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12 Jedinaja Polsza
Zdaniem Maksima Samorukowa, jednej z gwiazd rosyjskiego Internetu,
system stworzony przez Donalda Tuska w Polsce w sposób doskonały
przypomina model skonstruowany w Rosji przez Władimira Putina.
Aleksander Bocianowski

20 Napis wyryty na korze mózgowej
Jacka Żakowskiego
Poezja. Eryk Dostatni

22 Triumf historycznych analogii, czyli
„puste miejsce” w polityce polskiej
Analogie są jak syreny z Odysei. Pod ich wpływem jesteśmy natchnieni,
lecz jednocześnie unieruchomieni, zamknięci na drogę do przekształcenia
rzeczywistości w nowe, trwałe skutki. Marek A. Cichocki

36 Bitwa o Smoleńsk
Smoleńsk to klucz do zwycięstwa. Kto wygra batalię smoleńską, ten
zdobędzie władzę nad Rzeczpospolitą. O polsko-ruskich bojach o Smoleńsk
toczonych już wieki temu (w tym o zdobyciu twierdzy smoleńskiej przez
armią koronną, dowodzoną osobiście przez króla Zygmunta III Wazę)
z brawurą opowiada Przemysław Mazur

50 Juliusz Słowacki pyta o prawdę
W swym płomiennym poemacie Rozmowa z matką Makryną
Mieczysławską Juliusz Słowacki w pełnych pasji słowach krytykował
martwotę i bezduszność Watykanu, gdzie widać „ohydną wszędzie cześć
bałwanów”. Grzegorz Górny

54 Blogowisko
Krytyka, komentarze i inne wycieczki pod adresem
wyborów parlamentarnych 2011. Parę słów od
internautów prezentuje w tradycyjnym zestawieniu:
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66 Teologia ciała jako teologia oporu

O świcie dnia Bożego Narodzenia, w Jutrzni, od wieków chrześcijanie
śpiewają początek pierwszej Ewangelii, Genealogię Jezusa Chrystusa. Ten
łańcuch ciał to ludzka historia Historii Zbawienia, historia pasji, tragedii
rodzinnych, zaufania, namiętności, seksu, bolesnych porodów, zdrad
i wiary. Artur Mrówczyński-Van Allen

100 Życie seksualne katolików, albo
Adam i Ewa w poszukiwaniu aureoli
Małżeństwo nie stanowi zwykłego przejawu zwierzęcości, którą
musimy w jakiś sposób uczyć się przeżywać przez kulturalne
sublimowanie. Czym zatem jest i jak się stosuje w praktyce? ks. Robert
Skrzypczak

142 Edukacja seksualna w Polsce na tle
wybranych krajów Unii Europejskiej
W mediach pojawiają się głosy, jakoby w polskim systemie oświaty nie
realizowano edukacji seksualnej młodzieży, co miałoby powodować
negatywne skutki dla samej młodzieży i dla całego społeczeństwa.
Fakty i liczby zestawiają: dr Krystyna Kluzowa, prof. dr hab. Janina
Palus i dr hab. Jadwiga Wronicz (druk za: „Wychowawca” 6/2011)

150 Seks, rozsądek i cywilizacja
O skutkach „sprawdzania się” i o skutkach czystości przedmałżeńskiej,
a także o przymusie edukacji seksualnej w niemieckich szkołach, jego
przyczynach i konsekwencjach z Gabriele Kuby rozmawia Tomasz Rowiński.

166 Przezwyciężyć rozum sekularny
Nie wierzę, by jakakolwiek strategia zdobywania wpływu lub władzy
w naszych społeczeństwach przyniosła jakąkolwiek korzyść sprawie
chrześcijaństwa. Rzeczywisty „wróg” nie znajduje się tak naprawdę
poza nami, tylko wewnątrz nas. Arcybiskup Francisco Javier Martínez
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206 O wyższości własnej chwały nad
prawdą, albo rządzą nami bękarty
Dantego
To jeden z najbardziej frapujących problemów dzisiejszej polityki:
jak to możliwe, że osoba publiczna, deklarująca prywatnie wiarę
katolicką, z pełną premedytacją występuje przeciw zasadom tej wiary,
argumentując to „skutecznością”, laickością państwa lub etosem
urzędniczym? Tomasz Rowiński

220 Kapitalizm 3.0 według Benedykta XVI
Papieska encyklika Caritas in veritate (CV) od momentu ukazania się
w 2007 roku budzi kontrowersje i roznieca intelektualne debaty. Czy
po okresie „liberała” Jana Pawła II mamy do czynienia z ofensywą
„socjalistycznego” Benedykta XVI? Maciej Bazela

244 Marx pod wpływem Marksa
Arcybiskup Marx nawołuje do stworzenia globalnego państwa
opiekuńczego. Kryje się za tym prosta logika: skoro państwo opiekuńcze
to szczyt osiągnięć cywilizacji chrześcijańskiej, to należy nim objąć
cały glob. Tomasz Teluk

254 W poszukiwaniu kluczy do
pontyfikatu Jana Pawła II
O niestandardowej biografii Karola Wojtyły „Giovanni Paolo II” autorstwa
Andrei Riccardiego pisze Paweł Skibiński

268 Grzech na duszy
Parfenowi coraz trudniej było spać. Niby wiosna przyszła, ptaszki
śpiewają, zielenieć zaczyna dookoła i pachnie, a zasnąć nie można. Sen
nie przychodził, a gdy już przyszedł nad ranem, to on wolał się obudzić.
Najgorsze były te czaszki... Sebastian Reńca
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290 Chichot na zadupiu
Jedni uskarżają się, że zadupia u nas za dużo. Inni, że za mało. Jedni
z zadupia chcieliby nas wyprowadzić, a inni w nim zamknąć. Jeszcze inni
to nasze położenie mają głęboko. Zgody w tym podzielonym narodzie nie
znajdziecie. Mateusz Matyszkowicz
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Maciej Bazela (1981) doktor filozofii i bioetyk. Zajmuje się głównie etyką
społeczną i ekonomiczną. Jest analitykiem i doradcą w dziedzinie społecznie
odpowiedzialnego inwestowania. Publikuje artykuły po angielsku, włosku i po
polsku w różnych czasopismach na świecie. Ostatnio wydał książkę Sustainable
consumption. Towards a new economic humanism, IF Press (2011). Mieszka
w Rzymie.
Aleksander Bocianowski (1972) przewodnik turystyczny. Mieszka pod
Krakowem.
Marek A. Cichocki (1966) filozof, germanista, politolog, znawca stosunków
polsko-niemieckich. Współtwórca i redaktor „Teologii Politycznej”, dyrektor
programowy w Centrum Europejskim Natolin i redaktor naczelny pisma „Nowa
Europa”. Adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu
Warszawskiego, specjalizuje się w historii idei i filozofii politycznej. W latach
2007-2010 był doradcą społecznym Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Autor
książek: Władza i Pamięć (2005), Porwanie Europy (2004), Ciągłość i zmiana (1999).
Publikuje w prasie codziennej i czasopismach. Mieszka w Warszawie.
Eryk Dostatni (1979) poeta. Mieszka w Warszawie.
Grzegorz Górny (1969) redaktor naczelny „Frondy”. Mieszka w Warszawie.
Francisco Javier Martínez (1947) katolicki arcybiskup Granady. Wykładowca
patrologii, studiował w Hiszpanii, Niemczech, USA i Izraelu. Duszpasterz
młodzieży, związany ze wspólnotą Communione e Liberazione. Przewodniczący
komisji teologicznej hiszpańskiego episkopatu. Założyciel kilku znaczących
instytucji teologicznych w Granadzie, m.in. Instytutu Teologii „Lumen Gentium”,
Instytutu Filozofii im. Edith Stein, Międzynarodowego Instytutu Studiów nad
Chrześcijaństwem Wschodnim oraz wydawnictwa Nuevo Inicio. Mieszka
w Granadzie.
Mateusz Matyszkowicz (1981) mieszkaniec wsi, zielarz, filozof, redaktor
„Teologii Politycznej”. Wydał tłumaczenie i komentarz traktatu De regno
św. Tomasza z Akwinu (OMP, Kraków 2006) oraz zbiór esejów Śmierć rycerza
na uniwersytecie (Teologia Polityczna, Warszawa 2010, nominacja do Nagrody
Literackiej im. Józefa Mackiewicza). Mieszka pod Warszawą.
Przemysław Mazur (1979) absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu
Warszawskiego. Publikował m.in. na łamach „Przeglądu Humanistycznego” oraz
„Focus Historia”. Mieszka w Lublinie.
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Georges Bernanos
Pamiętnik wiejskiego proboszcza
Młody, żarliwy ksiądz zmaga się z powierzchowną wiarą swoich parafian, własnymi
wątpliwościami, słabością duchową i fizyczną. Musi zmierzyć się też z szatanem, który
opanował dusze mieszkańców. Walka ta prowadzi go do wątpienia w swoje powołanie,
okazując się batalia na śmierć i życie…
Bernanos jest zagorzałym krytykiem mieszczańskiego, konformistycznego traktowania
wiary. Pamiętnik zmusza do zastanowienia się nad swoim miejscem w Kościele i nad wiarą.
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Artur Mrówczyński-Van Allen (1968) pochodzi z Kulic, gmina Pelplin, powiat
Tczew, województwo pomorskie, obecnie dyrektor dwóch hiszpańskich
wydawnictw książkowych: Nuevo Inicio oraz Levantate, którego jest
założycielem; dyrektor Wydziału Słowiańskiego w Międzynarodowym
Centrum Studiów nad Chrześcijaństwem Wschodnim (ICSCO) w Granadzie.
Tłumacz na język hiszpański m.in. prac Sołowjowa, Bierdiajewa, Bułgakowa.
W druku znajduje się jego książka o Wasiliju Grossmanie. Żonaty
z Hiszpanką Mercedes Romero, ojciec ośmiorga dzieci. Mieszka w Granadzie.
Sebastian Reńca (1976) pisarz, dziennikarz, historyk. Był m.in. reporterem
w „Polsce Dzienniku Zachodnim”, publikował w „Tygodniku Solidarność”,
„Opcji na prawo”, „Najwyższym Czasie!” i miesięczniku polskim na Litwie
„Soleczniki”. Autor powieści Ślady i Z cienia oraz zbioru opowiadań Wiktoria.
Mieszka na Górnym Śląsku.
Tomasz Rowiński (1981) mąż Ewy, tata Marty, historyk idei, redaktor
pisma „Christianitas”, sekretarz redakcji kwartalnika „Fronda”, związany
z katolicką Wspólnotą Błogosławieństw, współpracownik Wydawnictwa M,
tygodnika „Idziemy”, portalu fronda.pl, w latach 2005-2008 współpracownik
i redaktor kwartalnika „Res Publica Nowa”; w latach 2006-2010 pracownik
Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Ostatnio opublikował dwie
książki z wywiadami Zawód: egzorcysta. Rozmowy z polskimi egzorcystami
(2011) oraz Aniołowie i kosmici. Kościół wobec cywilizacji pozaziemskich (2011).
Mieszka w Pruszkowie.
Paweł Skibiński (1973) doktor historii, dyrektor Muzeum Jana Pawła II
i prymasa Stefana Wyszyńskiego, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego,
autor książki Państwo generała Franco. Mieszka w Józefowie.
Ks. Robert Skrzypczak (1964) kapłan rzymskokatolicki, doktor teologii,
wykładowca na fakultetach teologicznych w Wenecji i w Warszawie,
tłumacz. Publikował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Znaku” i „Pastores”. Autor
kilku książek teologicznych, m.in. Osoba i misja, Kościół misyjny według Jana
Pawła II, Pomiędzy Chrystusem a antychrystem, Nie umrzeć za życia. Karol
Wojtyła na Soborze Watykańskim II. Mieszka w Warszawie.
Tomasz Teluk (1974) politolog, doktor filozofii, publicysta, założyciel
Instytutu Globalizacji, autor m.in. książek E-biznes. Nowa gospodarka,
IT w firmie. Technologie informacyjnie przedsiębiorstwa działającego
w czasie rzeczywistym, Libertarianizm. Teoria Państwa oraz Mitologia efektu
cieplarnianego, za którą otrzymał w 2009 roku międzynarodową nagrodę
Templeton Freedom Award. Mieszka na Górnym Śląsku.
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W 2010 roku funkcjonariusze
podlegli Donaldowi Tuskowi
założyli 1,3 miliona podsłuchów
telefonicznych obywatelom
38-milionowej Polski. Dla porównania:
w 80-milionowych Niemczech w tym
samym czasie założono aż 32 razy
mniej podsłuchów (kiedy w Polsce
rządził PiS podsłuchów było trzy razy
mniej niż obecnie).
Jedinaja Polsza
Autor Autorski

Obserwując sytuację w Polsce, Maksim Samorukow, jedna z gwiazd
rosyjskiego Internetu, założyciel i redaktor portalu Slon.ru, przeżył déjà vu.
Jego zdaniem system stworzony przez Donalda Tuska w Polsce w sposób
doskonały przypomina model skonstruowany w Rosji przez Władimira Putina.
Chodzi o wykreowanie „idealnej partii władzy”, która dzięki marketingowi
politycznemu oraz monopolowi w mediach państwowych i prywatnych
sprawuje bezalternatywne rządy.
Samokurow pisze, że formuła Platformy Obywatelskiej to niemal dokładne
odwzorowanie partii Jedna Rosja. Gdy słyszy twierdzenia Tuska, że PO jest
partią nowego typu, która nie należy ani do lewicy, ani do prawicy, ale
„jest miejscem dla wszystkich, którzy chcą dobrze służyć Polsce”, to ma
wrażenie, jakby słuchał Władimira Putina mówiącego o Ogólnonarodowym
Froncie Narodowym. Dzięki takiemu zabiegowi w ugrupowaniu Władimira
Władimirowicza mogą się odnaleźć zarówno prawosławni konserwatyści, jak
i przepełnieni nostalgią za dawnym reżimem komuniści.
Podobną formułę przybiera Platforma Obywatelska, w której jest miejsce
i dla Jarosława Gowina, i dla Danuty Hübner, i dla Jacka Żalka, i dla Marka
Borowskiego. Samokurow pisze: „Jeśli jesteś przeciwnikiem małżeństw
homoseksualnych, głosuj na Platformę. Wszak to jej nabożni posłowie
niedawno zapowiedzieli, że zrobią wszystko, by Sejm nie przyjął ustawy
o legalizacji homoseksualnych związków. A jeśli do szczęścia brak ci
legalizacji małżeństw homoseksualnych, to i tak głosuj na Platformę. Dlatego
że jej postępowi posłowie walczą o przyjęcie ustawy o legalizacji związków
osób tej samej płci”. Sprzeczność? Gdyby chodziło o realizację konkretnego
programu czy wcielanie w życie określonych idei – to z pewnością. Ale tu nie
chodzi o żaden program czy jakieś idee, tylko o władzę. Dlatego ani Tusk, ani

Putin nie martwią się, że głoszą rzeczy wzajemnie się wykluczające. Osłona
medialna, z której korzystają, wyklucza zresztą jakąkolwiek dociekliwość
dziennikarzy.
Rosyjski publicysta zauważa, że dysponując apanażami wynikającymi ze
sprawowania władzy, zarówno partia Tuska, jak i partia Putina przekupują
opozycyjnych polityków i z prawej, i z lewej strony, przyciągając ich do siebie.
„Słownictwo używane przez PO do pozyskiwania opozycjonistów przypomina
retorykę Jednej Rosji”, pisze Samokurow, omawiając transfery Bartłomieja
Arłukowicza i Joanny Kluzik-Rostkowskiej do Platformy.
Chociaż obecna ekipa rządząca w Rosji wywodzi się z KGB i ma możliwość
nieograniczonego korzystania z zasobów resortów siłowych, to jednak
w praktyce odwołuje się do nich nader rzadko. Uciekanie się do przemocy to
ostateczność, po którą drużyna Putina na masową skalę właściwie jeszcze
nie sięgnęła. Istotą sprawowania władzy przez Kreml pozostaje zarządzanie
emocjami. Służy temu zjednoczony front mediów pracujący na rzecz partii
władzy. Najbardziej wpływowi dziennikarze telewizyjni i radiowi nie udają
nawet swojego obiektywizmu, podlizując się Putinowi i bezlitośnie szydząc
z wszelkiej opozycji. Na karierę medialną mogą liczyć tylko ci celebryci, którzy
akceptują i popierają linię jedynej słusznej partii. Samokurow zauważa,
że na sukces zarówno Jednej Rosji, jak i Platformy Obywatelskiej pracują
gwiazdy ekranu i sportsmeni. To oni stwarzają wrażenie, że ugrupowania
rządzące obecnie w Moskwie i Warszawie to jedyne siły polityczne, na
które może głosować człowiek uważający się za inteligentnego, rozsądnego
i nowoczesnego.
I w Rosji, i w Polsce głównym atutem partii władzy jest osoba
przywódcy. Komentatorzy piszą, że o zwycięstwie PO w ostatnich wyborach
zadecydowała osobista popularność Donalda Tuska. Podobnie dzieje się
w Rosji, gdzie cała strategia wyborcza opiera się na promowaniu osoby
Władimira Putina. W obu przypadkach obraz przywódców wykreowany
został przez bardzo precyzyjną politykę wizerunkową. To charakterystyczne,
że żadne błędy i porażki partii władzy w sferze ekonomicznej czy społecznej
nie obciążają obu tych liderów. Oni są jakby ponad tymi problemami, za
które odpowiadają co najwyżej konkretni ministrowie czy urzędnicy. Tusk
i Putin jeżdżą po kraju, pochylają się z troską nad niedolami prostych ludzi
(choć „spontaniczne przyjęcia” u zwykłych obywateli są w obu przypadkach
starannie wyreżyserowane) i obiecują wyciągnąć konsekwencje. Kiedy trzeba,
obaj potrafią ostro zrugać winnych. Połajanka, jaką Tusk urządził Otwartym
Funduszom Emerytalnym, jako żywo przypominała awanturę zrobioną przez
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Putina Olegowi Deripasce. Marsowa mina polskiego premiera przywodziła
wówczas na myśl zmarszczone czoło gospodarza Kremla.
Ten model sprawowania przywództwa przypomina rolę cara, który stoi
jakby ponad doraźną polityką, ale daje ludziom poczucie bezpieczeństwa,
spokoju i stabilizacji. Otacza go aura apolityczności, a on sam apeluje, by nie
robić polityki, unikać sporów i budować przyszłość. Nie oznacza to wcale
miękkości – i Tusk, i Putin wykreowani zostali w mediach na twardzieli:
pierwszy grozi kastracją pedofilom i wypowiada wojnę kibolom, drugi
obiecuje ścigać terrorystów nawet w kiblu. Obaj prezentują się też jako
typy macho uprawiające czynnie sport – jeden gra w piłkę nożną, a drugi
jest judoką. Obaj mogą liczyć też na bezgraniczne uwielbienie swoich
współpracowników, o czym świadczy choćby wypowiedź Sławomira Nowaka,
że Tusk jest dotkniętym przez Boga geniuszem. Z podobnych laudacji pod
adresem Putina można by zebrać całą książkę.
Bezkrytycyzm mediów wobec władz sąsiaduje w Rosji z praktyką
zohydzania opozycji i okazywania jej jawnej pogardy. To demonstracja siły,
która ma zastraszyć potencjalnych przeciwników Kremla. Oprócz opozycji
realnej istnieje także „opozycja wydmuszkowa”, która zawsze może
liczyć na wyrozumiałość mainstreamowych mediów. To przede wszystkim
Liberalno‑Demokratyczna Partia Rosji Władimira Żyrynowskiego, która
od początku swego istnienia zawsze najgłośniej krytykowała władze, ale
w kluczowych głosowaniach nigdy nie opowiedziała się przeciwko rządzącym.
Jej zadanie polegało na odwracaniu uwagi opinii publicznej od istotnych spraw
przez epatowanie skandalami oraz kanalizowaniu niezadowolenia społecznego
w formach kontrolowanych przez władze. Taką „wydmuszką” Platformy
Obywatelskiej wydaje się być dzisiaj Ruch Palikota, wywołujący wciąż nowe
spory na scenie politycznej, lecz w sumie bezpieczny dla PO.
Zarządzając emocjami, ekipa Putina buduje swoistą wspólnotę strachu,
przestrzegając przed groźbą powrotu do koszmarnej przeszłości. Tą
minioną traumą, która nigdy nie powinna powrócić, nie są jednak dekady
komunizmu, lecz okres „wielkiej smuty”, jak zwykło się nazywać rządy
Borysa Jelcyna. Podobnym „dyżurnym koszmarem” Platformy Obywatelskiej
są dwa lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, zwane okresem IV RP. Tak
jak Putin gwarantuje, by nigdy nie powróciło widmo „strasznych lat
dziewięćdziesiątych”, tak samo władza Tuska jest rękojmią, że nie powtórzą
się już nigdy rządy PiS-u.
Jedinaja Polsza

Podobieństw między partiami władzy w Polsce i Rosji odnaleźć można
znacznie więcej: sprowadzenie demokracji do czystej fasady (polski Sejm
coraz bardziej przypomina pod tym względem rosyjską Dumę, zamieniając się
w maszynkę do głosowania, podczas gdy rzeczywiste decyzje zapadają gdzie
indziej), niechęć do stawienia czoła i rozliczenia komunistycznej przeszłości,
ukręcanie głowy i zamiatanie pod dywan wszelkich afer z udziałem
przedstawicieli władzy.
W swej polityce wewnętrznej ekipa Putina zazwyczaj nie musi uciekać
się do stosowania siły, ale tylko dlatego, że rosyjski lud ma świadomość
istnienia owej siły i jej gotowości do uderzenia. To rodzi strach przed władzą
i tłumi w zarodku chęć oporu. Dlatego – na co zwracają uwagę socjologowie
z Analitycznego Centrum Jurija Lewady w Moskwie – wyniki opozycji są
zawsze w sondażach niedoszacowane, gdyż jej zwolennicy boją się przed
ankieterami ujawniać swoje prawdziwe sympatie polityczne i preferencje
wyborcze. Ten sam mechanizm ukrywania własnych poglądów (i związanego
z tym niedoszacowania w badaniach opinii publicznej) pojawia się także
w Polsce w przypadku sympatyków PiS-u. Czy nie przyznają się oni do swych
rzeczywistych preferencji z powodu strachu?
Pewien mój znajomy, który po ośmiu latach pobytu za granicą wrócił
do Polski, wyznał mi, że tym, co go najbardziej uderzyło po powrocie, była
panująca w kraju atmosfera strachu przed ujawnieniem swych poglądów.
Opowiadał, jak odwiedził w szpitalu chorą znajomą i w którymś momencie
rozmowa zeszła na tematy polityczne. Znajoma ściszyła wówczas głos,
rozglądając się z obawą wokół. Okazało się, że była zwolenniczką PiS-u, lecz
bała się, iż mogą dowiedzieć się o tym lekarze, pielęgniarki lub pozostali
pacjenci.
Oczywiście, można jej reakcję składać na karb strachu przed utratą
twarzy w oczach innych, gdyż głosowanie na partię Jarosława Kaczyńskiego
przedstawiane jest w mediach jako synonim obskurantyzmu, zacofania
i obciachu. Lęk przed wykluczeniem towarzyskim to jednak za mało.
Dochodzi do tego autentyczny strach przed narażeniem się władzy.
Wzmacniają go takie wydarzenia, jak: wkroczenie na wniosek prokuratury
ekipy ABW do prywatnego mieszkania 24-letniego blogera, który założył
stronę internetową antykomor.pl, gdzie ośmielał się zamieszczać dowcipy
z urzędującego prezydenta; wszczęcie śledztwa przeciwko grupie kibiców
Jagiellonii Białystok, którzy mieli czelność wywiesić transparent z napisem
„Donald ma Tole”, godzący w dobre imię premiera Tuska; skazanie przez sąd
pierwszej instancji 19-letniego ucznia technikum na 10 miesięcy więzienia
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I Tusk, i Putin wykreowani zostali w mediach
na twardzieli: pierwszy grozi kastracją
pedofilom i wypowiada wojnę kibolom, drugi
obiecuje ścigać terrorystów nawet w kiblu.

w zawieszeniu na 3 lata za wymalowanie na murze szkoły antyrządowego
napisu; ukaranie pracownicy Urzędu Skarbowego w Sosnowcu tylko za to, że
wzięła udział w wiecu Jarosława Kaczyńskiego.
W ten sposób – jak pisze Rafał Ziemkiewicz – „mamy tu do czynienia
z zupełnie świadomie wprowadzaną nową «piarowską» strategią władzy –
strategią izolowania opozycji od społeczeństwa za pomocą strachu. Na razie
jest to strach wywoływany łagodnie. (...) Ale też – na razie nie trzeba więcej.
Pomruk niezadowolenia i pogrożenie przez władzę palcem wystarczają”.
Dokładnie ten sam model izolowania opozycji od społeczeństwa testowany
jest od lat przez reżim Władimira Putina.
Jeśli któryś z pracowników sfery budżetowej odważy się publicznie
poprzeć PiS, może liczyć się z tym, że zostanie zwolniony. Jeśli jakiś
przedsiębiorca zaangażuje się zbyt mocno w popieranie opozycji, partia
władzy ma do dyspozycji 47 różnych instytucji kontrolnych, którymi może
wpędzić krnąbrnego biznesmena w poważne tarapaty (przy obowiązującym
obecnie systemie uznaniowości urzędów skarbowych, przypominającym
raczej standardy rosyjskie niż zachodnioeuropejskie, nie jest o to wcale
trudno). Nękanie SKOK-ów przez układ rządzący jest najlepszym przykładem
odstraszającym skutecznie biznes od kontaktów z PiS-em.
Na to wszystko nakłada się nadaktywność spec-służb w kontrolowaniu
obywateli, co zbliża Polskę bardziej do Federacji Rosyjskiej niż Unii
Europejskiej. Niedawny raport przygotowany przez Komisję Europejską
w Brukseli stwierdza, że Polacy są najbardziej inwigilowanym przez służby
specjalne narodem na naszym kontynencie. W 2010 roku funkcjonariusze
podlegli Donaldowi Tuskowi założyli 1,3 miliona podsłuchów telefonicznych
obywatelom 38-milionowej Polski. Dla porównania: w 80-milionowych
Jedinaja Polsza

Niemczech w tym samym czasie założono aż 32 razy mniej podsłuchów (kiedy
w Polsce rządził PiS podsłuchów było trzy razy mniej niż obecnie).
Niemal równolegle z raportem brukselskim w Warszawie ukazało się
oświadczenie Naczelnej Rady Adwokackiej protestujące przeciw praktykom
obecnych władz. Rada alarmuje, że służby specjalne podległe PO zakładają
podsłuchy adwokatom i dziennikarzom, naruszając w ten sposób tajemnicę
zawodową tych profesji. Tego typu praktyki, nie mające precedensu w krajach
Europy Zachodniej, są działaniami rutynowymi w systemie zarządzanym
przez Władimira Putina i jego towarzyszy z FSB. W Rosji nie spotykają
się jednak z żadną reakcją – poza zwyczajowym protestem Komitetu
Helsińskiego, z którego opinią nikt się w Moskwie nie liczy. Podobna reakcja
na oświadczenie Naczelnej Rady Adwokackiej miała miejsce w Polsce –
głośno zaprotestowała jedynie Helsińska Fundacja Praw Człowieka, nie było
natomiast ani potępienia medialnego, ani odzewu społecznego.
Wiąże się z tym kolejne podobieństwo w realiach życia społecznego
między Polską a Rosją. Otóż od kilku stuleci polityka w tych dwóch
miejscach oparta jest na zasadzie klientelizmu, czyli relacji między patronem
a klientem. Partia władzy w obu tych krajach dysponuje ogromnymi
zasobami, które wykorzystywane są do zdobywania poparcia. Jan Filip
Staniłko pisze o PO, że „w tzw. terenie objęła ona ochroną różne układy
lokalne, przejmując w tej dziedzinie rolę dawnego SLD i stając się czymś
na podobieństwo gierkowskiego PZPR. Nie warto nawet wspominać
absolutnego niemal poparcia mediów. Warto natomiast uświadomić sobie
skalę zasobów materialnych. Setki tysięcy miejsc pracy w urzędach i spółkach,
centralnych i samorządowych, 70 mld zł na inwestycje, do których ustawia
się w przetargach tysiące przedsiębiorstw, wreszcie dotacje unijne, które
można otrzymać, ale też i można niekiedy nie otrzymać, w zależności od
jednoosobowej decyzji marszałka województwa albo decyzji minister rozwoju
regionalnego. Wszystko to daje partii rządzącej gigantyczne przełożenie na
poparcie wielkiej klienteli wyborczej. Ale jednocześnie kompletnie paraliżuje,
gdy chodzi o reformy”.
Są też jeszcze samorządy, dzięki którym – jak pisze Staniłko – „PO jest dziś
największą agencją pośrednictwa pracy w Polsce, a także 40 mld inwestycji,
które w połączeniu z 30 mld inwestycji centralnych dają jej gigantyczną
klientelę wyborczą”. Korzystając dokładnie z tego samego mechanizmu partia
Putina kupuje sobie poparcie w Federacji Rosyjskiej.
Tego rodzaju model sprawowania władzy, z jakim mamy do czynienia
zarówno w Rosji, jak i w Polsce, jest możliwy jednak tylko dzięki istnieniu

biernej społeczności o charakterze postkolonialnym. W tym kontekście Rafał
Ziemkiewicz pisze o „polactwie” jako wykorzenionej masie o mentalności
chłopów pańszczyźnianych manipulowanej przez kompradorskie elity.
Polacy często demonstrują wobec Rosjan poczucie swej cywilizacyjnej
wyższości, śmiejąc się ze swych wschodnich sąsiadów i twierdząc, że to, co
się dzieje u nich pod rządami Putina, u nas nie byłoby możliwe. Cóż. Wypada
w tym miejscu tylko zacytować Mikołaja Gogola: „Z czego się śmiejecie?
Z samych siebie się śmiejecie”. █

Eryk Dostatni

Nacisnął spust gdy w lunecie
rozpoznał sylwetkę Johna Kennedy’ego;
skrwawioną motyką uprawiał pola śmierci
z równymi grządkami kambodżańskich czaszek;
ustalał jadłospis cesarza Bokassy
złożony z czarnoskórych frykasów;
przesyłał ostatnie instrukcje zniecierpliwionemu
Mladiciowi pod Srebrenicą;
ostrzył maczety w Rwandzie,
warzył gaz dla Chemicznego Alego;
pałował studentów broniących Dziadów
na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego;
miał też odruchy serca, gdy przez lata ukrywał
Josepha Mengele;
wywołał tsunami w Indochinach, efekt cieplarniany
i trzęsienie ziemi w Japonii
– Jarosław Kaczyński.
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Autor Autorski

Ilustracja: Robert Trojanowski

Napis wyryty na korze
mózgowej
_
Jacka Zakowskiego

Tutaj niczego nie można utrzymać
w dyskrecji, tutaj nic dłużej niż
jeden dzień nie utrzyma się
w tajemnicy, tutaj zaraz ktoś
pobiegnie do TVN lub na Czerską
i wyleje wszystkie swoje żale,
tutaj niemal każdy za jeden lunch
u ambasadora jakiegoś dużego
europejskiego kraju potrafi otwarcie
opowiedzieć mu o wszystkich
najskrytszych problemach swojego
kraju. W polityce rządzi zasada:
powiedzieć wszystko, o czym się
wie i co się zamierza zrobić, najlepiej
najdobitniej i najgłośniej jak tylko
można, i to tak, aby wszystkim
z wrażenia kapcie pospadały.

