
– Tak – opat odwrócił się od okna. – Idź już i powiedz bratu Martinowi, żeby od
razu przyprowadził naszego gościa na górę. Nie ma sensu, żebym dwa razy wspinał
się po tych schodach.
– Już idę – powiedział brat Paul.
Opat odwrócił się z powrotem do okna. Hałas silnika zielono-białego helikoptera
nasilił się, śmigła zamazały się do niewidzialności. „Zgroźliwy banderzwierz”
powiedział do siebie. Słowa „straszliwy” i „groźny” dawały „zgrożliwy”, a był
„zgroźliwy”, kiedy się teraz wznosił, unosząc się parę stóp nad trawą, wahając się,
jakby szukając wskazówek. Rozeznawszy drogę, szarpnął naprzód, ruszył do góry
i nad morze. Zostanie na noc – postanowił opat. Poproszę ojca Manusa, by przyniósł
nam łososia ze stawu. Niebo się przejaśniało, ale dalej, przy Slea Head, wiatr
przybierał na sile. Będzie padać.
Usłyszał niepewne kroki wchodzące po krętych schodach pod jego gabinetem,
usłyszał, zgodnie z przewidywaniem, ostrzeżenie Martina.
– Dziewiąty stopień jest dłuższy niż pozostałe, proszę księdza. W dawnych czasach
nazywali go potykaczem. Proszę ostrożnie.
– Dziękuję – powiedział gość amerykańskim głosem, głosem, który opat słyszał już
przez telefon. Kroki dotarły do szczytu drugich schodów. Dobrze. Nie byłoby dobrze
podciąć nogi Rzymowi.
– Tędy, proszę księdza – zawołał opat.
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Kinsellę, zakręcającego i zakręcającego w tej zimnej, kamiennej wieżyczce, wyjście
przez wąskie drzwi do gabinetu opata przyprawiło o zawrót głowy, oszołomiło,
sprawiło, że z początku przegapił wyciągniętą na powitanie dłoń gospodarza.
– Jak się ksiądz ma? – głos opata był bardzo łagodny.
– Przepraszam, proszę wybaczyć, dobrze, dziękuję. Dobrze, że was widzę,
ojcze opacie.
– Tak więc Padraig zostawił księdza stojącego na przystani. Och, tępy z niego
chłopak. Przykro mi, że miał ksiądz tyle kłopotu.
– To nie jego wina. Nie zdawał sobie sprawy, że jestem księdzem.
– Ale i tak ksiądz przybył. Rzutkie. Czy zdaje sobie ksiądz sprawę, że to pierwsza
latająca maszyna jakiegokolwiek typu, która wylądowała na Muck?! Przywiózł
nam ksiądz symbol tego wieku. I to kiedy już myślałem, że uda nam się zamknąć to
stulecie i powiedzieć, że minęliśmy się ze swoimi czasami.
– Czy to by ojciec wolał?
– Wolał co?
– Przegapić to stulecie, urodzić się w innym czasie.
– Chyba nie – powiedział opat. – Na przykład gdybyśmy żyli w osiemnastym
wieku, nasza religia byłaby zakazana przez Anglików. A wiek dziewiętnasty nie był
o wiele lepszy. O ile nie miało się pragnienia zostania męczennikiem, przeszłość nie
była tutaj najlepszym czasem na bycie katolickim księdzem.
– Tak, oczywiście. Zapomniałem – powiedział Kinsella. – Przy okazji, mam dla
ojca list od ojca generała. A to mój ekumeniczny nakaz misyjny. Może chciałby ojciec
rzucić na nie okiem?
Opat istotnie chciał. Wyciągnął dłoń.
– Ma ksiądz irlandzkie nazwisko – powiedział, kiedy Kinsella odpinał aktówkę.
– Tak.
– To nazwisko z hrabstwa Mayo. – Opat wziął listy, przekładał je jak listonosz, idąc
w stronę biurka. Usiadł, rozłożył listy, otworzył je nożem do papieru i czytał z uwagą.
W tym czasie Kinsella próbował „przeczytać” jego, zauważając najpierw pod
ciężką wełnianą brązową szatą czarne farmerskie buty z podwójnymi skórzanymi
podeszwami i wielkimi kołkami ćwieków oraz białe wełniane skarpetki wywinięte
w górze na cholewę tych potężnych butów. Oczywiście w tym zimnie mnisi nie noszą
sandałów. Podobnie za drzwiami opata wisiał czarny rybacki sztormiak i rybacki
kapelusz. Te buty, ten kapelusz. Praktyczny człowiek. Jego dłonie, niezgrabne na
stronach ekumenicznego nakazu misji, były dłońmi człowieka pracy, pokryte starymi
zacięciami, o zgrubiałych paznokciach z sinymi końcami. Chuda szyja, wydatne
jabłko Adama, poruszające się w oprawce zbyt dużej koloratki. Posiwiałe włosy
opata były ostrzyżone bardzo krótko i razem z osadzonymi głęboko w czaszce
szarymi oczami, oddzielonymi od ogorzałej twarzy siecią białych zmarszczek troski,
nadawały mu wygląd morskiego ptaka, może rybołowa. Jednak kiedy opat odłożył
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ekumeniczny nakaz misji i zaczął czytać uważnie list generała, Kinselli wydało się,
że dostrzega coś jeszcze. W tym skromnie odzianym starym mnichu była jakaś
obecność, jakaś moc, która przypominała jego gościowi widziany w Wenecji obraz:
namalowany przez Bastianiego portret doży Francesco Foscariego, arystokraty
i kupca, wytrawnego polityka. Nie, to nie miało być łatwe.
– Wielki dzień! – powiedział radośnie opat, podnosząc list generała, aby móc go
lepiej przeczytać w świetle z okna. – Od czterdziestu pięciu lat jestem mnichem
zakonu św. Albana, a jednak pierwszy raz trzymam w dłoni podpis naszego ojca
generała. Istotnie, wielki dzień. Szkoda, że to list potępienia. █
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