Triumf historycznych analogii, czyli „puste miejsce” w polityce polskiej
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historycznych
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„puste miejsce”
w polityce polskiej
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Nieodparta siła analogii
Analogie są jednym z podstawowych, obok dedukcji lub indukcji,
sposobów rozumienia rzeczywistości i gromadzenia wiedzy o otaczającym
nas świecie ludzkich zdarzeń. Dają podstawę dla konstruowania praktycznych
rozwiązań, ocen oraz decyzji. W tym względzie nie zamierzam formułować
żadnej fundamentalnej krytyki posługiwania się analogiami. Z punktu
widzenia fenomenu tożsamości są one również istotnym sposobem
komunikowania się w ramach wspólnoty. Jeżeli wspólnota, np. narodowa,
jest w jakimś zakresie społeczną konstrukcją tworzoną przez narracje, to
analogie odgrywają tutaj bardzo ważną rolę. Pozwalają członkom wspólnoty
odnaleźć się nawzajem w strumieniu informacji i labiryncie znaczeń. Są więc
analogie niezbędnym składnikiem każdej tożsamości. Trzeba także zaznaczyć,
że – na pewno od czasów św. Augustyna, a może nawet od Plutarcha i jego
żywotów równoległych – analogie są ważnym elementem metody pisania
o historii, o ile stanowią historyczną egzemplifikację lub wsparcie pewnych
ogólnych tez.
Analogie mogą jednak odwoływać się także do sfery dość tajemniczej
i niezbyt przejrzystej. Jest nią metafizyka kontyngentnych wydarzeń
historycznych. Na pewno ma ona dla wielu przemożny urok. Przypuszczenie,
że analogia nie jest tylko historyczną egzemplifikacją, wsparciem aktualnej
obserwacji lub tezy, lecz odkrywa przed nami jakąś głęboką prawidłowość,
ukrytą pod stertą „obiektywnych” zdarzeń, ma w sobie coś uwodzicielskiego,
fascynującego, jak tajemna wiedza Prospera. Siłą analogii jest więc nie tyle
ich funkcjonalna oraz metodologiczna strona, ile powab, jakieś magiczne
przyciąganie wiedzy o ukrytych prawidłowościach. Idąc za ich głosem,
mamy wrażenie uwolnienia się od zbędnego bagażu powierzchownych
ocen, jakby nagle spadła z naszych zmysłów jakaś zasłona, jakbyśmy nagle
uzyskali wgląd w samą istotę rzeczy, w jakiś ukryty mechanizm zdarzeń.
Analogie zdają się więc odsłaniać przed nami jakąś szczególną metafizykę
historycznych przypadków.
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Jest w analogii coś zniewalającego. Analogie są jak syreny z Odysei.
Aby przepłynąć obok nich i skierować się na obrany cel, trzeba by wpierw
zatkać sobie uszy, najlepiej jak najdokładniej zalepić woskiem lub mocno
przywiązać się do masztu. Inaczej uraczeni ich śpiewem i oszołomieni
pięknem pozostaniemy z nimi już na zawsze, uwięzieni w jednym miejscu.
Tak więc w analogiach tkwi niewątpliwie jakaś zniewalająca, przemożna siła.
Jej skutkiem jest jednak pozostanie uwięzionym, unieruchomionym. Pod ich
wpływem jesteśmy natchnieni, lecz jednocześnie unieruchomieni, zamknięci
na drogę do przekształcenia rzeczywistości w nowe, trwałe skutki.
Właśnie ten fenomen analogii jako inspirującego więzienia dla naszego
umysłu oraz działania najbardziej mnie zajmuje. Wydaje mi się on szczególnie
problematyczny w kontekście obecnej debaty w Polsce po Smoleńsku.
W ostatnim czasie nasz dyskurs pełen jest analogii – przy czym wszystkie
mają dość defetystyczną wymowę. Poczucie (zwłaszcza po Smoleńsku), że
żyjemy w czasie dramatycznym, sprzyja zapewne sięganiu po analogie, ich
budowaniu i rozwijaniu. Najbardziej przemożna z nich, najpotężniejsza
w swoim wyrazie i jednocześnie najbardziej zniewalająca, jest ta zestawiająca
naszą współczesność z czasami saskimi. Do tej analogii odwoływał się
ostatnio we „Frondzie” w znakomitym tekście Grzegorz Górny. Jarosław
Marek Rymkiewicz wraca do tej analogii co rusz w swoich wywiadach
i prowadzi ją dalej – aż do rozbiorów Polski. Marek Nowakowski wieści koniec
suwerenności Rzeczpospolitej, posługując się przemożną analogią Targowicy.
Rafał Ziemkiewicz z kolei często odwołuje się do tego porównania, opisując
stan naszych elit.
Na pewno znaleźlibyśmy jeszcze wiele innych przykładów pokazujących,
że tego typu analogie coraz mocniej siedzą w naszych umysłach. Kiedy
po Smoleńsku, w maju 2010 roku, Donald Tusk spotkał się w Pałacu na
Wodzie w Łazienkach z – ktoś złośliwie mógłby skwitować – „reżimowymi”
intelektualistami z komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego, a Andrzej
Wajda oznajmił (wśród krzyku zszokowanych pawi pałacowych), że w Polsce
trwa wojna domowa i trzeba ją wygrać, mnie samemu cisnęła się do
głowy nieodparta analogia, przemożna wręcz analogia z czasami może nie
saskimi, ale postsaskimi, czasami konfliktu między Stanisławem Augustem
a barskimi konfederatami. Kiedy więc czytamy tekst Górnego, trudno od tych
wszystkich skojarzeń i analogii się uwolnić. Są one bowiem tak wymowne,
tak narzucające się same przez się, że widzimy niemal oczyma wyobraźni
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samych siebie w środku tamtych wydarzeń, które do złudzenia przypominają
nam czasy obecne. Bo też jest to obraz na pewno zastanawiający, uderzający
swoją trafnością. Jest to także, niestety, obraz pozwalający nabrać pewności
– wszyscy przecież dobrze wiemy, czym to się wszystko skończy. Dlatego
w jednym z ostatnich wywiadów dla „Gazety Polskiej” Jarosław Marek
Rymkiewicz wprost mówi o tym, że należy, tak jak wtedy, organizować w całej
Polsce konfederacje, które by się z całą mocą nowemu rozbiorowi Polski
przeciwstawiły – na co redaktor Joanna Lichocka, rozmowę prowadząca,
puentuje myśl pytaniem: „Czy uważa Pan, że powinniśmy się zacząć
już zbroić?”.
W co „utrafiają” wszystkie owe analogie? Lub lepiej: na co otwierają nam
oczy dzięki swej trafności? Czy na to, że istotą obecnej władzy jest zdrada? Że
obecna elita polityczna jest, jak dynastia Wettinów, „przywieziona w teczce”?
Że Polska nierządem stoi i wkrótce stanie się łupem obcych mocarstw,
a o decyzjach polskiego parlamentu i rządu decydują dzisiaj ambasadorowie
ościennych państw? Że polityk X jest odpowiednikiem Rzewuskiego lub
Branickiego? Że PO to Targowica, a PiS to Bar?
Ja bym raczej widział wartość tych analogii w odsłonięciu aktualności
pewnego problemu niż w rozkoszowaniu się ewentualnymi podobieństwami
osób i sytuacji, które mają wartość bardziej dla literackiego obrazowania.
Istotą trafności jest pokazanie podobieństwa problemu polegającego na tym,
że posiadając formalne atrybuty suwerenności, można stać się politycznie
zupełnie niepodmiotowym. Taki los spotkał I Rzeczpospolitą w XVIII wieku
(począwszy od wojny północnej), czego ówczesną, historyczną konsekwencją
stały się rozbiory. Przed takim samym problemem staje III Rzeczpospolita po
20 latach transformacji (choć nie przed jego konsekwencjami).
Co natomiast wydaje mi się nietrafione, a raczej, co zamyka nasz umysł
w owych analogiach, czego nie pozwalają one nam dostrzec? Przede
wszystkim zamykają nasze oczy na znaczenie obecnych międzynarodowych
uwarunkowań (banalna konstatacja: współczesna Europa nie jest tym
samym co Europa w XVIII wieku) oraz na obecne procesy społeczne, które
zachodzą w Polsce. Te dwie poważne słabości sprawiają, że nasze przemożne
analogie funkcjonują w próżni, skutkiem czego wyciągane z nich wnioski są
nietrafione.
Na tym właściwie można by ten tekst zamknąć, ograniczając się do dość
oczywistego wniosku, że analogiami należy posługiwać się umiarkowanie,
bez przesady, gdyż mają one skutek dwojaki: mogą otwierać nasz umysł na
aktualność pewnych problemów, mogą też nasz umysł uwięzić, skazując ludzi
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Nie spieramy się zwykle po to, aby dojść do
własnego, zobiektywizowanego w ramach
naszej polskiej wspólnoty rozumienia
podstawowych celów i wartości, ale przede
wszystkim po to, by wykazać sobie nawzajem
fałszywą świadomość lub co gorsza podłe
zamiary.
na całkowicie przewidywalną powtarzalność zachowań, decyzji, emocji czy
ocen. W ten sposób dotykamy jednak tylko zewnętrznej strony całej kwestii.

Trzy postacie polskiego dyskursu
Aby zrozumieć obecną funkcję analogii w polskim życiu publicznym,
trzeba powiedzieć sobie trochę o kontekście, w którym one istnieją. A więc
o specyfice politycznego i publicznego dyskursu w Polsce, w którym się
pojawiają w coraz to bardziej rozbudowanych formach. Każde środowisko
polityczno-kulturalne wypracowuje pod wpływem właściwych dla
siebie doświadczeń określone formy komunikacji. Także więc w naszym
przypadku możemy stwierdzić, że dzisiaj istnieje pod naszą szerokością
geograficzno‑historyczną specyficzna dla polskiej demokracji forma
publicznego dyskursu, która charakteryzuje się pewnymi stałymi cechami.
Trzy z nich chciałbym bliżej zdefiniować jako kluczowe dla zrozumienia
obecnego charakteru życia politycznego i publicznego w Polsce, gdyż mają
one znaczenie dla sposobu. w jaki funkcjonują historyczne analogie.
Tożsamość narracyjna. To jeden z tych fenomenów, które najsilniej określają
charakter publicznego życia w Polsce, konstytuujących je zachowań, postaw,
podziałów. Tożsamość narracyjna w Polsce to właściwie temat sam w sobie
na wielką książkę. W praktyce taka tożsamość oznacza, że najmocniejsze
kryteria utożsamiania się (akceptacji), sprzeciwu (odrzucenia), oceny (kto lub
co jest miarodajne, autorytatywne, wartościowe) odnoszą się do określonej
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narracji, opowieści. Dla tożsamości narracyjnej decydujące są osoby, ich
biografie, losy środowiska. Jest to rodzaj tożsamości odmiennej od tożsamości
instytucjonalnej lub prawnej, gdzie zasadnicza rola przypada logice, regułom
oraz pamięci instytucji lub tradycyjnej wykładni reguł prawnych. U nas
narracja jest nadrzędna wobec instytucji państwa czy konstytucji. To nie
rola, jaką ktoś pełni w porządku państwa lub systemie prawnym, rozstrzyga
o znaczeniu czy ważności, ale rola, jaką ktoś zajmuje wobec czy w ramach
dominujących narracji. Mniejsze znaczenie, lub wręcz żadne, ma to, czy
ktoś jest przewodniczącym Trybunału Konstytucyjnego, szefem Banku
Narodowego czy rektorem Uniwersytetu, wobec tego, jaki ma stosunek do
Magdalenki, KOR-u, „Gazety Wyborczej”, braci Kaczyńskich, katolicyzmu,
Smoleńska, etc.
Dla świata zewnętrznego ten typ naszej tożsamości narracyjnej czyni
nasz dyskurs publiczny dość ezoterycznym, trudnym do rozpoznania
i zrozumienia. Dlatego czasami sprawia, że ludzie z zewnątrz są bezradni,
nie potrafią przeniknąć sensu, znaczenia, hierarchii podziałów, które my
przecież mamy we krwi, podług których poruszamy się niemal intuicyjnie.
Biada natomiast nam, jeśli znajdzie się sprytny dyplomata, dziennikarz,
lobbysta, który nauczy się posługiwać naszą narracyjną tożsamością lepiej od
nas – jesteśmy wobec niego wówczas bezbronni jak dzieci. Obiektywnie jest
przecież łatwiej manipulować z zewnątrz tożsamością narracyjną (w dużym
stopniu opartą na emocjach) niż przeniknąć do obwarowanej sztywnymi
formalnymi regułami tożsamości instytucjonalnej czy prawnej i tak wpływać
na nie.
Słuszność relacyjna. To druga, kluczowa moim zdaniem, cecha obecnego
dyskursu publicznego w Polsce. W oczywisty sposób jest pochodną tej
pierwszej. Spieramy się często w naszej debacie nie wokół wspólnych
kategorii: sprawiedliwości, dobra, prawdy, nowoczesnej Polski, przyszłości
następnych pokoleń Polaków. A więc nie spieramy się zwykle po to, aby dojść
do własnego, zobiektywizowanego w ramach naszej polskiej wspólnoty
rozumienia podstawowych celów i wartości, ale przede wszystkim po to,
by wykazać sobie nawzajem fałszywą świadomość lub co gorsza podłe
zamiary. Z punktu widzenia samowiedzy wspólnoty o sobie samej, ale także
ze względu na zdolność do sensownego pokierowania własnym, narodowym
losem, jest to cecha mocno destrukcyjna. Nie szukamy prawdy o sobie (w tym,
co dobre, i w tym, co złe), nie tworzymy katalogu błędów, z których możemy
się czegoś nauczyć lub zestawu osiągniętych sukcesów, by zrozumieć własną
wartość. Ćwiczymy się za to w udowadnianiu sobie słuszności relacyjnej –
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polega ona na tym, że słuszne jest to, co nasi przeciwnicy atakują, dlatego
właśnie, że atakują. Niesłuszne jest to, co chwalą, ponieważ chwalą.
Dlatego też niemożliwa jest dzisiaj obiektywna dyskusja o postępującej
autodegeneracji polskiej prawicy, ponieważ jest ona stałym przedmiotem
ataku ze strony „Gazety Wyborczej”. Z podobnych powodów nie można
przecież na Czerskiej powiedzieć niczego dobrego o pisarstwie Rymkiewicza,
Wildsteina, Libery czy Ziemkiewicza, bo to przecież są „prawicowcy”. Można
czasami odnieść wrażenie, że wystarczy, by w jakiejś sprawie pojawił się
prawicowy lub lewicowy „biskup”, pokropił rzecz prawicową lub lewicową
wodą święconą i w ten sposób uświęcił ostatecznie jej pozytywne lub
negatywne znaczenie. W polityce słuszność relacyjna jest żelazną zasadą
– tam najlepszym ministrem rządu jest zawsze ten, kto jest najbardziej
zaciekle atakowany, bez względu na to, czy jest głupkiem, szkodnikiem, czy
faktycznie stara się coś pożytecznego zrobić. Kiedy jednak dziennikarze,
publicyści czy intelektualiści zaczynają stosować w debacie publicznej zasadę
relacyjnej słuszności, to jest już coś więcej niż oznaka utraty samodzielności,
to rezygnacja z odpowiedzialności za wspólnotę komunikacji, za racjonalne
ramy dyskursu.
Histeryczna szczerość. Ta trzecia cecha czasami przybiera zabawne
formy pieniactwa, ale zwykle ma o wiele poważniejsze skutki. Jest ona
u nas zakorzeniona głęboko w naszym republikańskim kodzie, w niechęci
do absolutystycznych rządów, w przekonaniu o nieograniczonej wolności

Lękliwa, wygodna, zainteresowana
przede wszystkim sobą tyrania
większości ukonstytuowała się
w Polsce na dobre.
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każdej jednostki. Niekiedy słusznie, jak np. w latach 90., kiedy zamknięte
w sobie elity podejmowały niejednokrotnie fatalne decyzje o prywatyzacji.
Chodzi mi jednak raczej o pewną formę histeryzującej otwartości w języku
publicznej i politycznej debaty, na którą choruje przede wszystkim prawa
strona. Tutaj niczego nie można utrzymać w dyskrecji (być może z braku
wzajemnego zaufania), tutaj nic dłużej niż jeden dzień nie utrzyma się
w tajemnicy, tutaj zaraz ktoś pobiegnie do TVN lub na Czerską i wyleje
wszystkie swoje żale, tutaj niemal każdy za jeden lunch u ambasadora
jakiegoś dużego europejskiego kraju potrafi otwarcie opowiedzieć mu
o wszystkich najskrytszych problemach swojego kraju. W polityce rządzi
zasada: powiedzieć wszystko, o czym się wie i co się zamierza zrobić, najlepiej
najdobitniej i najgłośniej jak tylko można, i to tak, aby wszystkim z wrażenia
kapcie pospadały. To była np. jedna z najsłabszych stron polityki zagranicznej
PiS w latach 2005-2007. Skuteczność osiągania celów w polityce (szczególnie
tej międzynarodowej) zakłada zdolność także do działania i komunikowania
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się w arkanach. O pewnych sprawach, poglądach, kalkulacjach nie mówi się
dlatego, że chce się osiągnąć swoje cele.
W coraz większym stopniu dotyczy to jednak także polityki wewnętrznej,
zwłaszcza w obliczu jej medializacji oraz wobec lękliwej, wygodnej,
zainteresowanej przede wszystkim sobą tyranii większości, która
ukonstytuowała się w Polsce na dobre. W takich warunkach utrzymanie
w ryzach swej histerycznej szczerości jest warunkiem sukcesu. Prawica musi
zadać sobie pytanie, bazując na doświadczeniach po roku 2005, czy zależy jej
bardziej na tym, by wykrzyczeć Polakom i wszystkim innym przez megafon
całą swoją prawdę o świecie i o nich, czy bardziej zależy jej na osiąganiu
swoich celów, dzięki czemu będzie mogła realnie zmieniać Polskę.
Nie sposób więc funkcjonowania historycznych analogii rozpatrywać
w oderwaniu od tych trzech cech obecnego dyskursu w Polsce. To bowiem
specyfika tego dyskursu określa dziś często to, w jaki sposób odczytywane
są obecnie historyczne analogie. Dzieje się tak, jeśli analogie stają się po
prostu środkiem do budowania podziału oraz identyfikacji w odniesieniu
do narracyjnych tożsamości w znaczeniu opisanym powyżej; kiedy są
one środkiem do wyrażenia relacyjnej słuszności oraz sposobem na
uzewnętrznienia histerycznej szczerości.

Zamknięci w politycznym pokoleniu
Wróćmy jednak do istoty problemu, który odsłaniają przed nami
popularne dzisiaj analogie z XVIII wiekiem: do problemu podmiotowości
i suwerenności. Można bowiem zachowywać wszystkie formalne atrybuty
suwerenności, a jednocześnie pozostawać wewnętrznie – np. w sensie
duchowym, ale także realnie w sferze politycznej – w jakiś zasadniczy sposób
niepodmiotowym. Trudno szukać lepszej egzemplifikacji tego problemu niż
ta, jaką była katastrofa smoleńska oraz wszystko to, co się działo przed nią
i po niej. Jak sprawić, by ta istota problemu nie uciekła nam w żaden z tych
charakterystycznych dla obecnego dyskursu zaułków: w psychologiczny
komfort usytuowania siebie w jednym z zasadniczych podziałów w ramach
narracyjnych tożsamości, w mechanizm relacyjnej słuszności, wreszcie
w przemożną potrzebę histerycznej szczerości? Inaczej mówiąc: jak sprawić,
by utrafiony przez analogie sens naszego problemu zmusił nas do wysiłku
poszukiwania strategii wyjścia z niego, zamiast wpychać w zaklęty krąg
podobieństw, z czego wynika cały szereg błędnych praktycznych wniosków?
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Odpowiedź musiałaby brzmieć: trzeba zająć się analizą współczesnych
warunków naszej podmiotowości, która uwzględniałaby zarówno zmianę
aktualnych zewnętrznych uwarunkowań Polski, jak i zachodzące w niej realne
zmiany społeczne.
Tutaj jednak potykamy się o kolejną przeszkodę. To znaczące, że po
katastrofie smoleńskiej nie powstał żaden raport analizujący całościowo
stan polskiego państwa pod kątem słabości, które doprowadziły do tego
bezprecedensowego wydarzenia oraz wniosków dotyczących koniecznych
działań, by nigdy się podobne zdarzenie nie powtórzyło. Takiego zadania
nie podjęła się strona rządząca (trudno za taki dokument uznać tzw. raport
Millera), ale podobnie nie znajdziemy takiej próby po stronie opozycji (nie
spełnia tych warunków także raport Macierewicza). Pewnym wyjątkiem
może być analiza podjęta przez tzw. niezależną grupę ekspertów profesora
Rybińskiego i generała Czempińskiego. Brak takiej analizy z punktu widzenia
państwa oraz jego instytucji, analizy, z której wynikałaby też ocena

33
postępowania konkretnych osób, precyzyjnie odsłania źródła mocy oraz
intensywności historycznych analogii, które wchodzą w to puste miejsce jako
jedyne narzędzie opisu i oceny wydarzenia bez precedensu. Jak możliwe jest
jednak w ogóle istnienie takiego „pustego miejsca”? Co mówi o nas samych
fakt jego zaistnienia w obszarze definiowania siebie przez kategorie państwa
oraz jego instytucji w kontekście tak bezprecedensowego wydarzenia, jak
katastrofa smoleńska? Aby to wyjaśnić, trzeba wrócić do genealogii III RP.
Po 1989 roku nigdy nie podjęliśmy w Polsce zdefiniowania na nowo
kategorii własnego państwa, ani wypracowania kategorii wspólnoty
politycznej – niezbędnych do odpowiedzi na pytanie, kim w ogóle jesteśmy
i w jakim celu. Ta słabość dotyczy całej tzw. demokratycznej opozycji, ale
w szczególny sposób spoczywa na polskiej prawicy, po której w kwestii
tej można było spodziewać się najwięcej. Zajęta jednak budowaniem
kontr-salonu oraz kontr-Agory, okazała się niezdolna do samodzielnego,
autonomicznego myślenia w tym względzie. Wyjątek stanowiła idea,
koncepcja IV RP, która w warstwie konceptualnej była bardziej czymś
intuicyjnym niż całościowym projektem, a w warstwie politycznej stała się
szybko propagandowym hasłem jednej partii, niezdolnej do przekształcenia
swej idei w systematyczny proces reform. Dlatego politycznie została szybko
zużyta, a przez ideowych przeciwników ośmieszona, zdemonizowana
i skutecznie zneutralizowana. Ponieważ więc nigdy nie spróbowaliśmy
skonceptualizować na nowo polskości, dzisiaj Polska, taka jak została
konstytucyjnie sformalizowana w 1997 roku, wciąż pozostaje w większości
wytworem postkomunizmu oraz demokratycznej opozycji – tej „michnikowej”
i „antymichnikowej”. Nowa Polska nie ukonstytuowała się nigdy otwarcie
i w całości we wspólnej przestrzeni publicznej.
W tym obszarze należy umieścić główną oś ideowego konfliktu, ale
również główny splot personalnych zależności, które trwają i wpływają
na naszą rzeczywistość w Polsce od przeszło trzydziestu lat. U ich podłoża
leży szczególny, formacyjny typ doświadczenia politycznego lat 70., 80.
i 90., który można uznać za formację konstytuującą specyficzne polityczne
pokolenie. III Rzeczpospolita, której jesteśmy dziś obywatelami, została
ulepiona w sensie ideowym gdzieś na przełomie lat 70. i 80. przez
konkretnych ludzi, którzy w tym sensie stanowią polityczne pokolenie, choć
niekoniecznie pokolenie w znaczeniu biologicznym; czasami znacząco różnią
się między sobą wiekiem. Ale nie wiek ich tutaj wyróżnia, lecz tamta sytuacja
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„lepienia” charakteru obecnej Polski, a więc pewne konkretne, decydujące,
konstytutywne dla przyszłości wydarzenie historyczne. Tworzyli tę naszą
obecną Polskę i Adam Michnik, i Jarosław oraz Lech Kaczyńscy, i Lech Wałęsa,
i Wojciech Jaruzelski, i Czesław Kiszczak, i Tadeusz Mazowiecki, i Bronisław
Geremek, i Donald Tusk, i Aleksander Kwaśniewski oraz Leszek Miller. Ci
ludzie ulepili dzisiejszą Polskę i do dzisiaj mają ją w sensie dosłownym
i przenośnym w swoim wyłącznym posiadaniu. Dlatego kiedy patrzymy dziś
na ostatnie 22 lata naszego nowego politycznego życia, to widzimy wciąż te
same twarze, tych samych ludzi, którzy prowadzą ten sam spór, w ramach
którego cały czas mają Polskę w swoim wyłącznym posiadaniu.
Fakt ten ma bardzo wiele wspólnego z obecną sytuacją „pustego
miejsca” w refleksji nad państwem jako całością. Także a może nawet
przede wszystkim po Smoleńsku. Bowiem dla owego politycznego pokolenia
w tej części, która odnosi się do demokratycznej opozycji, to nie państwo
stanowiło podstawowy przedmiot sporu. Można powiedzieć, że ono nigdy
nie miało zasadniczego znaczenia (wyjątkiem był być może KPN, który nie
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odegrał jednak większej roli w tworzeniu demokracji po 1989 roku). Walka
z systemem (nie tylko komunistycznym, ale jako postawa antysystemowa
w ogóle), a więc antysystemowość jako zasada (moralistyczny i estetyczny
elitaryzm zamiast kryteriów politycznych oraz relacje personalne jako
podstawowe kryterium lojalności) tworzyła ideową substancję tego pokolenia
i została przeniesiona po 1989 roku do rzeczywistości III Rzeczpospolitej jako
miarodajna dla życia publicznego.
Jest szczególną cechą polskiej demokracji, że ani jej powstanie w 1989
roku, ani funkcjonowanie przez ponad dwie dekady nie doprowadziło
do zmiany politycznego pokolenia, a w konsekwencji także politycznego
myślenia. W tym sensie charakteryzuje ją szczególna ciągłość, która wiele
mówi o jej mechanizmach. Polska polityka po 1989 nigdy nie została
zajęta przez następne pokolenia, pokolenia innego typu formacyjnego
doświadczenia, które potrafiłoby podważyć zasadę antysystemowości,
dominacji personalnej lojalności czy moralnego elitaryzmu, wprowadzając
w to miejsce nowy typ politycznego myślenia oparty na kategorii państwa,
republiki czy wspólnoty politycznej.
Jeśli spojrzeć na współczesną Anglię, to w życiu politycznym nie
znajdziemy tam już praktycznie ludzi premier Margaret Thatcher.
W Niemczech już dawno przeminęła epoka Helmuta Kohla. We Francji dawno
skończyła się władza ludzi François Mitteranda. W Polsce jest jednak inaczej.
W Polsce wciąż trwa jedno i to samo polityczne pokolenie. To, czy zastąpi
je nowe, będzie jednym z najważniejszych testów dla autonomicznego
trwania naszej politycznej rzeczywistości, ale także jednym z podstawowych
warunków wyrwania go z coraz większej anachroniczności. Jak na razie
można powiedzieć, że wbrew pozorom nie znajdujemy się w „trzewiach”
jakiegoś polskiego Lewiatana, polskiego państwa, lecz że zostaliśmy
zamknięci w trzewiach jednego politycznego pokolenia.
Twierdzę stanowczo, że problem „pustego miejsca” w refleksji nad
państwem polskim jako całością w kontekście katastrofy smoleńskiej, sięganie
po analogie historyczne jako sposób radzenia sobie z wydarzeniem bez
precedensu, skłonność do antysystemowości zamiast do politycznego rozumu,
oraz cały kontekst dyskursywny polegający na narracyjnej tożsamości,
relacyjnej słuszności i potrzebie histerycznej szczerości – to wszystko
jest zjawiskiem, które ma swoje źródło w jednym politycznym pokoleniu.
Pokoleniu, które od trzydziestu lat posiada Polskę, i które replikuje swoją
dominującą pozycję w kolejnych politycznych odsłonach. █

Smoleńsk to klucz do zwycięstwa. Kto wygra batalię
smoleńską, ten zdobędzie władzę nad Rzeczpospolitą.
Przemysław Mazur
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Masowy mord na oficerach II RP w Lesie Katyńskim oraz katastrofa
prezydenckiego Tupolewa na lotnisku Siewiernyj. Obie niepowetowane
tragedie, na trwałe wpisane w martyrologię naszego narodu, łączy zbliżona
lokalizacja: okolice Smoleńska. Mało kto wie, że także z zupełnie innych
powodów dzieje tego niezwykłego miasta zapisały się trwale na kartach
historii Polski.
13 czerwca 2011 roku upłynęło dokładnie 400 lat od momentu zdobycia
twierdzy smoleńskiej przez armią koronną, dowodzoną osobiście przez króla
Zygmunta III Wazę. Miasto znajdowało się w centrum obszaru, na którym
przez ponad dwa stulecia ścierały się wpływy Wielkiego Księstwa Litewskiego
(a z czasem Rzeczypospolitej) z ekspansywną Moskwą. Budzący respekt
smoleński zamek stanowił „klucz” nie tylko do intratnego szlaku handlowego,
ale też wyjątkowo dogodną bazę wypadową dla zantagonizowanych stron.
Kto dzierżył ów gród, ten równocześnie zyskiwał taktyczną przewagę. Nic
zatem dziwnego, że dążący do opanowania całości ziem niegdysiejszej Rusi
Kijowskiej władcy Moskwy nie porzucali myśli o poddaniu swej władzy
także i tego ośrodka. Sęk w tym, że w swych zamierzeniach napotkali
groźnego konkurenta w postaci przeżywającej w XIV i XV wieku apogeum
terytorialnego rozrostu Litwy.
Guru polskich mediewistów (a przynajmniej tych z Wielkopolski) prof.
Henryk Łowmiański w klasycznej już pracy Studia nad dziejami Wielkiego
Księstwa Litewskiego formułował tezę, w myśl której niewiele brakowało,
by całej wschodniej Europie „było na imię Litwa”. Pomimo krytyki badaczy
z innych ośrodków uniwersyteckich (a zwłaszcza – co nie dziwi – ich
rosyjskich kolegów), niewątpliwie jest w tym dużo racji. Kto wie, jak mogłaby
zakończyć się uważana za przełomową w procesie wyswobodzenia Rusi
spod tatarskiej supremacji bitwa na Kulikowym Polu (8 września 1380 roku),

gdyby władca Litwy Jogailla Algirgatis (bliżej znany jako Władysław Jagiełło)
dotrzymał sojuszniczych umów zawartych z chanem Złotej Ordy Mamajem,
wspierając go w starciu z kniaziem moskiewskim Dymitrem Dońskim? Być
może z tej klęski przyszła stolica carów nie zdołałaby się podźwignąć. Tok
dziejów potoczył się jednak odmiennym torem i tym samym w początku XVI
stulecia Wielkie Księstwo Litewskie znalazło się w obliczu naporu rosnącej
w siłę Moskwy. Ze względu na wyżej wspomniane walory strategiczne ziemia
smoleńska stała się przedmiotem szczególnie zaciekłych ataków rezydentów
Kremla.

Peryferyjne księstwo
Wznoszący się nad górnym biegiem Dniepru gród wzmiankowany był
już w roku 863 jako istotny punkt na osławionym szlaku od „Waregów do
Greków”. Zamieszkujący ów obszar Krywicze prędko popadli w zależność od
Kijowa urastającego wówczas do rangi najważniejszego grodu Rusi. Wraz
z ustanowieniem senioratu przez Jarosława I Mądrego (rok 1054) rozpoczął
się proces postępującej decentralizacji dopiero co okrzepłego państwa
Słowian wschodnich. Z faktycznego rozbicia dzielnicowego rychło skorzystali
lokalni możnowładcy, uzyskując faktyczną niezależność. Nie inaczej było
w przypadku Smoleńska rządzonego początkowo przez syna wspomnianego
władcy, księcia Wiaczesława. Wysiłki dążącego do ponownego scalenia
Rusi Włodzimierza II Monomacha (1113-1125) okazały się nieskuteczne –
pomimo cechujących go zdolności politycznych jedynie na krótko zdołał
on powstrzymać pogłębiające się tendencje separatystyczne. Konsolidacji
niegdysiejszego władztwa Włodzimierza I Wielkiego nie mógł też sprzyjać
wzrost znaczenia Włodzimierza nad Klaźmą oraz katastrofalny w skutkach
najazd Mongołów (rok 1240). Smoleńskiem władała w tym czasie nadal
lokalna gałąź Rurykowiczów, pozostając w cieniu wspominanego Księstwa
Włodzimierskiego, republik kupieckich (pskowskiej i nowogrodzkiej), a z
czasem również i Moskwy, której włodarze nie zamierzali kontentować się
jedynie statusem kresowego księstwa.
Litwini okazali się jednak szybsi, a zarazem nieco bardziej elastyczni niż
ich moskiewscy konkurenci. W efekcie fortunnej dla bałtyjskich plemion bitwy
pod Sinymi Wodami (rok 1362) Kijów znalazł się w ich strefie wpływów i tym
samym Bałtom udało się wyprzeć z tych terenów Tatarów Złotej Ordy. W ciągu
kolejnych dekad podobny los przypadł licznym jednostkom terytorialnym
wchodzącym niegdyś w skład Rusi Kijowskiej. Jak się okazało – również
Smoleńskowi.
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Ostatni Rurykowicz władający tym grodem – Jerzy Światosławicz – żył
jeszcze co prawda do roku 1405, był jednak już tylko litewskim figurantem,
całkowicie zależnym od dobrego humoru księcia Witolda. Po jego śmierci
Smoleńsk wraz z pokaźnymi przyległościami stał się faktycznie prowincją
coraz rozleglejszego władztwa litewskiego. Mało tego – z powodzeniem
oparł się zakusom władców Moskwy zaniepokojonych bliskim sąsiedztwem
groźnych Bałtów. Próby powstrzymania ich ekspansji zakończyły się fiaskiem,
a władający wówczas Moskwą Wasyl I (1389-1425) nie tylko musiał szukać
pojednania w mariażu z córką Witolda – Zofią, ale także zmuszony został po
zbrojnej konfrontacji w latach 1406-1408 do ustąpienia Litwinom terytoriów
w dorzeczu Oki (tzw. księstw wierchowskich). Świadomość, że kłopotliwy
sąsiad ma swoją załogę również w nie tak odległym od Moskwy Smoleńsku,
z pewnością nie napawała optymizmem zarówno Wasyla, jak i jego
następców.

Wschodnioeuropejska gigantomachia
O ile pogrążona w chaosie Moskwa doby panowania Wasyla II Ślepego
(1425-1462) nie była w stanie podjąć kolejnej konfrontacji z przeżywającą
apogeum swej świetności Litwą, o tyle już jego syn Iwan III Srogi (1462-1505)
skorzystał z nadarzającej się koniunktury politycznej, rzucając wyzwanie
książętom z Wilna. Co więcej, uczynił to w sposób nad wyraz skuteczny. Co
prawda, zamachowców podsyłanych przezeń w celu uśmiercenia Kazimierza
Jagiellończyka wyłapano co do jednego, jednak Iwan Srogi zdołał na
trwałe opanować rozległą Republikę Nowogrodu stanowiącą dotąd strefę
buforową pomiędzy Moskwą a Wielkim Księstwem Litewskim. Kazimierz
zaabsorbowany był w tym czasie kwestią sukcesji Jagiellonów w Czechach
i na Węgrzech, jak również wzmagającym się zagrożeniem ze strony
Chanatu Krymskiego oraz imperium osmańskiego (w 1475 roku Turcy zajęli
genueńską kolonię Kaffę na Krymie, uznającą dotąd nominalną zwierzchność
polsko‑litewskiego monarchy). Nie był więc w stanie zapewnić dostatecznego
wsparcia Nowogrodzianom, którzy w latach 1470-1478 uznawali go za
swego władcę. Pogrom, jaki zgotował im władca Moskwy pod Szełonią (14
lipca 1471 roku) przy równoczesnej inercji Jagiellończyka, przypieczętował
los kupieckiej republiki. W 1510 roku, już za sprawą syna Iwana – Wasyla III
Krwawego (1505-1533), identyczny los zgotowano mieszkańcom Pskowa,
nie mniej znaczącemu organizmowi politycznemu dawnej Rusi. Tym samym
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dotychczasowy układ sił w tej części kontynentu uległ istotnemu zachwianiu.
Zaskakująca bezczynność w obliczu terytorialnego rozrostu Moskwy
miała już niebawem odbić się bolesną czkawką, zarówno Litwinom, jak
i sprzymierzonym z nimi Polakom.
Próbę rozprawy z Litwinami podjął Iwan III w roku 1492. Wybór momentu
bynajmniej nie był przypadkowy, bowiem właśnie wówczas zmarł jego
zaprzysiężony adwersarz – Kazimierz Jagiellończyk. Moskiewski gosudar
skwapliwie przystąpił do czynu, usiłując oderwać od Litwy księstwa
wierchowskie, w tym również nie tak znowuż odległą od Moskwy Wiaźmę.
Pomimo wysiłków jagiellońskiego namiestnika Jerzego Hlebowicza, najeźdźcy
wdarli się aż pod Briańsk, a także – rzecz dotąd bez precedensu – pod mury
Smoleńska. Co prawda, Moskwicini nie podjęli wówczas próby oblężenia
grodu, niemniej obrót sytuacji obnażył postępującą słabość Litwinów,
a zarazem wytworzył niebezpieczny precedens na przyszłość.

,,Klucz” do Wielkiego Księstwa
Na ponowną próbę zdobycia Smoleńska nie trzeba było długo czekać.
Już w 1502 roku twierdzę usiłował zdobyć nieślubny syn Iwana Srogiego
– Dymitr Żyłka. Najeźdźcy napotkali jednak twardy opór ze strony
miejscowego wojewody Stanisława Kiszki, który jesienią wspomnianego
roku aż dwukrotnie wybronił powierzoną mu placówkę. Choć strona
litewska dysponowała załogą złożoną zaledwie z 800 ludzi, to jednak zdołała
położyć trupem aż 6000 szturmujących. Do zaniechania oblężenia skłonił
moskiewskiego wodza nie tylko ogrom strat, ale też wieści o nadciągającej
odsieczy. Przetrzebione szeregi carskiego synowca nie przedstawiały na tyle
wartości, by chociażby rozważać konfrontację w otwartym polu.
Z charakterystyczną dla Moskwian zaciętością ich oddziały zjawiły się
ponownie pod Smoleńskiem w roku 1513. Stojący na czele tej części wojsk
Wasyla III Michał Gliński (swoją drogą litewski renegat, który przeszedł na
stronę Moskwy) również „skruszył zęby” na wałach twierdzy. Zagrożony
rozbiciem przez oddziały wojewody kijowskiego Jerzego Radziwiłła,
czmychnął tak prędko, jak było to tylko możliwe.
Moskiewski kniaź nie zamierzał na tym poprzestać i już w kolejnym roku
osobiście pokierował oblężeniem. Pomimo gorliwych zapewnień o zamiarze
wytrwałej obrony, wojewoda smoleński Jurij Sołłohub w ostatni dzień lipca
1514 roku otworzył bramy przed agresorami. Na nic zdało się spektakularne
– uwiecznione na najstarszym polskim obrazie batalistycznym – zwycięstwo
pod Orszą. Rozgromienie moskiewskich pułków dowodzonych przez bojara
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Iwana Czeladnina (dodajmy, że przy walnym udziale husarii w jej wczesnej,
lekkiej wersji) nie oznaczało przepędzenia moskiewskiej załogi ze Smoleńska.
Jak czas pokazał, poddani Wasyla mieli „zagościć” w tym grodzie znacznie
dłużej niż przewidywał zarówno car, jak i jego adwersarz na polskim
i litewskim tronie.
Zmagający się z licznymi problemami Zygmunt I Stary (1506-1548)
zmuszony był skoncentrować swą uwagę na innych frontach. Nadmienić
zaś trzeba, że zarówno ówczesny cesarz rzymski Maksymilian I Habsburg,
jak i Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego w Prusach Albrecht Hochenzollern
skutecznie spędzali sen z powiek jagiellońskiego monarchy. Tym samym
Moskwicini zyskali cenny czas, zachowując na niemal stulecie bezcenną ze
strategicznych względów twierdzę. Nie sposób jednak mówić o znamionach
odprężenia w relacjach jagiellońskiej monarchii (przeistoczonej za sprawą
pamiętnej unii lubelskiej z 1569 roku w Rzeczpospolitą Obojga Narodów)
z państwem moskiewskim. Kolejna konfrontacja nastąpiła już bowiem
niebawem.

Niespełniona rekonkwista
Wczesną wiosną 1532 roku podczas prób negocjacji pokoju wieczystego
przedstawiciele Zygmunta Starego zażądali zwrotu Smoleńska jako warunku
sine qua non dalszych rozmów. Wasyl III ani myślał ustępować, szykując
się równocześnie do trwałego oderwania od Litwy Kijowa. Na przekór tym
zamiarom stanęła jednak śmierć wojowniczego monarchy, który zmarł
w grudniu 1533 roku. Nadarzającej się okazji nie zamierzał przespać
władca Polski i Litwy, który w nadziei odzyskania zarówno Smoleńska, jak
i województwa siewierskiego, przekonał zgromadzoną na sejmie szlachtę
do zasadności planów rewindykacyjnych. Wzmożonej akcji rekrutacyjnej
towarzyszyły na tyle umiejętne zabiegi dyplomatyczne, że do współpracy
skłoniono nawet krymskich Tatarów, swego czasu głównych aliantów
Iwana III. Ściągające pod Smoleńsk kontyngenty moskiewskie (skąd miały
uderzyć w głąb Litwy) zmuszone były bez walki ustąpić pola nadciągającemu
zgrupowaniu wojsk polsko-litewskich dowodzonych przez Iwana
Wiśniowieckiego. Niebawem – we wrześniu 1534 roku – sztandary z Orłem
Białym i Pogonią załopotały na wałach kresowego grodu.
Zdeterminowani Moskwicini zdołali zmobilizować jednak liczne oddziały
w sytuacji, gdy większość polskich sił wiązały siewierskie twierdze – Homel,
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Starodub i Nowogród Siewierski. Tym samym szczupłe siły Wiśniowieckiego
zmuszone były ewakuować dopiero co zdobyte miasto, koncentrując się pod
Mohylewem. Co gorsza, królowi Zygmuntowi zabrakło gotówki niezbędnej
do utrzymania licznego wojska (zjawisko wręcz newralgiczne w dziejach
państwa polsko-litewskiego) i tym samym zmuszony był zwolnić ze służby
większość oddziałów. Z takiego obrotu sprawy skwapliwie skorzystała strona
moskiewska. Szala wojennej fortuny zdawała się przechylać na jej stronę,
a Wilno, do którego przedmieść dotarły moskiewskie zagony, ogarnęła panika.
Obawy okazały się co prawda przedwczesne, niemniej w początkach
kolejnego roku Moskwicini spustoszyli okolice Mińska. Bez polskiego wsparcia
nie tylko nie mogło być mowy o rekonkwiście Smoleńska, ale wręcz pod
znakiem zapytania stanął dalszy byt Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na
szczęście do czynu gotowa była kolejna armia sfinansowana podatkami
uchwalonymi przez sejm w Piotrkowie. Na jej czele stanął nie byle kto, bo
sam Jan Tarnowski, wytrawny hetman, jeden z najwybitniejszych wodzów,
jakiego oglądała Polska i Litwa. Wsławiony brawurowym zwycięstwem
pod Obertynem (w 1531 roku) nie lękał się też konfrontacji z moskiewskimi
dowódcami. Ci z kolei, świadomi nadciągającego kontrataku jagiellońskich
wojsk, usiłowali podjąć działania zaczepne. Spełzły one jednak na niczym
i tym samym moskiewskie pułki zmuszone były odstąpić od pogranicznych
twierdz Litwy (m.in. Szkłowa i Mohylewa).
Do decydującego starcia zamierzano doprowadzić nie pod Smoleńskiem,
a znacznie bardziej na południu. Dzieje polskiego oręża nie notują zbyt
wielu udanych oblężeń. Żołnierze Rzeczypospolitej z reguły preferowali
starcia w otwartym polu, by za jednym zamachem wyeliminować żywotną
siłę przeciwnika. Na tym właśnie założeniu opierała się staropolska sztuka
wojenna. Ówczesny konflikt stanowił więc swoisty ewenement w historii
naszej wojskowości. Pokazał bowiem, że Polacy potrafią również skutecznie
zdobywać ufortyfikowane punkty oporu. Latem 1535 roku hetman Tarnowski
zdobył Homel, a niebawem także Starodub. Porażki na Siewierszczyźnie (gdzie
znajdowały się wspomniane zamki) ani trochę nie skłoniły poddanych cara
do uległości. Nie tylko nie ewakuowali swoich wojsk z terenów Wielkiego
Księstwa, ale nawet wznieśli dwa warowne obozy, z którymi Litwini nijak nie
potrafili sobie poradzić.
Tymczasem szkatuła Zygmunta Starego opustoszała do cna, dlatego musiał
zwrócić się do moskiewskiego władcy z propozycją rokowań. Tym samym
zamiar odzyskania Smoleńska pozostał w sferze niezrealizowanych planów
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przedostatniego z Jagiellonów. Kolejne zmagania Litwy i Polski z ekspansywną
Moskwą miały rozegrać się w zupełnie odmiennym teatrze działań.

Szalbierz z ambicjami
Rodziły się i umierały kolejne pokolenia, Litwini do spółki z Polakami
jeszcze dwukrotnie krzyżowali oręż z Moskwicinami – tym razem o spuściznę
po chylącym się ku upadkowi państwie Kawalerów Mieczowych oraz o dostęp
(tudzież jego powstrzymanie) carów do Bałtyku. Tymczasem Smoleńsk
wciąż pozostawał pod zwierzchnictwem rezydentów Kremla. Władcy Polski
i Litwy nie porzucali jednak myśli o odzyskaniu tego istotnego ośrodka, na
co zresztą wskazywała obecność „księcia smoleńskiego” w ich oficjalnej
tytulaturze. Doskonale zdawali sobie z tego sprawę zarówno Iwan Groźny, jak
i moskiewscy bojarzy (a wśród nich szczególnie wpływowy Borys Godunow).
Stąd na polecenie syna Iwana Fiodora I w 1596 roku rozpoczęto wznoszenie
murowanych fortyfikacji zamku, zastępując dotychczasowe obwarowania
drewniano-ziemne. Prace przeciągnęły się aż do roku 1609, kiedy to pod
Smoleńskiem stanął sam Zygmunt III Waza.
Zanim jednak król Polski zażądał otwarcia przed nim bram tego miasta,
w Rzeczypospolitej doszło do ciągu wydarzeń, w efekcie których zachwianiu
uległy podstawy politycznego bytu moskiewskiego państwa. W Polsce,
a konkretnie na dworze kresowego magnata Adama Wiśniowieckiego,
pojawił się pretendent do tronu carów podający się za cudownie ocalonego
syna Iwana Groźnego. Pomimo upływu przeszło czterystu lat, spór wokół
postaci znanej z annałów historii jako Dymitr Samozwaniec zdaje się nie
tracić nic na swej sile. Kim był ów niezwykły osobnik, za sprawą którego
państwo moskiewskie wkroczyło w jeden z najtrudniejszych okresów
w swoich dziejach? Raczej nie tym za kogo się podawał, bo autentyczny
Dymitr pożegnał się z tym światem (zresztą w bliżej niewyjaśnionych
okolicznościach) w roku 1591. Prędzej już, jak zdaje się sugerować autorka
poświęconej mu monografii, Danuta Czerska, był on wykreowanym m.in.
przez Romanowów figurantem w celu obalenia znienawidzonego przez
nich (jak też przez część innych rodów bojarskich) Borysa Godunowa,
zasiadającego na wielkoksiążęcym tronie od roku 1598. Mimo niepospolitych
talentów politycznych Godunow zdołał jedynie tymczasowo wyhamować
degrengoladę w trawionej licznymi problemami (m.in. kilkuletnimi
nieurodzajami) Moskwie. Obcokrajowcy goszczący w carskich progach (np.
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przedstawiciele angielskiej kompanii handlowej) nie mieli cienia wątpliwości:
raczej wcześniej niż później system społeczny tego państwa czekał głęboki
kryzys. Wieść o ujawnieniu Samozwańca stała się zatem przysłowiową oliwą
dolaną do ognia. Miało to miejsce wiosną 1604 roku.
Książę Wiśniowiecki, posesjonat rozległych dóbr graniczących
z przynależącą do Wielkiego Księstwa Moskiewskiego Siewierszczyzną,
miał swoje powody, by przychylić się do wersji „carewicza”. Zawierały
się one głównie w osobistych porachunkach z Godunowem. Włodarz
Kremla nie tylko bowiem nie uznawał roszczeń Wiśniowieckich do części
terenów zadnieprzańskich, ale też dwukrotnie najechał kresowe zameczki
– Przyłuki i Śniatyn – obsadzone załogą tej magnackiej rodziny. Słynący
z zacietrzewienia Wiśniowieccy niełatwo przebaczali, stąd też nie dziwi,
że skwapliwie wykorzystali nadarzającą się okazję do zaszkodzenia
problematycznemu władcy Moskwy. Tym samym za pośrednictwem
kresowego wielmoży podający się za Dymitra pretendent do tronu carów
trafił na ówczesne salony Rzeczypospolitej. Rychło zyskał wsparcie ze strony
wojewody sandomierskiego Jerzego Mniszcha, którego latorośl – drobna acz
urodziwa Maryna – najwidoczniej zawróciła mu w głowie. Ujmujący i na swój
sposób urokliwy Dymitr zdołał pozyskać wparcie ze strony jezuitów (jak łatwo
się domyślić, obiecał im konwersję na katolicyzm) oraz ciche przyzwolenie na
swój proceder ze strony Zygmunta III.
Pierwszy z Wazów na polskim tronie, z charakterystyczną dlań
powściągliwością, nie obiecał mu jednak nic poza czymś na kształt moralnego
wsparcia oraz przymknięcia oka na rekrutację prowadzoną do armii Dymitra.
W zamian za swą „szczodrobliwość” zadowolił się pisemną obietnicą
przekazania zarówno smoleńskiego zamku, jak i rozległych obszarów w tym
rejonie. Nie mniej „carewicz” obiecał Mniszchowi, swemu przyszłemu
teściowi, a zarazem głównemu „promotorowi” wśród elit Rzeczypospolitej.
Z pewnością nie bez znaczenia były też poczynione przez Dymitra obietnice
wsparcia wysiłków Zygmunta na rzecz odzyskania przezeń szwedzkiego
tronu.

,,Krwawe gody”
Bez względu na to, jak wielu uwierzyło w wersję Samozwańca, pewne jest,
że tylko niepoprawni optymiści wróżyli sukces jego zamierzeniom. A jednak
pomimo przejściowych trudności (klęska w bitwie pod Dobyniczami), m.in.
wskutek nikłej popularności Godunowa, Dymitr zdołał wkroczyć do Moskwy
jako triumfator i niebawem jego skronie przyozdobiła przypisana carom
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czapka Monomacha. Na tronie utrzymał się zaledwie niecały rok, mimo że
ogół mieszkańców zarówno stolicy, jak i całego państwa moskiewskiego
darzył go względną przychylnością.
Przynajmniej część rodów bojarskich prędko zorientowała się jednak, że
mają do czynienia z szalbierzem. Mało brakowało, by spisek zorganizowany
przez Wasyla Szujskiego (jednego z najbardziej wpływowych bojarów,
a zarazem zaciekłego przeciwnika Dymitra) zakończył się niepowodzeniem.
Zaszantażowani przez buntowników strzelcy wydali jednak Samozwańca,
który niebawem został zamordowany. Tego dnia – 17 maja 1606 roku –
Moskwa stała się areną brutalnych mordów na goszczących u Dymitra
Polakach. Szacuje się, że ofiarą podburzonego tłumu padło wówczas około
pięciuset gości weselnych. Teść niefortunnego cara – Jerzy Mniszech – oraz
świeżo poślubiona Maryna Mniszchówna zostali uwięzieni i wywiezieni
z Moskwy. Niewiele później Szujski koronował się na „cara Wszechrusi”.

Interwencja
Reakcja Rzeczypospolitej była jednoznaczna. Zaistniała w skutek śmierci
Dymitra sytuacja skłoniła Zygmunta III do bezpośredniej interwencji, tym
bardziej że nowy rezydent Kremla wyraźnie kokietował Szwedów, licząc
na zawarcie z nimi antypolskiego przymierza. Tych z kolei nie trzeba było
długo zachęcać, tym bardziej że na szwedzkim tronie zasiadał zaprzysiężony
wróg polskiego władcy, a zarazem jego stryj – Karol Sudermański. W obliczu
formującej się szwedzko-moskiewskiej koalicji, Zygmunt najzwyczajniej
nie mógł pozwolić sobie na komfort biernej obserwacji. We wrześniu 1609
roku armia koronna do spółki z Litwinami przekroczyła ówczesną granicę
moskiewską, przybywając niebawem pod mury Smoleńska. Tym samym
kolejna wojna polsko-moskiewska stała się faktem.
Uniwersał królewski wydany tuż po wkroczeniu na obszar Smoleńszczyzny
nie miał większego wpływu na tamtejszą ludność. Tym bardziej nie mógł
mieć również wpływu na dowodzącego obroną smoleńskiego zamku Michała
Borysewicza Szejna, który bez wahania odrzucił propozycję kapitulacji.
Polsko-litewskiemu monarsze nie pozostało zatem nic innego, jak rozpocząć
oblężenie. Niestety, wyjątkowo problematyczny okazał się brak dostatecznej
liczby piechoty oraz nieodzownych przy tego typu zamierzeniach dział
burzących. Ponadto załoga Smoleńska była liczna, a przy tym odpowiednio
zaopatrzona do długotrwałej obrony. Nic zatem dziwnego, że pierwsze
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szturmy zakończyły się fiaskiem. Zdecydowano zatem o zastosowaniu
swoistej „wojny pozycyjnej”, ograniczając się do bombardowania miasta.
Trudne warunki życia obozowego oraz brak gotówki (skąd my to znamy?)
koniecznej do opłacenia żołdu przerzedziły szeregi armii króla Zygmunta.
Nie lepiej wiodło się obleganej załodze trawionej epidemią. Mimo to Szejn
zdołał utrzymać żelazną dyscyplinę. Obrońcy cierpliwie wypatrywali odsieczy.
O jej rychłym przybyciu zapewniali ich ci, którym udało się przedrzeć przez
polsko‑litewski kordon.

Kłuszyńska wiktoria
Istotnie, u schyłku czerwca 1610 roku dało się słyszeć pogłoski o licznym
zgrupowaniu wojsk Szujskiego, wspartych szwedzkim korpusem posiłkowym.
Sytuacja była poważana, bowiem już z wstępnych doniesień dało się
wywnioskować, że nieprzyjaciel dysponuje siłami przewyższającymi liczebnie
oddziały oblegające twierdzę. W zamiarze niedopuszczenia wroga pod mury
Smoleńska hetman Stanisław Żółkiewski forsownym marszem wyruszył im na
spotkanie. 4 lipca 1610 roku niewiele ponad 6500 żołnierzy Rzeczypospolitej
zadało Moskwicinom jedną z najbardziej upokarzających klęsk w dziejach
Rosji. Przeszło 30-tysięczne zgrupowanie, dowodzone przez carskiego brata
Dymitra oraz szwedzkiego wodza Jacoba De la Gardie, nie sprostało szarżom
husarii, ustępując tym samym pola Polakom i Litwinom.
(Mała dygresja: kiedy w roku 2010 miała miejsce 400. rocznica wiktorii pod
Kłuszynem, większość mediów głównego nurtu jedynie krótko wzmiankowała
ten fakt, natomiast Janusz Korwin-Mikke, który złożył pod Kolumną Zygmunta
wiązankę kwiatów upamiętniającą triumf Żółkiewskiego, został za ten czyn
spisany przez policję).
Spektakularne zwycięstwo pod Kłuszynem błyskotliwy hetman rychło
przekuł na triumf polityczny. W obliczu druzgocącej klęski moskiewskich
wojsk bojarom nie pozostało bowiem nic innego, jak zezwolić oddziałom
Żółkiewskiego na wkroczenie do stolicy. Nie konsultując się ze swym
monarchą, triumfator spod Kłuszyna podpisał porozumienie z bojarską radą
o uznaniu carem syna Zygmunta – królewicza Władysława. Gwarantem
dotrzymania umowy miało być obsadzenie Kremla polską załogą, co też
niebawem uczyniono.
Zdawało się, że tym sposobem udało się osiągnąć więcej niż pierwotnie
planowano. Prędko okazało się jednak, że Zygmunt III nie podziela
entuzjazmu swego dowódcy. Pragnął bowiem korony moskiewskiej dla siebie
i przy tej wersji, z charakterystycznym dlań uporem, obstawał. Żółkiewski
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mógł co najwyżej wyrywać włosy ze swej siwiejącej brody oraz przyglądać się
poczynaniom przeciwnej mu frakcji Potockich (m.in. wojewody bracławskiego
Jana). W lutym 1611 roku opuścił królewski obóz i udał się do rodowej
posiadłości w Żółkwi.

,,Smoleńsk wzięty!”
Chociaż stolica carów znalazła się w rękach Polaków, choć Wasyl Szujski
stanowił główne „trofeum” triumfalnego pochodu hetmana Żółkiewskiego,
a bojarzy moskiewscy uznali królewicza Władysława za swego władcę
– Szejn twardo obstawał przy kontynuowaniu obrony Smoleńska. Nie
mniejszą determinację wykazywał król Zygmunt, który ani myślał
o zwinięciu oblężenia. Nie tylko z tej przyczyny, że nadszarpnęłoby to
jego monarszy autorytet, ale też ze względu na osobiste ambicje trwałego
opanowania Moskwy. Polska załoga na Kremlu wciąż miała się nieźle, choć jej
wzmocnienie z pewnością byłoby mile widziane. Czas bowiem grał na korzyść
przeciwników osadzenia Wazów na moskiewskim tronie.
Długotrwałe oblężenie zaczynało przynosić pożądane efekty. Szkorbut,
kurczące się zapasy oraz liczne szturmy zrobiły swoje. Liczba zdolnych
do walki podkomendnych Szejna skurczyła się do zaledwie kilkuset osób.
Tymczasem oblegający nie tracili zapału. W nocy 12 czerwca przeprowadzono
kolejny szturm, wysadzając rozległy odcinek murów twierdzy. Zanim zapadła
noc kolejnego dnia Smoleńsk znalazł się pod pełną kontrolą Polaków. Z tej
okazji król Zygmunt nakazał wybić pamiątkowe medale, a z przyjaźnie doń
nastawionych dworów europejskich (m.in. z Wiednia i Madrytu) napłynęły
gratulacje z okazji odniesionego zwycięstwa. I słusznie, bo bezdyskusyjnie
było się czym szczycić.

Pod berłem Wazów
Rewindykowane województwo smoleńskie raczej trudno byłoby uznać
za „oczko w głowie” polsko-litewskich władców. Przy charakterystycznej
dla Rzeczypospolitej niewydolności fiskalnej z reguły brakowało środków
finansowych, by podjąć konieczne prace renowacyjne tamtejszych fortyfikacji.
Wzniesiona w miejscu niekorzystnie usytuowanych murów Fortalicja
Zygmuntowska była pod tym względem ewenementem.
Tymczasem nowi włodarze Moskwy, Romanowowie, nie zamierzali
rezygnować z prób odzyskania Smoleńska. Ich posłowie uparcie ponawiali
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żądanie zwrotu miasta, a w roku 1632, korzystając ze śmierci Zygmunta III,
przeszli od słów do czynów. Tzw. wojna smoleńska (1632-1634), pomimo
przekazania stronie moskiewskiej pomniejszych grodów (m.in. Sierpiejska),
zakończyła się triumfem Władysława IV (1632-1648). Niestety, nie da się tego
samego powiedzieć o roku 1654, gdy osłabiona wojną domową z Kozakami
Rzeczpospolita nie zdołała oprzeć się inwazji cara Aleksego Michajłowicza
(1645-1676). Rozległe obszary Wielkiego Księstwa Litewskiego (w tym również
Wilno) znalazły się pod okupacją moskiewską.
W październiku 1654 roku skapitulował Smoleńsk, tym razem na trwale
przechodząc pod panowanie władców Moskwy. Zabiegi na rzecz odzyskania
twierdzy, zarówno w roku 1660, jak i 1663, nie przyniosły pożądanych
efektów. W myśl tzw. traktatu Grzymułtowskiego (od nazwiska wojewody
poznańskiego, negocjującego jego warunki) w 1686 roku Rzeczpospolita
wyrzekała się roszczeń m.in. do Smoleńszczyzny. Tym samym trwający
około dwieście pięćdziesiąt lat spór o ten obszar dobiegł smutnego dla
polsko‑litewskiej strony finału.

Cień dawnej chwały
Do końca istnienia Rzeczypospolitej jej monarchowie zachowali tytuł
„książąt smoleńskich”, a incydentalnie (np. w początkach panowania
Augusta II Sasa) ze strony „braci szlacheckiej” dało się słyszeć głosy na rzecz
podjęcia prób odzyskania tzw. awulsów (terytoriów utraconych), w tym także
Smoleńska. Wraz ze spadkiem międzynarodowej pozycji polsko-litewskiego
państwa oraz utratą suwerenności na rzecz Rosji podobne pomysły
ostatecznie powędrowały do lamusa. Świadectwo minionej chwały nie
przemija jednak tak łatwo, jakby sobie tego niektórzy życzyli. Zwłaszcza gdy
jest komu o niej pamiętać. █

, NIECH
MISIEK! ZADZWOŃ DO STACHY
OTWARCIA!
SPRAWDZI POGODĘ NA MECZ
I LORNETKĘ!
I NIECH PODEŚLE DWA BROWCE

POLSKA W BUDOWIE

prosimy nie przeszkad

zać

W swym płomiennym poemacie Rozmowa z matką Makryną Mieczysławską
Juliusz Słowacki w pełnych pasji słowach
krytykował martwotę i bezduszność Watykanu, gdzie widać „ohydną wszędzie
cześć bałwanów”.

Juliusz Słowacki
pyta o prawdę

Największy sekret ludzkości - Jezus Chrystus
Autor Autorski

Robi wrażenie scena, która zadecydowała
o zerwaniu Juliusza Słowackiego z towiańczykami.
Jak wspominał kronikarz paryskiej emigracji Michał
Budzyński, na jednej z sesji Koła Sprawy Bożej
Adam Mickiewicz zawołał w prorockim uniesieniu:
„Bracia! Dziś ukazał mi się duch Aleksandra I, cesarza
Rosji, i prosił, by bracia zanieśli modły do Boga na
jego intencję”. Słowa Mistrza Adama zazwyczaj
traktowane były przez jego wyznawców jak prawdy
objawione, toteż powszechną konsternację wywołał
Słowacki, który zerwał się gwałtownie i bezczelnie
oznajmił: „A mnie, bracia, ukazał się duch Stefana
Batorego i prosił, abym przestrzegł, iżby bracia za
żadnym nie modlili się Moskalem”. Obecni oniemieli.
Wściekły Mickiewicz złapał Słowackiego za ramię,
wyprowadził za drzwi i wyrzucił na zewnątrz,
krzycząc na pożegnanie po rosyjsku: „Paszoł won,
durak!”.
To, że nie ugrzązł na dłużej w sekcie, Słowacki
zawdzięcza nie tylko sowizdrzalskiej przekorze
i krytycyzmowi wobec autorytetów. Przede wszystkim
znalazł on punkt oparcia w sobie samym. W liście
pożegnalnym do towiańczyków pisał: „ja mam na
dnie serca prawo Boże, i ja mam rozkaz Boży”. W tym
punkcie jego poglądy religijne, moralne i poetyckie
zbiegały się w jedno. Jeśli poznanie tajemnic świata,
podobnie jak natchnienie poetyckie, dostępne jest
jedynie pojedynczym ludziom, którym nieznane siły
dają wgląd w duchową materię rzeczywistości – to

Grzegorz Górny

wówczas przywilejem nieomylności mogą być obdarzone takie właśnie
ponadprzeciętne jednostki. Nie mogą się mylić tylko pojedynczy ludzie
nawiedzeni przez ducha, a nigdy instytucje. Stąd też brała się niechęć
Słowackiego do Watykanu, który postrzegał jako strupieszały urząd wyzuty
z wymiaru duchowego.
Ta sama postawa intelektualna czyniła jednak poetę bezbronnym wobec
magnetycznych osobowości, które rozpoznawał jako nosicieli wyższej
duchowości. Tak było po spotkaniu z Towiańskim, który wywarł na Słowackim
kolosalne wrażenie. Autor Beniowskiego całkowicie podporządkował się
autorytetowi mistrza i uznał się apostołem nowej wiary. W listach do
najbliższych pisał, że „świat się zmienia – że garstka ludzi zaczyna duchem
czystym i Boskim spełniać, a raczej gotować się do spełnienia Jego woli”,
prowadzona przez „człowieka czystego i bożego, który prowadzi nas, małych
i pracujących teraz nad sobą, abyśmy się zmienili w sobie”.
Kolejnym autorytetem, któremu zaufał bezgranicznie – już po rozstaniu
z towiańczykami – była zdemaskowana później jako oszustka, rzekoma
przełożona bazylianek z Mińska Makryna Mieczysławska. Zjawiła się ona
w Paryżu jesienią 1845 roku, podając się za grekokatolicką zakonnicę ocalałą
cudem z rzezi mińskiego klasztoru przez wojska rosyjskie. Wywołała
entuzjazm polskiej emigracji, dla której stała się żywym symbolem
męczeństwa polskości i wiary pod berłem carów. Słowacki postanowił
poznać ją osobiście. Bezpośrednio po spotkaniu, które wstrząsnęło nim
dogłębnie, poruszony niezwykłą osobowością kobiety, napisał płomienny
poemat Rozmowa z matką Makryną Mieczysławską. W pełnych pasji słowach
przeciwstawiał sobie z jednej strony żywą wiarę i głęboką duchowość,
którą reprezentowała dzielna mniszka, z drugiej natomiast – martwotę
i bezduszność Watykanu, gdzie widać „ohydną wszędzie cześć bałwanów”.
Późniejsze dochodzenie wykazało, że nosicielka prawdy absolutnej była
tylko zręczną hochsztaplerką, a opowiadana przez nią historia – mistyfikacją.
Słowacki nigdy nie czuł się tak pewny swego jak wówczas, gdy pisał poemat
o ksieni Makrynie. Życie kazało jednak postawić nieomylność natchnionej
jednostki pod znakiem zapytania. Pojawiło się pytanie o prawdziwość
nauczania Stolicy Apostolskiej, którego niezmienność sprawiała wrażenie
skostnienia, ale mogła być przecież wyrazem niewzruszonej pewności.
Końcowym etapem tej refleksji było zrozumienie, że człowiek własną mocą
nie może posiąść rozeznania umożliwiającego poznanie prawd duchowych.
Musi otrzymać uprawomocnienie wiary, które poprzedza go samego, i nad
którym jego „ja” nie ma władzy ani kontroli. Poręczycielem tego nie mogą być

zaś nieznane siły, lecz znana, trwała i niezmienna wspólnota wiary.
Cztery lata później Juliusz Słowacki odchodził z tego świata jako wierny
syn Kościoła katolickiego. Świadkiem ostatnich tygodni życia poety był
jego najbliższy wówczas przyjaciel, siedemnastoletni Zygmunt Szczęsny
Feliński, późniejszy arcybiskup warszawski, kanonizowany przez papieża
Benedykta XVI. Dzięki jego relacji wiemy, że Słowacki w dniu swej śmierci
przyjął księdza Praniewicza – niespełnionego poetę, z którego grafomańskich
wierszyków drwiła cała emigracja. Nazwisko owego kaznodziei weszło do
historii polskiej poezji za sprawą Norwida, który napisał utwór A la ksiądz
Praniewicz, parodiujący niezdarne wysiłki wierszoklety w sutannie. Kilka
lat wcześniej osobnik ten był dla Słowackiego figurą obmierzłą nie tylko
jako kapłan rzymskokatolicki, a więc nosiciel martwej duchowości, ale
także jako grafoman, czyli rezoner fałszywego natchnienia poetyckiego.
A jednak to właśnie przed nim otworzył na łożu śmierci swą duszę. Słowacki
wyspowiadał się u ks. Praniewicza, przyjął z jego rąk Komunię i ostatnie
namaszczenie. Uznał w pokorze autorytet Kościoła katolickiego, w imieniu
którego kapłan zjawił się u niego jako alter Christus. Wieszcz, jak wspomina
Feliński, przeszedł na drugi brzeg w ukojeniu i spokoju. █
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Największy sekret ludzkości - Jezus Chrystus
Blogowisko
Autor Autorski
Eksperyment

(10 października 2011, dzień po wyborach)

MAMCIA2000:
CZŁONKA KOMISJI SPOSTRZEŻEŃ
KILKA
10 października 2011, godz. 01:37
Komisja wyborcza. Rozmowy w czasie oczekiwania
na wyborców i telefon od Przewodniczącego.
Komisja ma siedzibę w szkole.
Uczestniczący w rozmowie to ludzie w wieku
27-67 lat. Są naprawdę sympatyczni...
Głos 1. Podręczniki szkolne drogie i coraz to nowe.
Dzieci nie mogą używać po rodzeństwie czy koledze.
Głos 2. Najgorsze te ćwiczenia. Po co dziecku
z I klasy ćwiczenia do angielskiego, skoro nie
czyta i nie pisze? A te do katechezy to kuriozum.
Głos 3. Niechby ten Palikot wygrał, to
katecheza wyszłaby wreszcie ze szkoły.
Głos 4. No i chrzest powinien być w wieku 33 lat.
Głos 5. Ja tam dziecka nie ochrzciłam.

Najbardziej radykalna w postawie antyklerykalnej
jest Pani w wieku poważnie pobalzakowskim.
Wtórują jej młodsi, którzy mają małe dzieci, niektóre
w wieku szkolnym. Jest też nauczyciel historii, który
z powodów światopoglądowych nie głosuje. Uczniów
namawia, by brali udział w wyborach...
Dzień wcześniej usłyszałam głosy jeszcze
ostrzejsze, które przeraziły mnie nie tyle treścią,
ile emocjami, z jakimi były wypowiadane:
„Czarni szaleją. A ci z Jasnej Góry to nas zniszczą
zupełnie. Biorą dotacje, jeszcze od ludzi wyciągają.
Wykupują miasto. Ludzi z domów będą wyrzucać
i wszystko na klasztor zabiorą. A widziała Pani księdza,
który nie ma samochodu?”
Ile nienawiści było w głosie tej kobiety.

Tagi:
demokracja,
opinioTFUrcza
prasa,
propaganda,
wysoka izba

Nie wiem, ilu Polaków tak właśnie myśli
o polskim Kościele. Nie wiem, dlaczego tak myślą,
ale wcale nie mam pewności, że to tylko skutek
propagandy, choć z pewnością pranie mózgów
robi swoje.
Jak głęboko wdepnęliśmy w bagno bylejakości
moralnej, obojętności religijnej i tumiwisizmu
obywatelskiego? Wyniki wyborów pokazują, że co
najmniej po szyję. I niech mi nikt nie tłumaczy, że
to przez PiS. To przez nas wszystkich, którzy tacy
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waleczni jesteśmy, że w tej walce nawet nie dostrzegamy,
że najzacieklej bronimy własnych racji, bo przecież
jesteśmy ambitni. Mamy swój rozum. Nikt nam nie
będzie mówił, co mamy myśleć, na kogo głosować. To
sobie sami wybierzemy... Palikota na ministra edukacji,
Biedronia – eksperta do spraw dyskryminacji i Nergala
– od kontaktów z Kościołem katolickim – wszak on
swój chłop, a ten satanizm to właściwie nie istnieje.
Demokracja daje każdemu prawo wyboru, ale nie powinna
zwalniać z myślenia. I nie wiem, co mi się robi, jak liczę
te zmarnowane głosy, które mogły dać ciut więcej szans
na choćby namiastkę normalności z widokiem na więcej.
I to z tej ziemi wyszli Błogosławieni Jan Paweł II i ks. Jerzy
Popiełuszko? Jak muszą się dziś za nas wstydzić.

MAMUCHA:
MOJA WIEŚ PO WYBORACH...
10 października 2011, godz. 12:33

Mijamy się, mówimy sobie „dzień dobry”, czasem
zamieniamy ze sobą kilka zdań, wysłuchujemy swoich
narzekań; spotykamy się w kościele, przekazujemy sobie
znak pokoju, uśmiechamy się do siebie. Nasi sąsiedzi dalsi
i bliżsi, nasi współmieszkańcy pewnej sielskiej miejscowości.
Patrzę w Wasze twarze i nie umiem w sobie wzbudzić
empatii. Kartka umieszczona w gablocie daje świadectwo,
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że znaczna większość z Was popiera bezideową rządzącą partię,
że wierzy w po stokroć niespełniane obietnice, że akceptuje
serwilizm wobec wielkich tego świata, że nie chce prawdy
o Smoleńsku. A co powiedzieć o tych, którzy wcale niemałą liczbą
poparli SLD lub Ruch Palikota? Ci dodatkowo muszą akceptować
szerzenie deprawacji i atak na Kościół katolicki! A przecież
w Boże Ciało prawie cała wieś idzie w uroczystej procesji!
Wszyscy przyjmujecie kolędę, chrzcicie dzieci i robicie wystawne
przyjęcia z okazji ich Pierwszej Komunii Świętej! Kiedy jesteście
prawdziwi??
Wydawało mi się (i wydaje mi się nadal), że wyklarował
się już wyraźny podział – podział na dobro i zło; na dążenie
do prawdy i zgodę na życie w kłamstwie; na miłujących
wolność i tych gotowych na niewolę (byle w komforcie lub
„świętym spokoju”).
Liczę, ile jest nas – tych „dobrych” i robię rachunek sumienia.
Może zniechęciłam kogoś słowem, gestem, miną? Może nie
umiałam dać wiarygodnego świadectwa? Może byłam zbyt
ostentacyjna i irytująca w manifestowaniu swoich sympatii?
Miejscowa inteligentka wraca z kiosku
z „Wyborczą” w ręku – podczytuje coś
z uśmiechem. Nie muszę nawet pytać, na kogo
oddała swój głos. Wiem, że to bardzo troskliwa
i dobra matka. Czy obudzi się dopiero wtedy, kiedy
jej ukochany synek będzie zmuszony uczęszczać
na zajęcia edukacyjne zgodne z wytycznymi posła
Biedronia?
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JSK:
MÓJ ,,NUDNY” KOŚCIÓŁ...
10 października 2011, godz. 21:03
W 1975, o ile dobrze pamiętam, powstał Klub
Rzymski. Iluś tam naukowców i intelektualistów
orzekło, że jeżeli nie będziemy ostro oszczędzać,
to w 2000, najdalej 2010, skończą się surowce
energetyczne i wezwał m.in. Kościół katolicki do
poparcia apelu. Kościół odpowiedział, że surowce
to owszem ważna rzecz, ale najważniejsze
jest zbawienie a najgorszy grzech. W latach
osiemdziesiątych przez świat przetaczały się
manifestacje pokojowe (słynny film Nazajutrz),
wezwano Kościół katolicki do poparcia apeli. Kościół
powiedział, że wojna to straszna rzecz i trzeba
chronić pokój, ale najważniejsze jest zbawienie
a najgorszy jest grzech. Świat ogarnęło szaleństwo
„efektu cieplarnianego”, wezwano Kościół katolicki
do poparcia apeli o ochronę środowiska. Kościół
powiedział, że owszem, ochrona środowiska to ważna
sprawa, bo co zostawimy naszym dzieciom?, ale
najważniejsze jest zbawienie a najgorszy grzech...
Dwadzieścia kilka lat temu umierała moja
chrzestna matka. Poszedłem ją odwiedzić,
w całym pomieszczeniu widziała gołębie.
Zapytała: Dlaczego gołębie się ciebie boją? Wtedy
od dwóch lat nie byłem u spowiedzi, nie do końca
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trzeźwy babrałem się w grzechach i pouczałem,
jak powinien zmienić się Kościół (niewiele
różniło się to od dzisiejszych naprawiaczy
Kościoła – dlatego dziś alekatolików rozpoznaję
po zapachu i nie kupuję ich gadki). Chrzestna
umarła. Poszedłem do spowiedzi. Klęknąłem przy
konfesjonale w moim kościele parafialnym, nie
wiedząc: co ja tu robię, czego chcę, nie wiedząc jak
zacząć. Z konfesjonału rozległ się głos: Nie bój się,
Jezus Cię kocha...
Kilka lat później w moim kościele parafialnym odbywały
się Misje, zgasła ostatnia świeca symbolizująca grzech
przeciw 10 przykazaniu Dekalogu. W kościele zrobiło
się całkiem ciemno. Całkiem. Ale ja widziałem Hostię
w Monstrancji. Nikt mi nie wierzy. Nawet moja żona, która
stała obok. Powtarza: Nie mogłeś jej widzieć, w kościele
było całkiem ciemno... Ale ja ją widziałem... Rozległ się głos
księdza misjonarza: Nie bój się, Jezus Cię kocha...
Dziś był pogrzeb cioci mojej żony. Była
dobrym człowiekiem. Miała trudne życie.
Wybrałem się do kościoła parafialnego. Jest
Wieczysta Adoracja. Chciałem pomodlić się
w jej intencji, bo na pogrzebie może nie być tak
spokojnie. Wszedłem do kościoła, szedłem przed
ołtarz obok konfesjonału. Usłyszałem: Nie bój się,
Jezus Cię kocha... przy konfesjonale klęczała jakaś
zapłakana kobieta...
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Uklęknąłem przed ołtarzem w „starej części”.
Spojrzałem na mury, ołtarz, wieczną lampkę... te mury
pochodziły ze średniowiecza, pamiętają lata świetności
i lata upadku.
Mój kościół przetrwał. Mój Kościół katolicki i mój
kościół parafialny pamiętają i krwawe rozróby Jakuba
Szeli, i szaleństwo pierwszej wojny światowej,
i okrucieństwo drugiej, i upodlenie komunizmu...
Mój Kościół i ten katolicki, i ten parafialny
przetrwał szaleństwa zbrodniczego nazizmu
i okrucieństwa komunizmu, głupotę „autorytetów”
i ekooszołomów, jestem pewien, że przetrwa terror
politycznej poprawności... Umarli Lenin, Hitler,
Stalin, zapomniano nazwiska członków Klubu
Rzymskiego i manifestacji „pokojowych”, mój wnuk
nie będzie wiedział, kim byli Al Gore czy Palikot. Po
tych wyborach będą następne i następne, i jeszcze
następne, i jeszcze... A mój Kościół i ten katolicki, i ten
parafialny będzie trwać...
Bo dla mojego Kościoła najważniejsze jest
Zbawienie a najgorszy grzech i ciągle mi mówi NIE
BÓJ SIĘ, JEZUS CIĘ KOCHA! i nieważne, że to komuś
może wydać się nudne.

T
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SYNTEZA:
PROPAGANDA TRWA
10 października 2011, godz. 21:32
Dzień po wyborach w telewizyjnych Wiadomościach
słyszymy, jak Europa (Wschodnia i Zachodnia) cieszy
się z wyników wyborów w Polsce i „postępowych”
przemianach w społeczeństwie związanych z ateistycznym
i antykościelnym Ruchem Palikota. Kaczyński „musi
odejść”, a giełda zwyżkuje z powodu przewidywanego
„rozwoju i walki z kryzysem”. I tylko życie Polaków się
nie zmienia, bo nie rozumieją, że ich ubóstwo i bezrobocie
są małym problemem wobec dopuszczenia polskich
polityków liberalnych do „europejskiego salonu” w zamian
za najdroższy gaz w Europie i ciszę nad trumnami
poległych w Smoleńsku. Ponad 50 proc. społeczeństwa
śpi, a duża część reszty pragnie nic nie wiedzieć i za
nic nie odpowiadać, byle tylko nikt od nich nic nie
wymagał. Kiedyś jednak musi się to skończyć katastrofą
i nie zginie wtedy „tylko” cały sztab Wojska Polskiego
z Prezydentem na czele, ale całe społeczeństwo stanie
się ofiarą nieodpowiedzialnych i tchórzliwych polityków,
którzy sprzedadzą ich za azyl w obcym kraju, jak Stanisław
August Poniatowski po rozbiorach. Niestety, duża część
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Polaków ma już gdzieś Boga, honor i ojczyznę, uciekają przed
sumieniem i odpowiedzialnością, stając się biernymi niewolnikami
medialnych wizji szatańskiego świata niczym narkoman tonący
we własnych fekaliach i smrodzie, któremu wydaje się, że jest
na pięknej i pachnącej łące. Nad wszystkim jednak czuwa Bóg
i nie pozwoli z Siebie szydzić, kiedyś przyjdzie i rozwali to całe
obłudne, zakłamane i obrzydliwe społeczeństwo, które nie szanuje
milionów ofiar, które poległy za jego wolność i prawdę. Miejmy
jednak nadzieję, że dojdzie do sytuacji, w której to wszystko stanie
się jasne, a ludzie opamiętają się, ocalą nie tylko swoje ciała, ale
i dusze, które są nieskończenie bardziej cenne, bo wieczne, a ciała
przecież dostaniemy nowe po zmartwychwstaniu.

MAREK SOWA:
RZECZYWIŚCIE

10 października 2011, godz. 23:16
Rzeczywiście! Coś jest nie tak z Biskupami (a za nimi
z Klerem Parafialnym). Kiedy słyszałem zapowiedzi
tegorocznego Dnia Papieskiego „Jan Paweł II – człowiek
modlitwy”, to czekałem na list pasterski, bądź kazanie
niedzielne na temat modlitwy – sprawy podstawowej dla
relacji z Bogiem. Wikary dał popis elokwencji o wszystkim
i o niczym, a po Mszy zbierano do puszki na Fundację JP II.
Wróciłem do domu zgaszony – a Jan Paweł wołał „Ducha
nie gaście”. Czy Duch Boży i ludzki został już „przykryty”
sutanną? Światło postawiono pod korcem – żeby nie
raziło? Kiedy wymrze pokolenie naszych dziadków, po
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kościołach będzie hulał wiatr? Chyba że każdy z nas
świeckich się obudzi, że my też jesteśmy Kościołem.
Ale jest dobrze – bo Palikot został nam dany, jako sole
trzeźwiące. W górę serca, Bracia i Siostry! Czas na
oddzielanie ziarna od plew. Trzeba się zdecydować.
Czy się nadaję na zasiew? █
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Drogi czytelniku!
Jak ogłaszaliśmy wcześniej - Fronda praktycznie nie dociera do
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firmy) wraz z dokładnym adresem.
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TEOLOGIA CIAŁA
											
Związek powstający w momencie chrztu (cognatio
spiritualis) między katechumenem a jego rodzicami
chrzestnymi był do tego stopnia rzeczywistym
związkiem między rodzicem a dzieckiem, że
małżeństwo między nimi było zakazane, gdyż
w sposób oczywisty rozumiano je jako akt
kazirodztwa.

Teologia ciała jako teologia oporu
Autor Autorski

jako
											 teolOgiA oporu
Ecce concipies in utero, et paries filium, et vocábis
nomen eius Jesum, Hic erit magnus, et filius
Altissimi vocabitur.
Łk 1,31-32

Artur Mrówczyński-Van Allen

Od stuleci, co roku, o świcie tego samego dnia w kościołach i klasztorach
rozrzuconych po całym świecie, rozbrzmiewa ten sam śpiew. Być może dopóki
rozumiemy jego słowa i zawarty w nich sens, dopóty jesteśmy w stanie
dopatrzeć się w otaczającym nas świecie dobra i rozumnego porządku.
Dopóty jesteśmy w stanie odnaleźć i zrozumieć samych siebie.
O świcie dnia Bożego Narodzenia, w Jutrzni, od wieków chrześcijanie
śpiewają początek pierwszej Ewangelii, Genealogię Jezusa Chrystusa.
Niesieni gregoriańską melodią wyliczają imiona z linii genealogicznej Jezusa.
Przywołują przodków Zbawiciela, a między ich solennie wyśpiewanymi
imionami intonują po łacinie słowo genuit, bo tak właśnie tłumaczy się
w Wulgacie greckie wyrażenie egennēsen, spłodził.
Abraham genuit Isaac, Isaac autem genuit Iacob, Iacob autem
genuit Iudam et fratres eius... (Abraham spłodził Izaaka, a Izaak
spłodził Jakóba, a Jakób spłodził Judę i braci jego...).
Ten łańcuch ciał to ludzka historia Historii Zbawienia, historia pasji,
tragedii rodzinnych, zaufania, namiętności, seksu, bolesnych porodów, zdrad
i wiary. Ogniwami tego łańcucha są konkretne osoby, kobiety i mężczyźni
wraz ze swoimi ciałami wpisani w narrację objęć, które doprowadzają nas do
momentu, kiedy Słowo też się stało Ciałem.
Mateusz nie wybiela rodowodu Jezusa. Pojawiają się w nim grzesznicy
i niewiele postaci całkowitej cnoty. Między mężczyznami, ojcami i synami,
cztery kobiety, i jeśli nasza purytańska moralność chciałaby zobaczyć
je wszystkie jako wzory cnót, to z pewnością mielibyśmy z tym pewne
problemy. Pierwsza, Tamar, przebrana za prostytutkę ofiaruje swoje usługi
Judzie i po dziewięciu miesiącach rodzi bliźnięta, których ojcem jest właśnie
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Juda, jej teść. Druga, Rachab, to prostytutka z Jerycha. Trzecia to kobieta
cnotliwa, Rut, ale cudzoziemka, nawrócona poganka, z plemienia Moabitów.
Czwartej, Betsabe, nie wymienia się z imienia, to żona Uriasza, wojownika
Chetyty wysłanego na pewną śmierć przez Dawida chcącego tym sposobem
skryć cudzołóstwo.
A przecież te zagmatwane życiorysy tworzą rodowód, który koronuje
Maria Dziewica i jej Syn Jezus Chrystus. Trzeba przyznać, że te życiorysy
cielesnego rodowodu Jezusa są tak ludzkie, jak mogą nimi być także i te inne,
wpisane w rodowody kogokolwiek z nas. Z tą być może różnicą, że większość
z nas starałaby się ominąć co bardziej kłopotliwe fakty z życia naszych
przodków i z naszych własnych ludzkich historii.
Charles Péguy, socjalista, który poszukiwaną przez siebie rewolucję
odnalazł w żłóbku betlejemskim, tą wyśpiewywaną w czasie
Bożonarodzeniowych jutrzni genealogię Jezusa bez ogródek nazywa
kryminalną. Nie zatrzymując się jednak jedynie na tym jej aspekcie, pisał:
„Niewielu ludzi, innych ludzi, miało być może, tylu kryminalnych i tak
kryminalnych przodków. Szczególnie i cieleśnie kryminalnych. To jest to, co
w części, daje misterium Wcielenia całą jego wartość, całą jego głębokość...”

Polityka ciała - polityka prawa
To, że w naszej epoce śpiew Bożonarodzeniowej jutrzni stał się w dużej
mierze niezrozumiały, procesy, które do tego doprowadziły i z czasem
zamknęły jego sens w podziemiach współczesności, stają się widoczne nie
tylko na przykładzie naszego rozumienia Genealogii Jezusa. Znamiennymi
są, moim zdaniem, inne przykłady, które pomogą nam zilustrować ów
proces, skutkujący między innymi współczesnym zagubieniem myśli
chrześcijańskiej. Wewnętrznym motorem tych procesów jest zanik czy też
transformacja rozumienia osoby jako istoty cielesnej, seksualnej, a zatem
i wspólnotowej (dziś osoba przemieniona została w „obywatela”, a wspólnota
w „społeczeństwo obywatelskie” lub „społeczeństwo otwarte”).
Przejdźmy zatem do krótkiej, z konieczności, analizy tego procesu,
opierając się na paru przykładach zderzenia się wspólnoty rozumianej
w kategoriach przynależności do konkretnej, cielesnej genealogii
z wyabstrahowanymi ideami politycznymi i skonstruowanymi na
nich prawami. W tym celu przyjrzyjmy się początkowo dwóm,
pozornie nie mającym nic wspólnego, momentom naszej, choć jeszcze
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przedchrześcijańskiej historii: dialogowi Kriton Platona i powstaniu
Machabeuszy w Judei w połowie II wieku przed Chrystusem.
Jak wiemy, dialog Kriton jest drugim, po Obronie Sokratesa, najbardziej
znanym tekstem Platona z jego tzw. pierwszego okresu. Choć wielu uznało
go za coś w rodzaju pierwowzoru dyskursu o „kontrakcie społecznym”,
czy nawet wykładnią „totalitaryzmu platonicznego”1, w rzeczywistości
jego wymowa jest wręcz przeciwna i bez lektury tego krótkiego dialogu
niemożliwa jest zarówno poprawna interpretacja najbardziej chyba znanego
tekstu Platona pt. Politeia2, jak i próba ogólnego ujęcia jego myśli politycznej.
Kriton oferuje nam prawdopodobnie pierwszą tego typu krytykę tych dwóch
koncepcji.
Pomijając wątpliwą wartość pracy Karla Poppera Społeczeństwo otwarte
i jego wrogowie (najlepiej zdefiniował ją Voegelin3), nie sposób nie odnieść
się, choćby w skrótowy sposób, do zawartej w niej krytyki Platona – a to
chociażby z tego względu, że dziś wydaje się być ona w sporej mierze
szkieletem współczesnego totalitaryzmu „społeczeństwa otwartego”.
Popper w swym tekście Platon jako wróg społeczeństwa otwartego4, który
stanowi sporą część wspomnianej przeze mnie pracy5, fałszuje myśl Platona,
identyfikując nowoczesne pojęcie sprawiedliwości ze sprawiedliwością w jej
sensie antycznym, wpisując ją zarazem w nowożytną narrację soterologiczną
państwa jako zbawiciela. Fałsz ten jednak wynika ze zwyczajnej artrofii
wymiaru wspólnotowego, typowego dla nas wszystkich, spadkobierców
nowoczesności, oraz z właściwego nam, fragmentarycznego poznania
1 Zob. T.L. Thorson (wyd.), Introduction, w: Plato: Totalitarian or Democrat?, Englewood Cliffs 1963, s. 1-2;
Ch.W.Taylor, Plato’s Totalitarianism, w: R. Kraut (ed.), Plato’s Republic. Critical Essays, Lanham 1999, s. 31-45.
2 Tytuł tłumaczony zazwyczaj jako Republika albo – jeszcze gorzej – jako Państwo. Tymczasem Politeia znaczy
tyle co Życie w Polis lub O polis. Zachowanie tego pojęcia w jego oryginalnej formie jest o tyle ważne, o ile samo
to pojęcie było wielkiej wagi dla narodzin tożsamości Polis, fundamentalnej dla kultury i myśli greckiej, oraz o ile
pozwala na ominięcie niepotrzebnych nadinterpretacji czy wręcz nowożytnych pułapek semantycznych. Cfr. E.
Hall, Inventing the Barbarian. Greek Self-Definition through Tragedy, Oxford 1991.
3 Eric Voegelin, z listu do Leo Straussa, 18.04.1950: „Ma Pan rację mówiąc, że jest obowiązkiem profesjonalnym zapoznać się z ideami takiej pracy, która znajduje się w obszarze naszego pola badawczego. Ja natomiast
stwierdziłbym, że w opozycji do tego obowiązku znajduje się inny obowiązek profesjonalny: nie pisać, ani nie publikować żadnej takiej pracy. W związku z tym, że Popper zgwałcił ten elementarny obowiązek i skradł mi kilka
godzin mojego życia, poświęconych na wypełnienie mojego obowiązku profesjonalnego, czuję się całkowicie
usprawiedliwiony mówiąc, bez ogródek, że książka ta jest bezwstydnym i dyletanckim bezsensem. (...) Czytając
jego wywody o Platonie czy Heglu, mamy wrażenie, że Popper nie jest zaznajomiony z tekstami, do jakich się odnosi, choć okazyjnie cytuje jakiegoś autora. Popper filozoficznie jest takim dyletantem, takim kompletnie prymitywnym szarlatanem ideologicznym, że nawet w sposób przybliżony nie przytacza poprawnie zawartości choćby
jednej strony z Platona”. A. Lastra y Bernat Torres (wyd.), Eric Voegelin – Leo Strauss. Fe y filosofía. Correspondencia
1934-1964, Madrid 2009, s. 103-104.
4 K. Popper, Plato as Enemy of the Open Society, w: T.L. Thorson (wyd.), Plato: Totalitarian or Democrat?, Englewood Cliffs 1963, s. 41-102.
5 K. Popper, The Open Society and its Enemies, London 2002.
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tradycji, i co za tym idzie – jak to wykazał Alasdair MacIntyre6 – rzeczywistej
niewymierności (incommensurability) koncepcji etycznych wyartykułowanych
w naszej postoświeceniowej narracji. Wiąże się z tym także przyjęcie przez
nas „natury obywatela”. Przemiana osoby w obywatela jest procesem
ontologicznego wypróżniania i oddania pustego już ciała w niewolę
tego, co w nowożytności nazywa się „państwo” (a w postnowożytności
„rynek‑państwo”). W rzeczywistości Popper w krytyce Platona nie robi nic
innego, jak tylko projektuje swoją własną „naturę obywatela”, kontynuując
zarazem konstrukcję idei totalitarnej, którą właśnie grecki myśliciel
krytykował.

Charles Péguy, socjalista, który poszukiwaną
przez siebie rewolucję odnalazł w żłóbku
betlejemskim, genealogię Jezusa bez ogródek
nazywa kryminalną.
Punktem wyjścia, od którego Platon rozwija tę krytykę (i w konsekwencji
cały dialog), jest stwierdzenie, iż „jako najważniejsze nie powinno się uważać
jedynie żyć, ale żyć dobrze”7 – i jeśli będzie taka potrzeba również „dobrze
umrzeć” („jeśli taką drogą nas prowadzi bóg”8).
Oczywiście nie przypadkiem Platon opisuje ten dialog w kontekście
zbliżającej się śmierci Sokratesa. Rozmowa ateńskiego filozofa ze swoim
oddanym przyjacielem Kritonem przebiega dzień przed datą zapowiedzianej
egzekucji, sytuacja ta wyraża w sposób absolutny wagę zawartych w niej
rozważań, ich fundamentalny wymiar.
Dialog rozwija się w celi, w której uwięziony jest Sokrates. Dzięki
łapówce strażnik pozwala Kritonowi spotkać się ze swoim przyjacielem
i poinformować go o powrocie statku z corocznej pielgrzymki do Delos – co
jest jednocześnie zapowiedzią egzekucji. Kriton znajduje Sokratesa śpiącego.
Po pewnym czasie filozof budzi się i opowiada przyjacielowi, jaki miał właśnie
sen. We śnie widział piękną kobietę w białej tunice (boginię w najlepszym
6 A. MacIntyre, After Virtue: A Study in Moral Theory, University of Notre Dame Press 1984.
7 Platon, Kriton, 48b.
8 Tamże, 54b.
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homeryckim stylu, przypominającą również tę z Poematu Parmenidesa), która
powiadomiła go (parafrazując werset z Iliady) o całkowitej zgodzie bogów na
to, co ma się stać: „Dnia trzeciego przybędziesz do Ftyi, gdzie plony obfite”
(44b), przywoływała ojczyznę Achillesa. Ta wizja uspokaja filozofa (nie ma już
miejsca na wściekłość Achillesa) i Sokrates prowadzi rozmowę dobrotliwym
tonem. W każdym razie, zanim jeszcze Kriton zaproponuje mu możliwość
ucieczki, dla filozofa wszystko jest już „jasne” (44b). Sokrates podjął już
swoją decyzję, cały późniejszy dialog koncentruje się jedynie na racjonalnym
obalaniu obiekcji przedstawianych mu przez przyjaciela (46b) i demonstracji
słuszności podjętej decyzji. Opiera się ona na podstawowym założeniu, że:
„nie: żyć za każdą cenę potrzeba, ale dobrze żyć”. I dalej: „że dobrze i pięknie,
i sprawiedliwie, to jest jedno i to samo” (48b). Ten zaś sposób życia opiera
się w sposób fundamentalny na stwierdzeniu, że „nigdy nie godzi się ani
zbrodni popełniać, ani zbrodnią odpłacać, ani jeśli się zła doznało, złem za złe
oddawać” (49d).
W ten sposób, stosując charakterystyczną dla Sokratesa (i Platona) metodę
dialogu majeutycznego, obalone zostają argumenty przedstawiane przez
Kritona: więzy przyjaźni, opinia większości, możliwa przysługa oddana
nieprzyjaciołom przez zgodę na własną śmierć, niepewna przyszłość dzieci
Sokratesa, a w końcu niesprawiedliwość procesu i wyroku.
Zwróćmy uwagę, że zarówno Sokrates, jak i Kriton są zgodni co do tego,
że Ateny nie postępują sprawiedliwie (50c). Sokrates w żadnym momencie
nie twierdzi, że prawa, jakie obowiązują w polis, są sprawiedliwe. Jest
oczywistym, że dla niego prawo, wedle jakiego go osądzono i skazano,
jest niesprawiedliwe. Nie może on jednak zaprzeczyć samemu sobie
i odpowiedzieć niesprawiedliwością na niesprawiedliwość. Na czym
jednak miałaby polegać ta niesprawiedliwość, której nie chce popełnić? Na
odmówieniu posłuszeństwa niesprawiedliwemu prawu? Oczywiście, że nie.
Niesprawiedliwość, jakiej nie chce dokonać, jest o wiele ważniejsza: Sokrates
nie chce skrzywdzić ludu, do którego należy, gdyż „wyrządzenie krzywdy
ludziom niczym się nie różni od niesprawiedliwości” (49c), zaś ucieczka, bez
uprzedniego przekonania ludzi do tego, aby żyli dobrze, byłaby właśnie taką
krzywdą, a więc i niesprawiedliwością. Niesprawiedliwością wobec osób
tworzących wraz z filozofem wspólnotę, polis, a nie niesprawiedliwością
w stosunku do litery prawa.
Sokrates, świadom wagi tego zasadniczego rozróżnienia między ludem
(wspólnotą) a prawem, w dalszym ciągu dialogu przyjmuje wyzwanie, jakim
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jest ten podstawowy podział i sam przyjmuje niejako rolę „adwokata diabła”,
by przez jego usta mogły przemówić „prawa miasta” (50a). Niemniej jednak
sprzeczność ta jest jedynie częściowa, gdyż argumentacja „praw miasta” ma
dwa aspekty, którym Sokrates nie może zaprzeczyć. W pierwszej kolejności
nie może zaprzeczyć swojej przynależności do danej, konkretnej tradycji.
„Prawa” mówią mu o jego przynależności do konkretnej historii i o jego misji
oraz zobowiązaniach wobec konkretnych ludzi: „Czyż nie pierwej myśmy
ciebie zrodziły i nie przez nas pojął twoją matkę ojciec twój i spłodził ciebie?”
– odwołują się do jego tożsamości. Mówią mu również o jego powołaniu jako
filozofa, gdyż w drugiej kolejności apelują do jego rozumności i także w tym
wypadku Sokrates nie może zanegować swojej misji, gdyż w takim wypadku
znów musiałby zaprzeczyć samemu sobie.
„Prawa” nazywają go „niewolnikiem”, przypominają mu, że jego rozum
i mądrość również są owocami tradycji, w której Sokrates się urodził
i był w niej wychowany (50a). Starożytne pojęcie „niewolnika” (choćby
u Arystotelesa) rozumiane było jako odniesienie do człowieka, który nie był
w stanie postępować samodzielnie w sposób rozumny. Mądrość Sokratesa
łączy go w sposób intymny z polis więzami, które nie są jedynie intelektualne,
abstrakcyjne, ale w pełni egzystencjalne, przez co wymóg „przekonaj,
a jeśli nie, to podporządkuj się” nabiera dla filozofa tak ogromnej wagi.
Jest on świadom, że uciekając, zaprzeczyłby wartości tradycji, a robiąc
to bez uprzedniego „przekonania” (49e), bez wypełnienia swojej misji
filozofa, bez pozostawienia po sobie alternatywy wobec niesprawiedliwego
prawa, wyrządziłby krzywdę własnemu ludowi. Na niesprawiedliwość
odpowiedziałby niesprawiedliwością. Po prostu nie mógł uciec.
I „prawo wiedziało” o tym, dlatego „wykorzystało” tę świadomość
Sokratesa przynależności do konkretnej wspólnoty, mówiąc wyraźnie: „jeżeli
wyjdziesz stąd, tak haniebnie krzywdą za krzywdę zapłaciwszy i złe za złe
oddawszy, jeśli umowy swoje i zobowiązania wobec nas złamiesz i źle zrobisz
tym, którym najmniej należało, bo sobie samemu i przyjaciołom, i ojczyźnie”
(54c). Transcendencja takiej decyzji ma już charakter przerastający przestrzeń
jego polis oraz konkretnego momentu w życiu Sokratesa, dlatego „prawa”
dodają: „nasi bracia w Hadesie nie podejmą cię łaskawie; dowiedzą się, żeś
ty nas próbował wniwecz obrócić, o ile było w twojej mocy” (54c). Z tego
powodu, świadom wymiaru ludzkiego a zarazem uniwersalnego swej
ostatecznej decyzji, Platon kończy dialog następującymi słowami Sokratesa:
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SOKRATES:
(...) Przyjacielu drogi, Kritonie. Bądź przekonany, że mi te rzeczy
ciągle w uszach dzwonią, tak jak Korybantom flety w uszach grają,
i tak się we mnie mocno głos tych słów rozlega, że nie potrafię
słuchać innych. Bądź przekonany, tak się mi przynajmniej teraz
zdaje, że jeśli powiesz coś przeciw temu, będziesz mówił daremnie.
Jednakże jeśli uważasz, że coś wskórasz, to mów.
KRITON:
Nie, Sokratesie; nie mam co mówić.
SOKRATES:
Więc daj pokój; zróbmy tak, skoro tak bóg prowadzi. (50d)
			

(tłum. Władysław Witwicki)

Ta krótka analiza dialogu Kriton pozwala nam dostrzec w nim
fundamentalną krytykę stanowiska, które stawia prawo ponad człowiekiem.
Dla Sokratesa przynależność do polis ma sens fizyczny, jest przynależnością
ciała do konkretnej wspólnoty, do konkretnych ludzi, do konkretnej genealogii.
Jedynie takie interpretacje, które już a priori (być może i nieświadomie)
wychodzą z pozycji wyższości prawa nad człowiekiem, mogą w sposób
skażony dualizmem dostrzec w myśli Platona apologię totalitaryzmu.

Teologia oporu
Ponad dwieście lat po śmierci Sokratesa, około roku 175 przed Chrystusem,
wypłynął z Aten potomek jednego z generałów Aleksandra Wielkiego –
Seleukosa (który po śmierci Macedończyka objął rządy nad większą częścią
Azji Mniejszej), aby przejąć panowanie nad Imperium Seleucydów. Mitrydates
był drugim w kolejności do tronu spadkobiercą Antiocha III, ale kiedy jego
starszy brat Seleukos IV Filopator został zamordowany, objął po nim władzę,
przyjmując imię Antiocha, do którego dodał „skromny” przydomek Epifanes
(Objawiony). Odziedziczył imperium obejmujące Syrię, Mezopotamię i część
Persji, choć osłabione wojnami prowadzonymi z Rzymem9.
Antioch, potomek hellenistycznej dynastii, był przykładnym
wychowankiem i zawziętym promotorem greckiego sposobu rozumienia
9 Zob. Ch. Habicht, The Seleucids and their rivals, w A.E. Astin, et al., Rome and the Mediterranean to 133 B.C., The
Cambridge Ancient History, Vol. 8, s. 341.
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świata, z którym jednak bez większych skrupułów starał się powiązać boski
kult władcy, tak charakterystyczny dla kultur ówczesnego Wschodu. Te dwie
podstawy jego przyszłej polityki jako władcy dopełniała jeszcze trzecia:
nieustające potrzeby finansowe (choć trzeba przyznać, że ich część musiała
być przeznaczona na pokrycie kontrybucji wymaganej przez Rzym). Być
może najwierniejszym odbiciem osobowości monarchy była wybijana przez
niego moneta, tetradrachma, nosząca na awersie profil Apolla (boski opiekun
dynastii Seleucydów), a na rewersie postać siedzącego na tronie władcy
i greckie słowa:
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΘΕΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
(„Basileus Antiochus, bóg objawiony, nosiciel wiktorii”).
Tak zaznaczone kierunki polityki, wprowadzane w praktykę, wywołują
opór w Judei. Choć zastąpienie tradycyjnych nakazów prawa mojżeszowego
nowym prawodawstwem greckim wraz z ustanowieniem kultu pogańskich
idoli i oczywiście samego władcy znajduje poparcie wśród zhellenizowanej
części Żydów, a wśród wielu innych spotyka się z daleko idącą obojętnością, to
jednak stanie się to powodem tzw. Powstania Machabeuszy.
W drodze powrotnej z niezbyt udanej kampanii w Egipcie w 169 roku
przed Chrystusem, Antioch grabi skarbiec świątyni w Jerozolimie, co
powoduje wybuch zamieszek. W odpowiedzi władca burzy mury miasta, a w
świątyni rozkazuje wznieść ołtarz syro-fenickiego boga Baal-Szamona, którego
Grecy utożsamiali z Zeusem Olimpijskim. Intensyfikuje też proces hellenizacji,
zabraniając wszelkich żydowskich obrządków i zwyczajów. Nakazuje
wprowadzenie rytualnych holokaustów połączonych ze spożywaniem
wieprzowiny, zakazuje zabiegów obrzezania i ustanawia święto w dzień
swoich urodzin. W czasie jednej z tych ceremonii, do udziału w których
byli zobowiązani nowym prawem wszyscy mieszkańcy Judei, syn kapłana
Symeona z Modin, Matatiasz, zabija rodaka zamierzającego złożyć ofiarę
według nowego prawa.
Wtedy też Matatiasz zaczął w mieście wołać donośnym głosem:
„Niech idzie za mną każdy, kto płonie gorliwością o Prawo i obstaje
za przymierzem”10.
10 1Mch 2, 27.
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Po tym czynie Matatiasz wraz z synami zbiegł w góry, dając w ten sposób
początek wieloletniej wojnie, której pierwszy etap zakończył się w grudniu
164 roku przed Chrystusem zdobyciem Jerozolimy przez syna Matatiasza, Judę
Machabeusza, uwieńczonym ceremonią puryfikacji świątyni (wydarzenie to
wspominają corocznie Żydzi w czasie święta Chanuka).
Kulminacyjnym momentem próby podporządkowania sobie Judei było
wydanie przez Antiocha w 167 roku edyktu, który w praktyce likwidował
„autonomię” Judei oraz zakazywał „dawnych praktyk religijnych” (zakaz
obrzezania nowo narodzonych, nakaz jedzenia wieprzowiny), co miało na
celu hellenizację tożsamości Judejczyków poprzez reorganizację przestrzeni
i czasu (nowe ośrodki władzy i kultu, nowy kalendarz świąt) oraz struktur
społecznych (nowe elity). Oznaczało to już podbój i kolonizację nie tylko
terytorium, ale również historii, tradycji, sposobu rozumienia samych
siebie i otaczającej rzeczywistości. Edyktem tym basileus wprowadzał
w życie program mający na celu dominację nad umysłami, duszami i ciałami
mieszkańców Judei.
Mylilibyśmy się jednak, sądząc, że proces ten był oparty wyłącznie
na przemocy. Początkowo w rzeczywistości był on o wiele subtelniejszy
i przemoc fizyczna pojawiała się jako ostateczny „argument” tam, gdzie siła
kultury hellenistycznej nie dawała już oczekiwanych rezultatów. Musimy
pamiętać bowiem, że w ówczesnym cywilizowanym świecie hellenizm był
fundamentem kultury dominującej. Ten, kto nie poddawał się urokowi jej
wartości, pozostawał zaściankowym prowincjuszem, co najwyżej jedynie
tolerowanym na salonach władzy i w bliskich jej kręgach elit. Reprezentantem
hellenizmu oraz głównym wykonawcą procesu hellenizacji kultury żydowskiej
w Jerozolimie w roku 175 został... arcykapłan Jazon. Po serii intryg wykupił
on od Antiocha IV (za połowę rocznych dochodów z jerozolimskiej Świątyni)
godność arcykapłana. Jazon wraz z najwyższą władzą religijną Judei otrzymał
trzy przywileje: fundacji gimnazjum, wydawania pozwolenia na Efebie
i nadawania „obywatelstwa antiocheńskiego”.
Te trzy przywileje oddawały w ręce Jazona kontrolę nad procesem
hellenizacji, a tym samym nad wyższymi warstwami społecznymi Judei,
które w znaczącej większości widziały możliwość realizacji swoich ambicji
poprzez asymilację kultury dominującej. Asymilację, która oznaczała zgodę
na przekształcenie własnej tożsamości członka wspólnoty żydowskiej
w nową tożsamość „obywatela”. Ta nowa tożsamość nie mogła być jednak

77

Atletyczne, nagie ciała były otwartą deklaracją
nowej kultury. Nacierane oliwą torsy
demonstrowały nowy porządek. Oliwa nie
była już elementem kultu Jedynego Boga.
(bo nigdy nie jest) jedynie formalna, „bezcielesna”. Polem walki o tożsamość
Judejczyków były jednocześnie ich dusze, umysły i... ciała.
Gimnasium oraz Efebia były instytucjami (instrumentami), które doskonale
wypełniały zadanie transformacji – przemieniania rozumu, duszy i ciała
elitarnej młodzieży jerozolimskiej według zasad grecko-macedońskich11. To
tam przyszli obywatele zanurzali się w kulturze hellenistycznej, w jej sposobie
rozumienia polis, tam ćwiczyli swoje dusze, umysły i ciała do służby dla niej,
tam przygotowywali się do oddania życia za imperium. Już nie należeli do
wspólnoty, z której wyszli, już nie współuczestniczyli w genealogii własnego
ludu, przechodzili we własność rządzącego prawa, ich ciała już nie mogły
być świadectwem uczestnictwa w Przymierzu, stawały się instrumentem
bałwochwalczym kolejnego idola.
Zasadniczym celem tego wychowania było wdrożenie młodzieży
w kult cnót obywatelskich, z których najważniejszymi były posłuszeństwo
i dyscyplina (eutaxia) w korelacji zarówno z porządkiem oraz organizacją
polis (kosmos politeias), jak i z ustanowionym w niej prawem (nomos)12.
Otwierając Gimnasium w Jerozolimie, Jazon stwarza przestrzeń, w której
możliwa jest transformacja elit jerozolimskich, a zarazem umożliwia
promocję nowego, helleńskiego sposobu życia. Atletyczne, nagie ciała
wychowanków, ćwiczących czy też występujących w publicznych zawodach,
były otwartą deklaracją nowej kultury, nowej tożsamości. Nacierane oliwą
torsy demonstrowały nowy porządek. Oliwa nie była już elementem kultu
Jedynego Boga, symbolem Jego błogosławieństwa, ale godnym pożądania,
11 Zob. D.G. Kyle, Sport and Spectacle in the Ancient World, Oxford 2007, s. 232-234.
12 G. Salmeri, Empire and Collective Mentality: The Transformation of eutaxia from the Fifth Century BC to the Second Century AD, w: The Province Strikes Back: Imperial Dynamics in the Eastern Mediterranean, B. Forsen i G. Salmeri
(eds.), Helsinki 2008, s. 138-140, 150.
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drogim prezentem, znakiem oddania ciała nowemu, hellenistycznemu
porządkowi kosmosu. Ciało staje się obrazem nowego ideału człowieka.
Ideału, w którym nie był przewidziany jednak jeden, drobny, szczegół...
obrzezany napletek. Szczegół ten nabrał jednak wagi na miarę tego, co
symbolizował – był bowiem świadectwem wierności w Przymierzu13, znakiem
tożsamości, świadectwem przynależności do konkretnej wspólnoty, cielesnym
świadectwem przynależności do konkretnej cielesnej genealogii i historii. Był
również w czasach antiocheńskiej hellenizacji Judei tak poważną przeszkodą
na drodze do publicznej kariery, że znajdowali się tacy, co fecerunt sibi
præputia, czyli „dorobili sobie napletki”...
... i odpadli od świętego przymierza. Sprzęgli się też z poganami
i zaprzedali się [im], aby robić to, co złe14.
Niemniej jednak, jak już wspomnieliśmy, sytuacja zmieniła się diametralnie
po złupieniu Świątyni przez Antiocha w drodze powrotnej z kampanii
egipskiej i po wydaniu edyktu z 167 roku przed Chrystusem. Autor Pierwszej
Księgi Machabejskiej precyzyjnie opisuje nam te wydarzenia, tak więc jemu
oddajmy głos:
Król wydał dekret dla całego państwa: „Wszyscy mają
być jednym narodem i niech każdy zarzuci swoje obyczaje”.
Wszystkie narody przyjęły ten rozkaz królewski, a nawet wielu
Izraelitom spodobał się ten kult przez niego nakazany. Składali
więc ofiary bożkom i znieważali szabat.
Król posłał swoich wysłańców do Jerozolimy i do miast
judzkich z pisemnym poleceniem, żeby postępowały według
obyczajów, które dla kraju były obce; żeby w świątyni
zaprzestano składać całopalenia, ofiary krwawe, a także ofiary
płynne; żeby znieważano szabat i święta i żeby zbezczeszczono
świątynię i świętych, żeby [natomiast] sporządzono ołtarze,
święte gaje i posągi bożków oraz składano na ofiarę mięso świń
i innych nieczystych zwierząt; żeby synów swoich pozostawiali
bez obrzezania i żeby dusze swoje brukali wszystkim, co jest
nieczyste i światowe. W ten sposób mieli zapomnieć o Prawie
i zarzucić wszystkie jego nakazy. Kto by zaś nie postąpił zgodnie
z królewskim rozporządzeniem, miał być ukarany śmiercią.
Podobne do tego rozkazu pismo wystosował do całego swego
13 Rdz 17,9-14.
14 1Mch 1,15. Pierwszy znany tekst tej księgi to tłumaczenie greckie praktycznie z tej samej epoki co oryginał, który w takiej samej mierze jak i późniejsze tłumaczenie łacińskie w Wulgacie (et fecerunt sibi præputia), pozwala na tłumaczenie pierwszych słów tego wersetu również: „i dorobili sobie napletki”.
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królestwa, a nadto nad całym narodem ustanowił nadzorców.
Miastom zaś judzkim polecił, aby jedno po drugim składało
ofiary [bogom].
Spomiędzy narodu wielu przyłączyło się do nich –
mianowicie ci wszyscy, którzy odpadli od Prawa. Oni to wiele
złego dokonali w kraju i byli powodem tego, że Izraelici musieli
się kryć i chować w miejscach dostępnych tylko dla zbiegów.
W dniu piętnastym miesiąca Kislew sto czterdziestego
piątego roku na ołtarzu całopalenia wybudowano „ohydę
spustoszenia”, a w okolicznych miastach judzkich pobudowano
także ołtarze – ofiary kadzielne składano nawet przed drzwiami
domów i na ulicach. Księgi Prawa, które znaleziono, darto
w strzępy i palono ogniem. Wyrok królewski pozbawiał życia
tego, u kogo gdziekolwiek znalazła się Księga Przymierza
albo jeżeli ktoś postępował zgodnie z nakazami Prawa. Tak
z miesiąca na miesiąc stosowano przemoc przeciw Izraelowi,
przeciwko każdemu, kogokolwiek udało im się pochwycić
w miastach.
Dnia dwunastego piątego miesiąca [Kislew] składano ofiary
na ołtarzu, który wzniesiono na ołtarzu całopalenia. Wtedy to
na mocy królewskiego dekretu wymordowano kobiety, które
obrzezały swoje dzieci. I powieszono im niemowlęta na szyjach.
A także [zabito] domowników i tych, którzy dokonywali na nich
obrzezania.
Wielu jednak spomiędzy Izraelitów postanowiło sobie
i mocno trzymało się swego postanowienia, że nie będą jeść
nieczystych pokarmów. Woleli raczej umrzeć, aniżeli skalać się
pokarmem i zbezcześcić święte przymierze. Oddali też swoje
życie. 64 Wielki gniew [Boży] strasznie zaciążył nad Izraelem15.
Między tymi, co „woleli umrzeć, aniżeli skalać się pokarmem i zbezcześcić
święte przymierze”, było siedmiu braci, których męczeńską śmierć opisuje
2 Księga Machabejska. Giną w torturach, odmawiając kolejno, jeden po
drugim, spożycia wieprzowiny. Można by pomyśleć, że śmierć ta jest tak
tragiczna, jak i absurdalna. Tak jak obraz martwych matek z zawieszonymi
na szyjach zamordowanymi niemowlętami, cóż może być bardziej
15 1Mch 1,41-64.
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wstrząsającego? I to wszystko z powodu odmowy zjedzenia kawałka
świńskiego mięsa, czy upierania się przy barbarzyńskim zwyczaju obrzezania.
Nie można inaczej? Sokrates mógł przecież uciec i z emigracji pisać pełne
mądrości dialogi, które z pewnością usprawiedliwiłyby jego decyzję. A matki
z Jerozolimy? Co mogły zrobić?

Wcielenie, czyli zwrot w historii człowieka
Na pewną opcję wskazał autor Jasełek Bożonarodzeniowych, wystawionych
w 1940 roku przez więźniów Stalagu 12 D, leżącego nieopodal starożytnego
Augusta Treverorum, czyli współczesnego Trewiru w Nadrenii‑Palatynacie.
Ten młody francuski telegrafista wzięty do niewoli przez Wehrmacht 21
czerwca tego samego roku, ulokowany w baraku dla artystów, zawiera
znajomość z kapłanami katolickimi przetrzymywanymi w tym samym obozie.
Z ciekawością śledzi ich starania o otrzymanie pozwolenia na celebrację
Pasterki. W końcu, dość niespodziewanie dla wszystkich, władze obozowe
wydają takie pozwolenie. Wyrażają zgodę również na organizację koncertu
mającego poprzedzić celebrację Bożego Narodzenia. Młody telegrafista,
dość znany już wtedy we Francji filozof, proponuje księżom zorganizowanie
Misterium Bożonarodzeniowego, Jasełek w miejsce koncertu, a ci zgadzają się.
Jean-Paul Sartre, bo o nim mowa, w ciągu sześciu tygodni pisze swoją pierwszą
sztukę teatralną, spośród współwięźniów wybiera aktorów, reżyseruje
przedstawienie, a sam wciela się w rolę Baltazara.
24 grudnia 1940 roku o godzinie dziewiątej wieczorem, w Stalagu 12 D,
ma miejsce premiera tej jednej z najciekawszych, moim zdaniem, sztuk
teatralnych XX wieku, której Sartre nadał tytuł: Bariona, ou le fils du tonnerre
(Bariona, syn grzmotu). Ciekawej zarówno ze względu na osobę autora (który
nie zwykł później wpisywać tego dzieła do swej bibliografii), jak i z powodu
jej treści.
Więźniom stalagu w tamtą grudniową noc przedstawia się historię małej
wioski o nazwie Bethsur (dziś Beit Sahour), leżącej niedaleko od o wiele
bardziej znanej miejscowości Betlejem. To właśnie mieszkańcy Bethsur,
pasterze, byli pierwszymi gośćmi Maryi, Józefa i zawiniętego w pieluchy
Jezusa. Tytułowy bohater, Bariona, jest doprowadzonym do rozpaczy
przywódcą wioski. Jako zelota opierał się okupacji rzymskiej, ale widzi, że
opór ten nie przynosi żadnych rezultatów. Wręcz przeciwnie: cierpienie
i beznadzieja pogrążają jego braci. Wobec takiej sytuacji, Bariona podejmuje
(bardzo właściwą Sartre’owi, chciałoby się powiedzieć) radykalną decyzję:
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mieszkańcy wioski nie będą mieli
już więcej stosunków płciowych,
nie będą mieć więcej dzieci. W ten
sposób, skazując swój ród na
zaginięcie, stawi opór rzymskiej
niewoli:
BARIONA:
Nie będzie więcej dzieci.
Nie będziemy mieć więcej
stosunków z naszymi
kobietami. Nie chcemy podtrzymywać życia ani przedłużać
cierpienia naszej rasy. Nie spłodzimy już więcej, skonsumujemy
nasze życie, medytując nad złem, niesprawiedliwością
i cierpieniem. Za ćwierć wieku ostatni z nas będą już martwi.
(...) Chcecie odświeżyć nowymi ludźmi niekończącą się agonię
świata? Jaki los pragniecie dla waszych przyszłych synów? Aby
pozostali tutaj jak sępy w klatce, samotni i pozbawieni piór?
A może żeby zeszli do miast, aby zamienić się w niewolników
Rzymian, pracując za głodową opłatę, aby skończyć, być może,
umierając na krzyżu? Będziecie posłuszni. Chcę, aby nasz
przykład był ogłoszony w całej Judei i żeby był początkiem
nowej religii, religii nicości, (...)16
W momencie, kiedy Bariona obwieszcza swą decyzję, na scenę wchodzi
Sara, jego żona:
SARA:
Ja... Przyszłam powiedzieć ci..., Oh Bariona! Właśnie mnie
przekląłeś: przekląłeś moje łono i owoc mojego łona.

Chcecie odświeżyć
nowymi ludźmi
niekończącą się agonię
świata?

BARIONA:
Nie chcesz powiedzieć, że...?
SARA:
Tak. Jestem w ciąży, Bariona. Przyszłam powiedzieć ci o tym, jestem
w ciąży.
Bariona nie zmienia jednak swojego postanowienia i stara się namówić
Sarę do wypicia ziół, które doprowadzą do aborcji. Ma zrobić to dla dobra
16 J.P. Sartre, Bariona, el hijo del trueno, Madryt 2004, s. 78-79.
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dziecka, oszczędzając mu w ten sposób życia pełnego cierpień, za które
mogłoby nawet przekląć własną matkę. Kobieta nie poddaje się presji męża:
SARA:
Nawet jeśli miałabym pewność, że zdradziłby mnie, że umarłby
na krzyżu jak złodzieje i nawet jeśliby mnie przeklął, nawet wtedy
urodziłabym go.
(...) nie wybrałam tego, na kogo czekam, i mimo to, czekam na niego.
Kocham go już teraz, choćby był brzydki, choćby był ślepy. Choćby
wasze przekleństwo pokryło go trądem, ja już teraz, jeszcze przed
nim, kocham to dziecko bez imienia i bez twarzy, moje dziecko17.
Ta pełna ludzkiego, egzystencjalnego dramatu sytuacja jest momentem,
w którym do Bethsur wracają z gór miejscowi pasterze i ogłaszają
zaskakującą nowinę: w niedalekim Betlejem narodził się właśnie Mesjasz. ... ta
noc jest błogosławiona między wszystkimi nocami, płodna jak łono kobiety, młoda
jak pierwsza noc świata, bo wszystko znów zaczyna się na nowo... – mówi jeden
z pasterzy. Chrystus się narodził! – wołają wszyscy. Inny pasterz, nieco dalej,
przekazuje słowa Anioła: idźcie do Betlejem, szukajcie stajenki, a znajdziecie
dziecko zawinięte w pieluchy18. Bariona szydzi z pasterzy, czekaliście na króla –
mówi – i co wam proponują? Mizerne dziecko, brudne, płaczące w jakiejś stajni,
ze słomą w pieluchach. Ach! Wspaniały król!19
Wtem do wioski wkracza orszak Trzech Króli, wypytując o drogę do
Betlejem. Baltazar, grany przez Sartre’a, nawiązuje rozmowę z Barioną: Wiesz?
Człowiek zawsze jest czymś więcej od tego, czym jest20. Nie udaje mu się jednak
przekonać go do tego, by towarzyszył im pokłonić się narodzonemu właśnie
Chrystusowi. I choć mieszkańcy wioski, a wśród nich także Sara, kierują się do
Betlejem, Bariona pozostaje.
BARIONA:
Gdyby jakiś Bóg stałby się człowiekiem dla mnie, kochałbym go
ponad innymi wszystkimi, między Nim a mną byłoby coś jak więzy
krwi (...)21
Natychmiast jednak odrzuca taką możliwość. Nie chce płodzić dzieci, które
będą cierpieć, dzieci (...) narodzonych dla krzyża. (...) Naród ukrzyżowanych za
własną zgodą? Dochodzi do wniosku, że jedyne, co może zrobić dla dobra
swojego ludu, to zabić nowo narodzonego:
17
18
19
20
21

Tamże, s. 80-81.
Tamże, s. 100, 103, 105.
Tamże, s. 106.
Tamże, s. 110.
Tamże, s. 116.
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Cieplutki Bóg, który się uśmiecha i oddycha,
Bóg, którego można dotknąć; i który żyje.
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BARIONA:
(...) Dobiegnę tam jeszcze przed wami wszystkimi. Nie potrzeba zbyt
wiele czasu, przypuszczam, żeby złamać delikatną szyję dziecka,
choćby było ono Królem żydowskim22.
W międzyczasie, kiedy Bariona biegnie do Betlejem znanymi tylko
miejscowym pasterzom skrótami, Narrator opisuje nam scenę ze stajenki
betlejemskiej:
NARRATOR:
(...) Dziewica jest blada i patrzy na dziecko. Co się malowało na jej twarzy,
byłoby gestem zdziwienia pełnego niepokoju, które pojawiło się tylko raz
na jakiejkolwiek twarzy ludzkiej. Przecież Chrystus jest jej synem, ciało z jej
ciała i owoc jej łona. Nosiła je w swoim łonie przez dziewięć miesięcy i teraz
da mu pierś i jej mleko przemieni się w krew Boga. Od czasu do czasu
pokusa jest tak silna, że zapomina, iż On jest Bogiem. Ściska i obejmuje
to dziecko i szepcze mu: „Mój mały!”. Momentami jednak milknie i myśli:
„Bóg jest tutaj”. (...) To bardzo trudna próba dla matki: wstydzić się
samej siebie i swojej ludzkiej natury przed własnym synem. Chociaż
myślę, że również są i takie chwile, krótkie i przelotne, w których czuje,
„jednocześnie”, że Chrystus jest jej synem, jej maluchem, i jest Bogiem.
Patrzy na Niego i myśli: „Ten Bóg jest moim dzieckiem. To ciało boskie jest
moim ciałem. Jest ze mnie. Ma moje oczy i kształt Jego ust jest taki sam jak
moich. Jest podobny do mnie. Jest Bogiem i jest podobny do mnie”.
Nigdy żadna kobieta nie nacieszyła się tak swoim Bogiem. Malutki Bóg,
którego można uściskać w objęciach i pokryć całusami. Cieplutki Bóg, który
się uśmiecha i oddycha, Bóg, którego można dotknąć; i który żyje. (...)
I Józef? Józefa bym nie namalował. Zaznaczyłbym tylko pewien cień
w głębi stajni i dwoje błyszczących oczu. Bo nie wiedziałbym, co powiedzieć
o Józefie i Józef nie wie, co powiedzieć o sobie samym23.
Nie miejsce tu, by zdradzać, jak kończy się ta pierwsza sztuka teatralna
Sartre’a, owe tak wyjątkowe Jasełka. Myślę, że nie powinienem odbierać
potencjalnemu czytelnikowi (a może i widzowi) możliwości podążenia za
oszalałym z rozpaczy Barionem do stajenki w Betlejem.
Dla nas ważne w tym momencie jest to, że w owej sztuce wskazuje się
na wyjątkowość a zarazem cielesność wydarzenia, jakim jest Misterium
Wcielenia. Więzy krwi, które łączyły wspólnotę klasyczną, rozpostarły
22 Tamże, s. 125.
23 Tamże, s. 127-128.
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się na wszystkich. Stała się możliwa realna, nowa wspólnota, wspólnota
chrystocentryczna, Wspólnota Kościoła, Wspólnota Ciała Chrystusa.
Wspólnota, która nie negowała istnienia ludzkich dramatów, ale wypełniała
je treścią Zbawienia. W Corpus Mysticum Henri de Lubac pisze, cytując św.
Leona, że Eucharystia, ta cudowna kontynuacja Wcielenia, została nam
dana w tym samym celu: „tak samo jak Pan Jezus zrobił się naszym ciałem,
rodząc się, abyśmy my przemienili się w Jego ciało, rodząc się na nowo, tak
też kontynuując swoją naukę miłości, oddaje nam do spożycia to ciało, aby
przyspieszyć nowe narodzenie w Jego ciele”24.
To wydarzenie Wcielenia wprowadza totalnie nowy sposób patrzenia
również na wspólnotę. Uniwersalizm platońskiej idei dał politei jej wymiar
ponadczasowy, Przymierze Narodu Wybranego ustanowiło Boga jako
absolutne źródło norm organizacji wspólnoty. Z drugiej strony, wydawać
by się mogło, że paradoksalnie, to właśnie zhellenizowane środowiska
żydowskie pierwszego wieku stały się ośrodkami pierwszej ewangelizacji.
Nazwa christianoi pojawia się po raz pierwszy w tym czasie w Antiochii.
We wszystkich synagogai Śródziemnomorza mówiło się po grecku, wobec
czego te zhellenizowane wspólnoty żydowskie stały się pierwszą, naturalną
przestrzenią dla fundamentalnego dialogu myśli chrześcijańskiej z tradycją
klasycznej Grecji25. Jest znaczącym fakt, jak na to wskazuje Werner Jaeger,
że w tym zwrotnym momencie historii przedmiotem debaty publicznej stają
się greckie idee klasycznej filozofii politycznej: „kiedy właśnie dyskutowało
się o nowym, chrześcijańskim rodzaju wspólnoty ludzi, nazywanej teraz
Ekklesia”, od greckiego terminu ekklesia, który oryginalnie znaczył tyle co
zbiór członków greckiego polis26.
Narodziny Chrystusa są początkiem zupełnie nowej wspólnoty,
wspólnoty zjednoczonej przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Ciało
i przynależność fizyczna do konkretnej wspólnoty znajdują we Wcieleniu
pełnię dla klasycznej politei i dla Przymierza żydowskiego, nawet (a być
może przede wszystkim) wśród zhellenizowanych środowisk żydowskich.
Platońska politea stała się dziedzictwem uniwersalnym. Wywarła wyjątkowo
głęboki wpływ w ciągu wielu stuleci, gdyż jej uniwersalizm powodował, iż
nie była uwarunkowana przez jakieś konkretne zjawiska historyczne czy
partykularne fundamenty kulturowe. Przeżyła upadek klasycznej Grecji. Już
24 H. de Lubac, Corpus Mysticum L’Euchariste et l’Eglise au Moyen Âge: E’tude historique, Paris 2009, s. 52.
25 W. Jaeger, Cristianianismo primitivo y paideia griega, Mexico-Buenos Aires 1965, s. 16.
26 Tamże, s. 30.
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w czasach apostolskich pojawia się rozumienie greckiej paidei rozumianej
przez pryzmat nowej kultury, której centrum jest Chrystus. Święty Klemens,
trzeci następca Piotra po Linusie i Anaklecie, autor znanego Listu do Koryntian,
asymilując i przezwyciężając klasyczną koncepcję greckiej polis, idąc śladami
św. Pawła, rozumiał wspólnotę jako jedność w Ciele Chrystusa27. Siedem
wieków po Platonie św. Augustyn podjął od nowa wyzwanie, któremu
starał się już sprostać grecki filozof. W De Civitate Dei mamy do czynienia
z centralnym „punktem odniesienia”, jakim jest wydarzenie Wcielenia28.
Wraz z nim miejsce platońskiej „idei” zajmuje „rzeczywistość” odnaleziona
w chrześcijańskiej interpretacji klasycznej kategorii methexis, partycypacji29.

Wspólnota rodzi się w łonie
To praktyczne, realne rozumienie Wcielenia i partycypacji w życiu Ciała
Chrystusa powodowało, że jeszcze we wczesnym średniowieczu nie istniał
zasadniczy rozdział między chrześcijańskim rozumieniem rodziny i szerszej
wspólnoty, którą dziś nazwalibyśmy społecznością. W zasadzie to, co można
by wówczas rozumieć jako społeczność, powstawało i było rozumiane
poprzez relacje rodzinne. O tym, jak pojmowano owe „społeczności”,
najlepsze wyobrażenie daje – na co wskazuje John Bossy – znaczenie i rola,
jaką przydawano figurze ojca chrzestnego oraz związkowi małżeńskiemu30.
Związek powstający w momencie chrztu (cognatio spiritualis) między
katechumenem a jego rodzicami chrzestnymi był do tego stopnia
rzeczywistym związkiem między rodzicem a dzieckiem, że małżeństwo
między nimi było zakazane, gdyż w sposób oczywisty rozumiano je jako
akt kazirodztwa. W momencie chrztu rodzice chrzestni stawali się częścią
całej rodziny katechumena według zasady compaternitas (i commaternitas).
W Hiszpanii do dziś w użyciu jest wyraz compadre (oznaczający „współojcze”)
na określenie relacji między biologicznym ojcem katechumena a jego ojcem
chrzestnym. Ta zasada pokrewności była podstawą struktur wspólnotowych
artykułujących społeczności, w których centralne miejsce zajmowało
oczywiście małżeństwo.
Małżeństwa w naturalny i nadnaturalny, sakramentalny sposób tworzyły
i wzmacniały więzi wspólnotowe przezwyciężające podziały, zarówno
na podstawowych poziomach rodowych, klanowych, jak i plemiennych,
narodowych czy etnicznych. O ile na wyższych piętrach struktur społecznych
27
28
29
30

Tamże, s. 34.
Św. Augustyn, De Civitate Dei, X, XXIX.
E. Cassirer, El mito del estado, Mexico 1968, s. 93-95.
J. Bossy, Christianity in the West 1400-1700, Oxford 1985, s. 18.
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compaternitas także znajdowało swój wyraz (choćby w znanym fakcie
compaternitas między papieżem Hadrianem I a cesarzem Karolem Wielkim31),
o tyle, jeszcze u zmierzchu średniowiecza, małżeństwo posiadało znacznie
silniejszy wymiar symboliczny, jak również praktyczny wpływ na rzeczywiste
relacje, które dziś rozumielibyśmy jako społeczno-polityczne.
Zaledwie parę kroków od miejsca, w którym piszę ten tekst, przy katedrze
w Granadzie znajduje się Kaplica Królewska, gdzie obok Ferdynanda i Izabelli,
Reyes Catolicos, leżą ciała ich córki Joanny Kastylijskiej oraz jej małżonka
Filipa. Małżeńskie, cielesne objęcie Ferdynanda i Izabelli pieczętowało
związek królestw Półwyspu Iberyjskiego. Urodzona z tego królewskiego,
ale przede wszystkim ludzkiego objęcia, Joanna poprzez taki sam akt stała
się jednym z Filipem, jednocząc zarazem, w osobie poczętego przez nich
Karola, królestwa jej rodziców ze Świętym Cesarstwem Rzymskiego Narodu
Niemieckiego. Te miłosne objęcia miały większą siłę przezwyciężania
granic aniżeli współczesne traktaty europejskie. Były tak ludzkie, że nawet
jeśli prowokowały szaleństwa i ulegały zdradom, to jednak tworzyły
tkankę złożonych wspólnot otwartych. Wspólnot ponadnarodowych,
związujących poprzez realny (real) związek dwóch osób, w pełni ich cielesnej
egzystencjalnej natury, mieszkańców Toledo i Wiednia lub Krakowa i Wilna.
Jak wskazuje Fabrice Hadjadj, nie chodziło tu o „instrumentalizację seksu”, ale
o udział we „wspólnocie przeznaczenia” zapoczątkowanej w łonie królowej32.
W najciekawszej (moim zdaniem) i prawdopodobnie najkrótszej a także
najmniej znanej książce Vladimira Volkoffa – w eseju pt. Du Roi33 – znajdujemy
we wstępie ważną uwagę autora: nie należy rozumieć monarchii (monarchie)
i „królewskości” (royauté) jako synonimów. Monarchia, będąc jedynie
pewnym systemem władzy, ma swoje zalety i wady, może być dziedziczna,
może mieć podstawy religijne lub nie, jest jednak jedynie taką samą ideą
polityczną jak inne. Można nad nią dyskutować. Królewskość natomiast nie
jest żadnym rodzajem idei, ale pewną rzeczywistością nierozłączną od swoich
uwarunkowań historycznych i geograficznych. Możemy być jej zwolennikami
lub nie, ale dyskutować na jej temat możemy tak samo, jak na temat jakiejś
góry czy meteorytu. Możemy jedynie ją kontemplować i ewentualnie
osądzać. „Królewskość – pisze Volkoff – to organiczny zbiór instytucji, ciał
31 G.M. Moran, Comunidad Poltica y Religiosa. Claves de La Cultura Jurdica Europea, vol. 1, Netbiblo, La Coruña
2008, s. 487, 510.
32 F. Hadjadj, La profundidad de los sexos. Por una mistica de la carne, Granada 2010, s. 216.
33 V. Volkoff, Du Roi, Paris 1987.
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prawodawczych, tradycji, praw pisanych i niepisanych i nade wszystko osób
zorganizowanych według konkretnego porządku”34. Nieco dalej, podając nam
konkretny przykład różnicy między tym, co rozumie jako „monarchię”, a tym,
co oznacza dla niego „królewskość”, Volkoff pisze: „Królewskość może mieć
większą lub mniejszą dozę monarchistyczności: Ludwik XIV był w większym
stopniu monarchą aniżeli święty Ludwik, ale nie był w większej mierze
królem”35.
Na czym jednak polega zasadnicza cecha króla? Na tym, że nie podlega
wyborowi, a tym, co przed wszystkim innym nie podlega wyborowi, jest nasze
ciało. Każdy z nas od momentu poczęcia wpisuje się właśnie ciałem w łańcuch
pokoleń, w cielesną genealogię naszych rodziców, zjednoczonych w cielesnym
objęciu, w którym ma miejsce nasz cielesny początek i który nie jest rezultatem
naszego wyboru. „Królewskość dziedziczna – pisze Volkoff – zaczyna się tam,
gdzie zaczyna się człowiek: w lędźwiach mężczyzny i w łonie kobiety”.
Takie pojmowanie „królewskości” było możliwe tylko w kontekście
wspólnoty rozumianej i doświadczanej jedynie w taki sposób, gdy sens tego,
co cielesne w ludzkiej naturze, znajdował swoje wypełnienie w rozumieniu
tego, co ludzkie, okazanym pasterzom w Betlejem. W realnym życiu Kościoła
jako Ciała Chrystusa i partycypowaniu w Nim poprzez Sakrament. Święty
Tomasz przypomina, że sakrament realizuje w pełni to, co symbolizuje
(efficiunt quod figurant36). W czasie chrztu neofita rzeczywiście rodzi się jako
syn Boży. W czasie konsekracji eucharystycznej chleb i wino rzeczywiście
przemieniają się w ciało i krew Słowa Wcielonego i dają nam możliwość
bycia z Chrystusem w jedności cielesnej, współtworzenia Wspólnoty
Ciała Chrystusa. Sakrament małżeństwa ma jednak inny charakter: nie
realizuje związku Chrystusa z Kościołem, ale go symbolizuje... Nupcjalny
charakter sakramentu małżeństwa odnajdujemy we wszystkich pozostałych
sakramentach, każdy z nich partycypuje w jedności Bogoczłowieczej w Osobie
Słowa, które stało się Ciałem. Sakrament małżeństwa w partykularny sposób
pozwala uczestniczyć w nupcjalnym związku Boga z człowiekiem. Wspólnota
Ciała Chrystusa ma charakter nupcjalny (od łacińskiego nuptialis – ślubny,
weselny).
Proces sakralizacji władzy, widoczny już w XII wieku i wyrażony na
przykład w powstaniu oraz ewolucji idei „dwóch ciał króla” (z jej skutkami
praktycznymi)37, był konsekwencją wyrwania pojęcia Corpus Mysticum
34
35
36
37
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z przestrzeni dotychczasowych jego naturalnych i sakramentalnych
związków38. Miał on jednak swój udział w przestrzeni wspólnoty jako takiej39.
Codzienność wczesnego zwłaszcza średniowiecza nosiła zdecydowany
charakter rytualny, liturgiczny i sakramentalny. Nie pojawił się jeszcze
dualizm między liturgią a światem, również między tym, co publiczne, i tym,
co prywatne. W takiej logice sakramentalnej pokój nie był konsekwencją
traktatów i umów, to raczej one były odbiciem związków pokrewieństwa.
Pokrewieństwo to natomiast miało swoje, nieustannie odnawiane, źródło
w Eucharystii, gdzie wspólnota się odnawiała i uczyła zarazem rozumienia
siebie samej jako części Ciała Chrystusa. W ten sposób pokój „wcielał się” we
wszystkich wymiarach i działaniach wspólnoty oraz jej członków.
Erazm z Rotterdamu w XVI wieku efektywnie certyfikuje koniec
takiego rozumienia wspólnoty. Po nim nie otrzymuje się już pokoju (Dona
nobis pacem), pokój osiąga się poza liturgią, za pomocą woluntaryzmu
moralnego i dobrych manier. W tym samym wieku zaczynają zanikać
bractwa, konfraternie, cechy, gildie40, co przyczynia się z kolei do zaniku
złożonych społeczności otwartych oraz do powstania społeczeństwa, gdzie
wyalienowany człowiek, zamieniony w obywatela i konsumenta, znajduje się
pod bezpośrednią kontrolą władzy (monopolisty technologii przemocy) lub/i
pod nieograniczonym wpływem konkurujących struktur rynku (dążących
do monopolu technologii pragnienia), najczęściej zaś poddany jest kontroli
i wpływom pewnych kombinacji władzy i rynku, czyli tego, co nazywa się
współcześnie „państwem”.
Oddzielenie liturgii i teologii wspólnoty od naturalnych dziedzin życia
zbiorowego zaowocowało powstaniem teleologii zysku, reprezentowanej
w nowych „liturgiach” państwa i rynku. Miejsce caritas zajęła filantropia41.
Wydarzenie dania się, które zawsze zawiera się w daniu rozumianym
jako udział w Ciele Chrystusa, zostało stopniowo zastąpione przez
wymóg abstrakcyjnej moralności, artykułowanej przez perspektywę
przewagi (społecznej, ekonomicznej) nad innym oraz komercyjny stosunek
z wymagającym Bogiem.
38 H. de Lubac, Corpus Mysticum L’Euchariste et l’Eglise au Moyen Âge: E’tude historique, Paris 2009, s. 129.
39 Szerzej na ten temat w: Artur Mrówczyński-Van Allen, Wyobraźnia teo-polityczna. Krok pierwszy: między
Ikoną a idolem, „Fronda”, nr 53/2009.
40 G. Walker, Persuasive Fictions: Fiction, Faith and Political Culture in the Reign of Henry VIII, Aldershot 1996,
s. 127.
41 M.B. Becker, Aspects of Lay Piety in Early Renaissance Florence, w: C. Trinkaus i H.A. Obremann (wyd.), The
Pursuit of Holiness in Late Medieval and Reformation Thought, vol. 10, Leiden 1974, s. 185-186.
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Podobnemu procesowi ulega małżeństwo. Przestaje się je rozumieć
w kontekście caritas, wskazanej przez św. Augustyna42 i nupcjalnej,
sakramentalnie (a więc także realnie, cieleśnie) partycypującej w Ciele
Chrystusa. Małżeństwo zamienia się natomiast w wymianę własności
prywatnej, w transakcję gwarantującą zalegalizowany kontrakt społeczny
czy traktat polityczny. Nie jest już możliwe celebrowanie sakramentu
małżeństwa bez zgody ojca, a nawet bez obecności kapłana w portyku
świątyni43. Stopniowy zanik compaternitas, rozpoznający w sakramencie jego
wymiar realny, cielesny, owocował wzrostem znaczenia paternitas – ojcostwa
rozumianego jako rodzaj władzy wywodzącej się z własności. Później wraz
z reformą Marcina Lutra (który zniósł zakaz małżeństwa między rodzicem
chrzestnym i niesionym wcześniej przez niego do chrztu dzieckiem),
małżeństwo nabrało cech kontraktu, nad którym kontrolę de iure sprawować
miała władza świecka. To właśnie między XII i XIV wiekiem, jak wskazuje
Joseph Strayer, ma swój początek stopniowy rozwój świeckich systemów
administracji i sądownictwa, zajmujących miejsce dotychczasowych lokalnych
organizacji i praktyk mających na celu troskę o dobro wspólne. W tym
procesie Strayer zauważa namiastki tego, co w ciągu następnych wieków
przemieni się w „państwo nowoczesne”44.
Dzięki wspólnocie ciała i krwi myśl chrześcijańska mogła oprzeć się
pułapce rasizmu czy nacjonalizmu, tej, jak pisał de Lubac, „nowoczesnej
formie egoizmu plemiennego i grupowej idolatrii”45, odnajdując swoją
tożsamość w jedności Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa. Jedności odnawianej
i wzmacnianej sakramentalnie – a więc realnie – w czasie każdej Eucharystii.
Odrzucenie tej rzeczywistości oznacza jednoczesne odrzucenie prawdy
Wcielenia, Narodzenia, Bogoczłowieczeństwa Jezusa, czyli jest doketyzmem
(powstała pod koniec I wieku herezja, właściwa zarówno gnostykom, jak
i islamowi). Herezją konstytutywną dla współczesnych totalitaryzmów, dla
idola państwa.
Być może właśnie nasze czasy są świadkami, kiedy to soteriologia państwa
narodowego, które powstało na ruinach Christianitas, ewoluuje ostatecznie
42 Św. Augustyn, De Civitate Dei, XV, XVI („Habita est enim ratio rectissima caritatis, ut homines, quibus esset
utilis atque honesta concordia, diuersarum necessitudinum uinculis necterentur, nec unus in uno multas haberet, sed singulae spargerentur in singulos ac sic ad socialem uitam diligentius conligandam plurimae plurimos
obtinerent”.)
43 J.B. Molin i P. Mutembe, Le Rituel du Mariage en France du XIIe au XVI Siecle, Paris 1974, s. 32.
44 J.R. Strayer, On the Medieval Origins of the Modern State, Princeton 1970, s. 15-57.
45 H. de Lubac, Patriotisme et nationalisme, w: Résistance chréstienne au nazisme, Paris 2006, s. 15.
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w kierunku soteriologii państwa-rynku. W obu wypadkach zadanie „zbawcy”
pozostaje to samo, a jest nim negocjacja, za pomocą właściwych sobie
liturgii i rytuałów, arbitralności śmierci, oferta nowych typów zbawienia,
nieśmiertelności46.
Dziś dla większości mieszkańców dawnego Christianitas jest już dość
łatwo obejść się w życiu bez świadomości wagi sakramentów, na przykład
chrztu czy małżeństwa. Bez większych problemów wytłumaczyliśmy
sobie konieczność wpisania imienia nowo narodzonego do odpowiedniego
rejestru w Urzędzie Stanu Cywilnego czy użyteczność zawarcia małżeństwa
cywilnego. Nie zdajemy już sobie sprawy, że gubiąc sakramentalny wymiar
naszej rzeczywistości, w konsekwencji oddajemy w niewolę nasze ciało. Naszą
tożsamość Kapłana, Proroka i Króla zamieniamy na tożsamość obywatela,
konsumenta i ewentualnego zabójcy. Nasze ciała należą już do idola państwa
nowoczesnego.
To nie przypadek, że trzy prorocze powieści XX wieku – My Jewgienija
Zamiatina (1923), Nowy wspaniały świat Aldousa Huxleya (1932) i 1984
George’a Orwella (1950) – opisują cywilizacje, dla których ciało protagonistów
jest swoistym polem walki. W każdym z trzech opisanych, możliwych
systemów totalitarnych dochodzi do radykalnego zaprzeczenia głębokiej
natury cielesnej człowieka. Seksualność zostaje oddzielona od miłości, czy też
od aktu dania się otwartego na narodziny nowej istoty: u Zamiatina jest ona
zredukowana do aspektu „higieny”, u Huxleya staje się aktem potencjalnie
zagrażającym monopolowi lojalności wobec Partii, u Orwella naukowcy –
genetycy mają za zadanie rozwiązanie łączących się z seksem problemów.
W każdej z tych trzech powieści to właśnie niewytłumaczalne pragnienie,
które popycha do siebie mężczyznę i kobietę, stanowi największe zagrożenie
dla nowego totalitaryzmu. Pragnienie to sprawia, że – jak skomentował to
Hadjadj – mężczyzna przechodzi do ruchu oporu, idzie do lasu, by poszukiwać
objęć kobiety47.
Taki obraz oporu, resistance, partyzantki nie jest już tak często opisywany.
Przyzwyczajeni zostaliśmy do definicji oporu opartych na pojęciach takich jak
rewolucja, kontrrewolucja, rewolta, rebelia, przemoc. To definicje mniej lub
bardziej zbliżone, ale zawsze uzależnione od myśli Maxa Webera. Niemniej
jednak istnieją również inne sposoby rozumienia resistance. Jeden z nich
mówi, że są to „zamiary i konkretne akcje przedsięwzięte w opozycji i dla
46 B. Anderson, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Londyn 1991, s.
9-12.
47 F. Hadjadj, La profundidad de los sexos. Por una mistica de la carne, Granada 2010, s. 245.
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odrzucenia tych idei, akcji czy pozycji, które z różnych przyczyn, najczęściej
z powodu ich odbioru traktowane są jako niesprawiedliwe, niedopuszczalne
próby dominacji”48. Inna definicja brzmi, że są to „takie zachowania i praktyki
kulturowe właściwe podporządkowanym grupom, które odpowiadają
hegemonistycznym formacjom społecznym, starając się dezaktywować
strategie dominacji; niekoniecznie robiąc to w sposób świadomy”. W tej
koncepcji opór postrzegany jest jako „odpowiedź na radykalne zaburzenie
naturalnego porządku społecznego”49. Wydaje mi się, że w sposób szczególny
pomocne nam może być podsumowanie pojęcia hegemonii Gramsciego,
sformułowane przez Timothy’ego Mitchella: „nie-siłowe (non-violent)
formy kontroli, egzekwowane poprzez całą gamę dominujących instytucji
kulturowych i praktyk społecznych, poczynając od szkół, muzeów i partii
politycznych, kończąc na praktykach religijnych, architekturze i mass
mediach”50.
Wskazane pokrótce powyżej możliwe definicje oporu i hegemonii
pomogą nam, mam nadzieję, dostrzec w naszej aktualnej panoramie
społeczno‑politycznej sytuację właściwą dla zrozumienia konieczności
odzyskania świadomości Kościoła jako Ciała Chrystusa oraz naszego
sakramentalnego i cielesnego w nim miejsca. To z kolei może nastąpić jedynie
poprzez zwrócenie się na nowo do żłóbka betlejemskiego i rozpoznanie
w nim największej w historii „akcji oporu”, początku jedynych skutecznych
„zachowań i praktyk kulturowych” zdolnych „dezaktywować strategie
dominacji”. Nasza teologia oporu zaczyna się tam, gdzie w historii
naszego ciała, w teologii ciała odnajdujemy historie naszych przodków,
naszych braci i naszych potomków – nie kończy się jednak na tym. Tak
rozumiał to Sokrates, w taki sposób też pojmowali to Żydzi opierający się
hellenizacji. To liturgie sekularnego państwa narodowego fundują się na
pamięci ciał, ofiar przodków, starając się za pomocą rytuałów ustanawiać
więzi z przeszłością legitymizującą teraźniejszość. W przeciwieństwie do
tego liturgia chrześcijańska otwarta jest na eschatologiczne wypełnienie
historii, a wypełnienie to ma miejsce w każdej Eucharystii, w realnym
uczestnictwie w Ciele Chrystusa, Corpus Mysticum – i powrót do jego źródeł
48 K. van Walraven i J. Abbink, Rethinking Resistance in Afican History: An Introduction, w: K. van Walraven, M.
de Bruijn i J. Abbink (wyd.), Rethinking Resistance: Revolt and Violence in African History, Leiden 2003, s. 8.
49 D. Haynes, G, Prakash, Introduction: the Entanglement of Power and Resistance, w: D. Haynes, G. Prakash
(wyd.), Contesting Power, Berkeley 1991, s. 3. (Pojęcia „hegemoni” przywołują nam A. Gramasci, „dominacji”
Marxa, Webera i Althussera i „praktyki kulturowe” oraz „strategie dominacji” P. Bourdieu.)
50 T. Mitchell, Everyday Mataphors of Power, Theory and Society, 19, 1990, s. 553.
Teologia ciała jako teologia oporu

sakramentalnych wydaje się najbardziej aktualnym zadaniem, jak pisze de
Lubac, dla tego, co pozostało jeszcze z Christianitas51.
Cytowane „nie-siłowe (non-violent) formy kontroli” dążą zasadniczo
do zredukowania rzeczywistości Kościoła do poziomu teoretycznych idei,
dzięki czemu mogą przedstawić kontridee. Nie ma nic wygodniejszego dla
stosowania form kontroli aniżeli idee, nawet jeśli są one najwznioślejsze,
pełne „wartości chrześcijańskich”, monarchistyczne czy republikańskie. Jak
zauważa William T. Cavanaugh, ciało eucharystyczne i ciało wspólnoty są
ze sobą tak ściśle złączone, że św. Paweł jest przekonany, iż brak jedności
wspólnoty jest również brakiem jedności eucharystycznej (1Kor 11,17-34),
gdyż przynależność do Ciała Chrystusa nie jest jakimś kultem misteryjnym,
ale sposobem życia (way of living) we wszystkich aspektach naszej
rzeczywistości, zaś Kościół jest widocznym znakiem eschatologicznym Bożego
planu zbawienia52.
W związku z tym być może zasadniczym zadaniem teologii oporu, do
jakiego jesteśmy dziś powołani, jest obrona nas przed nami samymi, gdy
wydaje nam się, że potrzeba zamienić Ciało Chrystusa w zbiór gotowych
do dialogu „wartości chrześcijańskich” (operujących w „neutralnych
przestrzeniach” życia społecznego, jak polityka czy ekonomia), gdyż
w pierwszej kolejności ...nie chodzi tu o dyskusję... lecz o to, że Prawda
jest Osobą. Osobą wcieloną i narodzoną z Maryi Panny. Osobą obecną
w Eucharystii i fizycznie dającą się stworzonej przez Nią wspólnocie, w której
sakramentalnie i jednocześnie fizycznie niedoskonale uczestniczymy. To jest
pierwszą formą oporu, naszym fundamentalnym counterdiscurse, w którym
możemy jako stworzenia cielesne uczestniczyć, o którym piszą teoretycy
oporu i który artykułuje nowe parametry myśli i akcji53. Dlatego centrum
naszej politei jest Eucharystia, a jej wypełnienie, powszednia koronacja
Chrystusa jako Króla Wszechświata swój pierwszy akt ma w alkowie
małżeńskiej.
(Kiedyś pewien dość znany w Hiszpanii dziennikarz, lubiany przez
większość katolików i utożsamiany z „katolickimi pozycjami politycznymi”,
zaprosił do studia innego znanego hiszpańskiego katolika. Już na pierwsze
pytanie dziennikarza związane z aktualną sytuacją polityczną w kraju,
gość odpowiedział prostym pytaniem: „Jest pan żonaty?”. Zdziwiony nieco
51 H. de Lubac, Corpus Mysticum L’Euchariste et l’Eglise au Moyen Âge: E’tude historique, Paris 2009, s. 292.
52 W.T. Cavanaugh, Migration of the Holy. God, State, and the Political Meaning of the Church, Cambridge 2011,
s. 127.
53 R. Terdiman, Discourse/Counter-Discourse: The Theory and Practice of Symbolic Resistance in Nineteenth Century
France, Ithaca 1985, s. 59.
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publicysta odpowiedział: „Tak, to jednak nie ma nic wspólnego z tematem
naszej rozmowy”. Gość spokojnym głosem zapytał znów: „A ma pan
dzieci?”. „Tak, to jednak nie ma nic wspólnego z tematem naszej rozmowy”,
odpowiedział ponownie dziennikarz. Gość dodał jeszcze „Jezus Chrystus
cię kocha” i na tym zakończył się wywiad. Myślę, że to jeden z niewielu
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momentów, kiedy miałem okazję zobaczyć w jakimś programie telewizyjnym
przykład katolickiego dyskursu politycznego, niestety ozdobionego wyrazem
bezradności na twarzy katolickiego dziennikarza. Oczywiście, to nie jest
żaden wyrzut pod jego adresem, a raczej wpleciona w ten tekst okazja, aby
samemu spojrzeć w lustro.)
W zbyt wielkiej mierze współczesna myśl chrześcijańska przypomina
wyczerpanego biegacza długodystansowego przekonanego, że zamknięte koło
bieżni rozumu sekularnego54 jest całym światem i jedyne możliwości wyboru,
jakimi dysponuje, to decyzja o tym, czy biec, czy pozostać nieruchomo
w miejscu, a jeśli biec, to w lewo czy w prawo. Biegacz taki, mimo swych
ewentualnych nadzwyczajnych predyspozycji i niewątpliwego wysiłku,
w momencie dobiegnięcia do wyznaczonej linii mety zderza się z faktem, że
jest to ta sama linia, z której zaczynał swój bieg. Na linii tej, wcześniej czy
później, spotykają się i ci co pobiegli na prawo, i ci co na lewo, i ci co zostali
na miejscu.
Być może jedyny bieg, do jakiego jesteśmy powołani, to bieg, w którym
możemy wspólnie z Barioną (nawet jeśli jesteśmy jak on pełni beznadziei
i rozpaczy czy najzwyklejszego codziennego niewytłumaczalnego smutku
lub jak najbardziej wytłumaczalnego zmęczenia), przebiec tylko nam znane
bezdroża naszego życia i dobiec do żłóbka w Betlejem, na końcu drogi świata,
która się właśnie kończy, i na początku tej, która się zaczyna. Bo „czas,
w który weszliśmy, to równocześnie czas wielkiej nadziei. Oto zbliżają się
do siebie wzajemnie wyznawcy Chrystusa i «czciciele prawdziwi» Boga, oto
szukają dróg zjednoczenia wołając: «Chrystus wyzwala i jednoczy». Kościół
– Lud Boży odczytuje coraz lepiej swoje powołanie do jedności. A tenże sam
Kościół – Lud Boży – jest równocześnie Ciałem Chrystusa: Mistycznym Ciałem,
którego życie i jedność Apostoł wyraził na podobieństwo ciała fizycznego.
Matka daje jedność ciału swojego dziecka. Maryja mocą Ducha Świętego
dała w sposób cudowny jedność Ciału Chrystusa – Słowa Przedwiecznego,
poczętego w Jej łonie. I oto ku Niej zwraca się i idzie również nasza nadzieja
w tym czasie, w którym Ciało Mistyczne Chrystusa na nowo szuka swego
zjednoczonego kształtu i swej jedności”55.
I zaintonować wspólnie o świcie ten hymn teologii oporu, Teologii Ciała:
1
2

liber generationis Iesu Christi filii David filii Abraham
Abraham genuit Isaac Isaac autem genuit Iacob Iacob autem genuit

54 J. Martínez, Przekroczyć paradygmat sekularny, „Fronda” nr 61/2011.
55 K. Wojtyła, Znak sprzeciwu, Kraków 1995, s. 242-243.
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Iudam et fratres eius
Iudas autem genuit Phares et Zara de Thamar Phares autem genuit
Esrom Esrom autem genuit Aram
Aram autem genuit Aminadab Aminadab autem genuit Naasson
Naasson autem genuit Salmon
Salmon autem genuit Booz de Rachab Booz autem genuit Obed ex
Ruth Obed autem genuit Iesse Iesse autem genuit David regem
David autem rex genuit Salomonem ex ea quae fuit Uriae
Salomon autem genuit Roboam Roboam autem genuit Abiam Abia
autem genuit Asa
Asa autem genuit Iosaphat Iosaphat autem genuit Ioram Ioram autem
genuit Oziam
Ozias autem genuit Ioatham Ioatham autem genuit Achaz Achaz
autem genuit Ezechiam
Ezechias autem genuit Manassen Manasses autem genuit Amon Amon
autem genuit Iosiam
Iosias autem genuit Iechoniam et fratres eius in transmigratione
Babylonis
et post transmigrationem Babylonis Iechonias genuit Salathihel
Salathihel autem genuit Zorobabel
Zorobabel autem genuit Abiud Abiud autem genuit Eliachim Eliachim
autem genuit Azor
Azor autem genuit Saddoc Saddoc autem genuit Achim Achim autem
genuit Eliud
Eliud autem genuit Eleazar Eleazar autem genuit Matthan Matthan
autem genuit Iacob
Iacob autem genuit Ioseph virum Mariae de qua natus est Iesus qui
vocatur Christus
omnes ergo generationes ab Abraham usque ad David generationes
quattuordecim et a David usque ad transmigrationem Babylonis
generationes quattuordecim et a transmigratione Babylonis usque ad

Christum generationes quattuordecim
18 Christi autem generatio sic erat cum esset desponsata mater eius
Maria Ioseph antequam convenirent inventa est in utero habens de
Spiritu Sancto
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19 Ioseph autem vir eius cum esset iustus et nollet eam traducere voluit
occulte dimittere eam
20 haec autem eo cogitante ecce angelus Domini in somnis apparuit ei
dicens Ioseph fili David noli timere accipere Mariam coniugem tuam
quod enim in ea natum est de Spiritu Sancto est
21 pariet autem filium et vocabis nomen eius Iesum ipse enim salvum
faciet populum suum a peccatis eorum
22 hoc autem totum factum est ut adimpleretur id quod dictum est
a Domino per prophetam dicentem
23 ecce virgo in utero habebit et pariet filium et vocabunt nomen eius
Emmanuhel quod est interpretatum Nobiscum Deus
24 exsurgens autem Ioseph a somno fecit sicut praecepit ei angelus
Domini et accepit coniugem suam
25 et non cognoscebat eam donec peperit filium suum primogenitum et
vocavit nomen eius Iesum. █
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1 Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. 2 Abraham był ojcem Izaaka; Izaak
ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; 3 Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była
Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; 4 Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem
Naassona; Naasson ojcem Salmona; 5 Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem
Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, 6 a Jesse ojcem króla Dawida.
Dawid był ojcem Salomona, a matką była [dawna] żona Uriasza. 7 Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; 8 Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram
ojcem Ozjasza; 9 Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; 10 Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; 11 Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.
12 Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; 13 Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; 14 Azor ojcem Sadoka; Sadok
ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; 15 Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem
Jakuba; 16 Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.
17 Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

Narodzenie Jezusa
18 Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem,
wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. 19 Mąż Jej,
Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. 20 Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest
to, co się w Niej poczęło. 21 Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud
od jego grzechów». 22 A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez
Proroka: 23 Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: „Bóg
z nami”. 24 Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, 25 lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus.

Małżeństwo nie stanowi zwykłego przejawu
zwierzęcości, którą musimy w jakiś sposób uczyć
się przeżywać przez kulturalne sublimowanie. Jest
ono raczej znakiem wodnym Boga umieszczonym
w człowieku, przeznaczonym do ukazywania
na najbardziej podstawowym poziomie życia
ludzkiego prawdy o tajemnicy Trójcy Świętej. Stąd
chrześcijańska duchowość małżonków przeżywana
jest nie pomimo seksualności, ale dzięki niej.
Życie seksualne osób sobie poślubionych nie
jest dodatkiem do tego, co duchowe, ale samym
duchowym centrum spotkania małżonków
z Bogiem, płaszczyzną doświadczania Go, pewnym
sposobem sprawowania liturgii przy pomocy ciała,
podczas której małżonkowie złączeni ze sobą
otwierają się na łaskę Ducha Świętego.
Janowi Pawłowi II,
w 30 lat od napisania niezapomnianej adhortacji
o małżeństwie Familiaris consortio (22 XI 1981),
w 10 lat od wyniesienia na ołtarze pierwszej pary
małżeńskiej (21 X 2001)
dziękujemy
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Życie seksualne

katolików

albo Adam i Ewa w poszukiwaniu aureoli

Z lektury tygodnika „Wprost” dowiedziałem się właśnie, że „podejście
do seksu się zmienia, bo Polacy gremialnie przestali słuchać tego, co mówią
w tej sprawie księża”1. „W seksie nie uznaję żadnych tabu – deklaruje młody
biznesmen z Warszawy. – Wszystko jest dla ludzi. Moja partnerka myśli
podobnie. Razem odwiedzamy sex-shopy i wybieramy gadżety: wibratory,
lubrykanty i frymuśną bieliznę dla niej, czasem pornosy”. Ktoś inny
z przytomnością zauważa, że „wszystko jest dozwolone, tak długo jak nie
chodzi o przemoc i obie osoby się na to zgadzają”. Zresztą „młodzi Polacy
są otwarci na nowe doświadczenia... Najczęściej zamieszczają na portalach
towarzyskich ogłoszenia, w których poszukują partnerów do trójkątów,
czworokątów i jeszcze innych erotycznych konfiguracji”. Ponadto coraz
więcej par dopuszcza seksualne relacje poza małżeństwem, co potwierdzają
raporty, według których coraz więcej Polek i Polaków decyduje się na zdrady
małżeńskie bez poczucia grzechu2. Zdrada, jak z tego wynika, to wymóg
cywilizacji nowoczesnych samic i samców sprawnych seksualnie. Do tego
wszystkiego dochodzi ogłaszanie końca ery małżeństw3 oraz zapewnienia, że
Polacy „dojrzeli już” do zalegalizowania tzw. związków partnerskich4.
Kiedy zbolały i zniechęcony – w przekonaniu, że jako ksiądz jestem
już dinozaurem z innej epoki – rozważałem oddanie się na resztę mego
życia medytacjom o egzystencji aniołów, przyszedł mi z pomocą psycholog
i terapeuta Zbigniew Nęcki, który mimo wszystko przyznał, że „to fajnie
brzmi, gdy mówi się o seksualnych zabawach czy rewolucjach, ale jednak
wszyscy chcemy mieć partnera na wyłączność. To był i jest dla człowieka
podstawowy model związku. Z każdego innego rodzą się tylko frustracje”5.
1 R. Kim, M. Mistrzak, Boom erotyczny, „Wprost”, nr 28/2011, s. 44-47.
2 Por. K. Świerczyńska, Niewielki grzech, „Wprost”, nr 23/2011, s. 40-43; Zdrada jak rak. Rozmowa z Zofią Milską-Wrzosińską, „Wprost”, nr 23/2011, s. 45-47.
3 Por. M. Święchowicz, Ślub przeceniony, „Przekrój”, nr 25/2011, s. 6-9.
4 Por. R. Skrzypczak, Owoce dojrzałe i zepsute, „Rzeczpospolita”, 1 lipca 2011, s. 12-13.
5 R. Kim, M. Mistrzak, Boom erotyczny, s. 47.
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Skąd miałbym się na tym znać, skoro żyję
w celibacie? A lekarz, by znać się na ludzkich
dolegliwościach, musi je koniecznie sam
osobiście przechorować?
Potwierdzić to mogłyby – gdyby potrafiły mówić – ściany gabinetów poradni
rodzinnych oraz kratki konfesjonału. Poważnie nadwerężony w przekonaniu,
czy Polacy chcą jeszcze słuchać swych duszpasterzy, postanowiłem, niejako
contra spem, złapać byka za rogi, sporządzając swój własny raport na temat
małżeństwa, ciała i seksualności.
Skąd miałbym się na tym znać, skoro żyję w celibacie? A lekarz, by znać się
na ludzkich dolegliwościach, musi je koniecznie sam osobiście przechorować?
Zresztą, zamierzam w tej delikatnej materii powołać na eksperta Jana
Pawła II. Czytelnik natomiast niechaj sam oceni, czy warto „przestać słuchać
tego, co mówią w tej sprawie księża”.

Koniec monopolu na aureolę
Pewna kościelna artystka utrzymywała, że zdecydowanie woli grać
na pogrzebach niż na ślubach. Te pierwsze nastrajały ją optymistycznie
– wszak gorzej już być nie może. W przypadku zaś ceremonii ślubnych,
po ich zakończeniu należy spodziewać się tylko gorszego. Skąd bierze się
klimat lęku przed byciem przewiązanym stułą na zawsze? Czyżby nastały
czasy „mężczyzn, którzy nienawidzą kobiet”, i na odwrót? Skąd dreszcz
spanikowania wobec przemiany kobiety, partnerki czy kochanki w żonę,
chłopaka zaś czy kochanka w męża? Przecież Bóg zagubionemu w Raju
Adamowi podarował Ewę jako „pomoc”. Może stresogennie na mężczyznę
działa fakt, iż – jak tłumaczą żydowscy rabini – bywa, że człowiek
dostanie ową pomoc „dla siebie”, ale czasami też i „przeciwko sobie”? Na
niewiele zdadzą się poradniki przetrwania w rodzinie, skoro podstawowe
doświadczenie miłości dwojga osób coraz bardziej przypomina oddalający się
kontynent. Napisano już tysiące książek z psychologii, teologii i seksuologii
małżeńskiej. Może nadszedł czas na odkrycie nowej duchowości, która nie
będzie ani jezuicka, ani karmelitańska, ani franciszkańska, ale małżeńska?
Życie seksualne katolików, albo Adam i Ewa w poszukiwaniu aureoli

Kościół nie jest złożony jedynie z duchownych, lecz ze wszystkich osób
ochrzczonych – orzekł Sobór Watykański II. Co więcej: jego miażdżącą
większość stanowią chrześcijanie żyjący w małżeństwie. Cóż z tego, skoro
proponowane małżonkom w Kościele formy duchowości nie różnią się od
tych, jakimi zadowolić by można mnicha z szerokim kapturem czy zakonnicę
w wykrochmalonym kornecie. Jeden z prekursorów duszpasterskich
warsztatów dla małżeństw we Francji ojciec Henri Caffarel pisał u zarania
debat soborowych: „Kościół nie może traktować świeckich tak, jakby
wszyscy oni żyli w pojedynkę, i w dodatku w celibacie”6. Tymczasem
powoli w samoświadomości katolików wyłania się nowa teologiczna wizja
małżeństwa pojmowanego jako rodzaj chrześcijańskiego powołania, będącego
w stanie doprowadzić żyjące w nim osoby do poziomu świętości przeżywanej
„po świecku”. Trudność tkwi w powiązaniu tego, czego w wyobraźni autorów
wielu konferencji czy podręczników życia duchowego pogodzić się nie da –
świętości z seksem.
Chrześcijaństwo to religia ciała, bowiem wzięło początek z wydarzenia
wcielenia się Słowa Bożego. Chrześcijanie nie mogą podchodzić z pogardą
do własnej cielesności, o ile nie chcą odnieść się z pogardą do samej istoty
swej wiary. „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami” (J 1,14).
Potępianie ciała doznającego uciechy oznacza równocześnie potępianie
ciała, które cierpi, pracuje, klęczy i się modli. Taka postawa deprecjonowania
ludzkiej cielesności charakteryzowała manicheizm. „O ile dla mentalności
manichejskiej ciało i płeć jest poniekąd «antywartością» – tłumaczył Jan
Paweł II – o tyle dla chrześcijaństwa jest ono zawsze «nie-dość-wartością»7.
Potężnym oparciem dla duchowości małżeńskiej jest teologia ciała
zaproponowana Kościołowi przez Jana Pawła II. Jeszcze nigdy żaden
zwierzchnik Kościoła nie poświęcił tak obszernego nauczania jednemu
zagadnieniu. Ponad pięć lat wygłaszanych katechez: od 5 września 1979
do 28 listopada 1984 roku, z przerwą na okres rekonwalescencji papieża po
zamachu w 1981 oraz na kilka spotkań poświęconych odkupieniu w Roku
Świętym 1983. Sto dwadzieścia dziewięć przemówień, ponad osiemset stron
tekstu. Genialne nauczanie – podsumował kardynał Angelo Scola; „bomba
zegarowa”, która już tyka w oczekiwaniu na wybuch – przewidywał papieski
biograf George Weigel. W przekonaniu papieża „nasza seksualność jest czymś
znacznie donioślejszym, niż to sobie wyobraża rewolucja seksualna... Miłość
seksualna jako obraz wewnętrznego życia Boga dopiero zaczyna kształtować
6 H. Caffarel, Małżeństwo drogą do Boga, „L’Anneau d’Or”, 105-106 (maj-sierpień 1962), s. 179.
7 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa, Lublin 2008,
s. 143.
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,,Kościół nie może traktować świeckich
tak, jakby wszyscy oni żyli w pojedynkę,
i w dodatku w celibacie”.
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teologię kościelną, nauczanie i edukację religijną. Kiedy się to dokona,
doprowadzi to do dramatycznego rozwoju poglądów na prawie każdy wielki
temat Wiary”8.
Teologia ciała Jana Pawła II ułożona została w pewien tryptyk. Jako taka
znajduje oparcie w trzech zasadniczych fragmentach Ewangelii św. Mateusza.
Pierwszym jest odpowiedź Jezusa na dywagacje faryzeuszy dotyczące kwestii
dopuszczalności rozwodu, w której Nauczyciel wskazał na pierwotny zamiar
Boga wiążący się z decyzją o stworzeniu człowieka w raju jako mężczyzny
i kobiety (Mt 19,3-8). Ten zamiar wyraża świadectwo biblijnej Księgi Rodzaju:
„i będą oboje jednym ciałem” (Rdz 2,24), co oznacza, że mężczyzna i kobieta
przeżywający jedność cielesną stanowią wyraz jedności Osób Boskich
pomiędzy sobą. Człowiek jako osoba jest zatem podobny do Boga dzięki swej
racjonalnej, duchowej naturze, ale jeszcze bardziej dzięki swej zdolności
do życia w relacji z drugą osobą: „obrazem i podobieństwem Boga stał się
człowiek nie tylko przez samo człowieczeństwo, ale także przez komunię
osób, którą stanowią od początku mężczyzna i kobieta... Człowiek staje się
odzwierciedleniem Boga nie tyle w akcie samotności, ile w akcie komunii”9.
Drugi fragment Ewangelii, na który powoływał się Jan Paweł II, odnosił się do
cudzołóstwa w sercu (Mt 5,27-28), mającego związek ze sposobem spoglądania
na drugą osobę. Chodzi o spojrzenie ujawniające postawę „zepchnięcia (drugiej
osoby) na pozycję «przedmiotu dla mnie», przedmiotu pożądania”10.
W trzecim fragmencie Ewangelii Jan Paweł II podkreślał związek
przeznaczenia ludzkiego ciała ze zmartwychwstaniem (Mt 22,23-30): „Nie
chodzi tutaj o przeobrażenie jego natury w anielską, czyli czysto duchową.
Kontekst wskazuje wyraźnie na to, że zachowa on w tym «przyszłym świecie»
swoją własną ludzką naturę duchowo-cielesną. Gdyby miało być inaczej,
nie byłoby sensu mówić o zmartwychwstaniu”11. Do tego ewangelicznego
tryptyku papież dołączył też refleksje wynikające z analizy nauczania św.
Pawła o tajemnicy małżeństwa (Ef 5,21-33) w analogii do odwiecznej miłości
łączącej Chrystusa i Kościół.
W swoich katechezach Jan Paweł II przekonywał, że małżeństwo wcale
nie jest w Kościele jakąś kategorią typu B. Stanowi ono jedną z dwóch
dróg realizacji osoby poprzez dar z samej siebie: drogę konsekracji siebie
w przyjęciu celibatu dla Królestwa niebieskiego, bądź drogę konsekracji siebie
poprzez wierność małżeńską. Cóż to oznacza? Nic innego jak to, iż Kościół
8 G. Weigel, Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, tłum. R. Śmietana i in., Kraków 2000, s. 1084.
9 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą…, s. 33.
10 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą…, s. 57.
11 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą…, s. 207.
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Czy Bóg arbitralnie jednej osobie przypisuje
drugą, zadaniem zaś człowieka jest
odszukać tę drugą ,,połowę siebie samego”
w tłumie wielomilionowych atrakcyjnych
mężczyzn i kobiet?
głoszący przez niemalże dwa tysiące lat swego istnienia uprzywilejowany
ideał świętości dziewictwa przeżywanego za murami klasztoru, dziś dociera
do odkrycia podobnego ideału świętości naznaczonej przymierzem dwóch
ślubnych obrączek. „Dosyć wmawiania chrześcijańskim małżonkom, że ich
związek jest «stanem niedoskonałości» – dowodził ojciec Caffarel. – Potrzeba
dostarczenia im pewnej «duchowości» opracowanej nie w oparciu o standardy
życia zakonnego, ale w oparciu o ich rzeczywisty styl życia, biorącej pod
uwagę jego wymogi czy trudności, ale też i jego uroki”12. Wyniesienie na
ołtarze przez Jana Pawła II w 2001 roku pary małżonków Luigiego i Marii
Beltrame Quattrocchi miało na celu pokazanie, że można zostać świętym
nie pomimo trwania w małżeństwie, ale dzięki niemu13. Więcej jeszcze:
błogosławiony Jan Paweł II był przekonany, że „przyszłość świata i Kościoła
idzie przez rodzinę”14. Chrześcijanie żyjący w małżeństwie są więc nowym
rodzajem proroków dalszych losów religii Chrystusa.

Powołanie jest jedno
Szczęście – to najczęstszy refren śpiewany przy okazji zaślubin. Czy on
uczyni mnie szczęśliwą? Czy będę z nią szczęśliwy? Trudno o znalezienie
innego równie niejednoznacznego pojęcia jak szczęście: ona będzie
zadowolona, gdy w związku odnajdzie głębokie uczucie i bezpieczeństwo;
on – zadowalający seks. Liczy się jeszcze osiągnięcie odpowiedniego statusu
materialnego i ucieczka od samotności. Łatwo w tym wszystkim potraktować
12 H. Caffarel, art. cyt., s. 186.
13 Podobnie Zelia i Louis Martin, rodzice świętej Teresy z Lisieux, zostali beatyfikowani 19 października 2008 r.
14 Jan Paweł II, Il futuro del mondo e della Chiesa passa attraverso la famiglia. Przemówienie do przedstawicieli diecezji Fano, 9 VII 1984, w: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, t. VII, 2, Città del Vaticano 1984, s. 74-76;
tenże, La nuova evangelizzazione passa necessariamente attraverso la famiglia, santuario della vita, w: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, t. XVI, 1, Città del Vaticano 1993, s. 218-223; por. tenże, adhortacja Familiaris consortio, 86.
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drugą osobę jak wyłączną własność. Lecz nikt nie lubi być potraktowanym
instrumentalnie, jako środek do zaspokojenia czyichś potrzeb. Małżeństwo
w takim układzie byłoby co najwyżej przeżywanym we dwoje egoizmem.
Tymczasem biblijna Księga Rodzaju pokazuje człowieka, który w raju
przeżywa swe pierwotne doświadczenie samotności, przez co nabiera
przekonania, że sam sobie nie jest w stanie wystarczyć. Musi się komuś
podarować. Na tej podstawie rozpoznaje siebie jako osobę. „Dar bowiem
ujawnia jakby szczególną prawidłowość, cechę bytowania osobowego –
owszem, samej osobowej istoty – tłumaczył Jan Paweł II. – Kiedy Pan Bóg
stwierdza, że «nie jest dobrze, ażeby człowiek był sam» (Rdz 2,18), wskazuje
iż «sam» nie realizuje całkowicie tej istoty. Realizuje ją tylko bytując «z kimś» –
i jeszcze głębiej, jeszcze gruntowniej: bytując «dla kogoś»”15.
Podejście do życia rozumianego jako powołanie dotychczas nabierało
uzasadnienia w przypadku kogoś, kto pukał do bram seminarium
duchownego albo zamierzał osiąść w klasztorze. Także niektóre zawody
wymagające szczególnego poświęcenia się na rzecz innych – lekarza czy
nauczyciela – nazywane były w podobny sposób. A co z małżeństwem? Czy
jest to naturalny stan, w stronę którego zdaje się skłaniać niemalże każdy
człowiek, czy też chodzi o szczególny rodzaj powołania? Wszyscy ludzie
są stworzeni do małżeństwa w tym sensie, iż chłopcy szukają dziewczyn,
dziewczyny zaś interesują się chłopakami. Nie potrzeba w tym względzie
żadnej nadprzyrodzonej interwencji, zważywszy, że wszystko układa się
w zgodzie z naturalnymi skłonnościami człowieka. Dlatego za przesadę
należałoby uznać przypisywanie temu kategorii chrześcijańskiego powołania.
Nasza psychosomatyczna struktura czyni z nas naturalnych aspirantów do
ślubnego kobierca, a przynajmniej do form życia tamtemu podobnych. To
tłumaczy ból istnienia tych osób, które nie potrafią mimo prób ułożyć sobie
życia we dwoje.
Skąd zatem pomysł, by małżeństwo traktować jako specjalne powołanie
od Boga? Czy miałoby to oznaczać, że Bóg arbitralnie jednej osobie
przypisuje drugą, zadaniem zaś człowieka jest odszukać tę drugą „połowę
siebie samego” w tłumie wielomilionowych atrakcyjnych mężczyzn
i kobiet? Taka filozofia może być niezmiernie ryzykowna, zamieniając czyjeś
życie w neurotyczne napięcie, by nie przeoczyć opatrznościowej okazji
w odgadnięciu, kogo to Bóg mu przeznaczył. Małżeństwo przypominałoby
loterię, w ramach której ktoś okazałby się większym szczęśliwcem od innych.
Ewentualne trudności w związku można by zrzucić na karb błędnego
15 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą…, s. 33.
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doboru partnera. Bardziej przekonujące wydaje się spoglądanie na wybór
współmałżonka jako na wypadkową działania ludzkiego rozumu i wolności.
Takiego wyboru podejmuje się każdy osobiście pod okiem Boga i przy
wsparciu modlitwy (własnej bądź cudzej), w który to wybór Bóg angażuje się
przy pełnej współpracy z człowiekiem.
Niewątpliwym powołaniem ze strony Boga jest natomiast propozycja
życia jako daru z siebie dla innych. Małżeństwo jest w tym świetle sposobem
urzeczywistnienia takiego powołania. Jak wyjaśniał Jan Paweł II, „małżeństwo
wówczas tylko odpowiada powołaniu chrześcijan, jeżeli odzwierciedla
się w nim owa miłość, jaką Chrystus – Oblubieniec obdarza Kościół – swą
Oblubienicę, i jaką Kościół (na podobieństwo żony „poddanej”, a więc w pełni
oddanej) stara się odwzajemniać Chrystusowi”16. Użycie słów „wówczas tylko”
pozwala odróżnić, kiedy małżonkowie realizują specyficzne powołanie od
Boga, a kiedy tkwią jedynie w naturalnym stanie życia.
Jeśli natomiast małżeństwo stanowi ludzką odpowiedź na Boskie
powołanie do przeżycia siebie w oddaniu się drugiej osobie na wzór
Chrystusa ofiarującego się swej najdroższej Eklezji (Kościołowi), wówczas
w stosunku do innych zadań i powinności życiowych obowiązywać będzie tak
zwana „hierarchia miłości”. Ma to wyjątkowy sens zwłaszcza w odniesieniu
do narzucających się zewsząd wymogów nowoczesnej socjotechnicznej
cywilizacji, przymuszającej jej użytkowników do poświęcania wszystkiego –
wydawałoby się – najwyższym wartościom profesjonalizmu.
Bywa, owszem, że ktoś – jak Maurice Schumann czy Giorgio La Pira – dla
pełnego zaangażowania się w politykę wyrzekł się własnej prywatności.
Zdarza się również, że ktoś ponosi małżeńskie fiasko, jak Camille Saint‑Saëns,
nie potrafiąc pogodzić z sobą dwóch powołań, osobistego i artystycznego.
Niemniej życie małżeńskie kierować się musi zasadą hierarchii miłości, którą
Matka Teresa z Kalkuty wyjaśniła pewnemu kanadyjskiemu przedsiębiorcy
w ten sposób: „Pan nie może wszystkim dowolnie dysponować, bo nie
wszystko do pana należy. Zostało panu jedynie powierzone. Należy tym
zarządzać w duchu Chrystusa, wprowadzając w życie chrześcijańską
hierarchię wartości. Zważywszy, że jest pan osobą żonatą, na pierwszym
miejscu jest żona, potem dzieci, a dopiero na końcu pracownicy firmy”17.
Dla zaszczytnego zadania wychowania dzieci warto nieraz poświęcić
16 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą…, s. 57.
17 Cyt. za: Y. Semen, La spiritualità coniugale secondo Giovanni Paolo II, Cinisello Balsamo 2011, s. 30.
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nawet własną zawodową karierę. Nie wolno przy tej okazji zignorować
pracy kobiet wewnątrz rodziny. „Trud każdej kobiety – pisał Jan Paweł II –
związany z wydaniem na świat dziecka, z jego pielęgnowaniem, karmieniem,
wychowaniem, zwłaszcza w pierwszych latach, jest tak wielki, że nie może
mu dorównać żadna praca zawodowa”18.

Siła przebaczenia
Może nigdzie indziej, jak w małżeństwie, człowiek doświadcza swoich
i cudzych ograniczeń: ograniczeń ciała odległego od ideału, ograniczeń
charakteru, intelektu, wiary... Aby je zaakceptować, czy nawet polubić, należy
rozpocząć od przebaczenia. Nawet samo marzenie o tym, że zdoła się zmienić
współmałżonka, jest niebezpieczną iluzją. Zresztą stan zakochania nie sprzyja
przytomności umysłu. Zazwyczaj druga osoba wydaje się wyposażona
w same zalety. Lecz po kilku latach małżeństwa gaśnie gorączka zakochania
i wówczas boleśnie ujawniają się wszystkie wcześniej lekceważone defekty:
rany uczuciowe, seksualne czy duchowe zaznane w dzieciństwie lub w okresie
dorastania. Ich ujawnienie się może spowodować małżeński kryzys lub wręcz
pragnienie separacji. „To nie jest osoba, z którą się ożeniłem!”. Tymczasem,
owszem – tak.
Nikt nie uchodzi za jaśniepana w oczach swego sługi. Małżeństwo
to surowa, a zarazem wspaniała lekcja życia. Nie da się zakamuflować
czegokolwiek na dłuższą metę. Wszystkie maskarady wymyślone po to,
by ukryć stan swego wybrakowania, zawodzą jedna po drugiej. Nie da się
zachować nienagannego makijażu o świcie w pościeli ani tym mniej wiecznie
trwałego serdecznego stosunku do teściów. Można brylować jak lew salonowy
w towarzystwie i równocześnie zdobywać się na najgłupsze pomysły
w życiu codziennym. Podobnie i zgrzebny, siermiężny brak naturalnego
wdzięku wypełznie prędzej czy później spod kostiumu wyćwiczonych
dobrych manier. Tym samym prawom poddane jest życie duchowe
małżonków: w narzeczeństwie gorliwie zaliczali wszystkie rekolekcje,
pielgrzymki i czuwania, z czasem dali się pokąsać mrocznym bestiom rutyny
i połowiczności.
Zaakceptowanie drugiej osoby wymaga przede wszystkim skończenia
z idealizowaniem jej, a tym bardziej z podporządkowywaniem wszystkich
i wszystkiego własnym ideałom małżeństwa i rodziny. Kochać można
tylko w prawdzie, a na prawdę trzeba się zgodzić. Droga do uczynienia
18 List do Rodzin Gratissimam sane, 17.
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Kochać można tylko w prawdzie,
a na prawdę trzeba się zgodzić.
z własnego życia daru dla drugiego wiedzie przez przebaczenie. Przebaczenie
należy się w pierwszej kolejności ciału. „Ciało objawia człowieka. W tej
najzwięźlejszej formule jest już zawarte wszystko, co w strukturze ciała jako
organizmie, o właściwej mu żywotności, o fizjologicznej specyfice płci powie
kiedykolwiek ludzka wiedza”19. Nie da się jednakże urzeczywistnić daru
z samego siebie, zanim nie zaakceptuje się daru, jakim jest ciało. Dar osoby
dokonuje się bowiem poprzez dar cielesny.
Jest przejawem manichejskiego podejścia do życia lekceważenie
cielesności, jakby człowiek był bytem anielskim, czystym duchem.
Manicheizm był w dziejach chrześcijaństwa źródłem wielu herezji. Jedna
z nich polegała na wrogości wobec własnego ciała i seksualności. Męskość
i kobiecość co najwyżej były tolerowane ze względu na konieczność
prokreacji. Istnieje potrzeba pojednania się z własnym ciałem, jakie
otrzymaliśmy od Boga wraz z jego niedoskonałościami i limitami. Bez tej
zgody zawartej z własnym ciałem pozbawiamy się istotnego narzędzia
dania się innym osobom. Nie można bowiem dać się drugiemu w ciele bez
pokochania tego ciała.
Lecz potrzeba także zaakceptować ciało drugiej osoby, takie jakie ono
jest, aby umożliwić także tej osobie dar z samej siebie. Nigdy nie będziemy
w stanie oszacować dostatecznie zgubnego wpływu, jaki w tym względzie
wywierają na ludzką wyobraźnię środki masowego przekazu (telewizja,
kino, czasopisma, reklamy) nieustannym idealizowaniem ludzkiego ciała.
Nieuniknione porównywanie warunków fizycznych własnych czy partnerki
z doskonałymi ciałami aktorów i modelek prowadzi do neurozy naśladowania,
tym bardziej skazanego na porażkę, im mniej bierze się pod uwagę, jaki
udziału w procesie upiększania celuloidowych postaci przypada efektom
specjalnym. Zdrowe jest wszystko to, co pomaga nam zaakceptować kochaną
osobę. Kochać drugiego oznacza spoglądać na jego ciało jak na znak osoby
stworzonej po to, by się dać. Tym sposobem można dojść do zaakceptowania
19 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą…, s. 34.
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pewnych defektów
drugiego jako oznak
jego niepowtarzalnej
wyjątkowości. Jest to
sprawdzian dojrzałej
miłości.
Potrzeba przebaczać
nieustannie własnemu
ciału, pomagając mu
w coraz hojniejszym
uczestniczeniu
w radości dawania się
drugiej osobie. I to
bez względu na wiek.
W każdej sytuacji nasze
spoglądanie na swoje
ciało musi dokonywać
się w świetle tego
sposobu, w jaki patrzy
na nas Bóg. Wówczas
nawet zmarszczki
czy oznaki przyjętego
macierzyństwa
pozostawione na ciele
kochanej kobiety nie
będą traktowane jako
defekt, a raczej jako
dowód życia, które
zużywa się w akcie
dawania. To nie lustro
będzie wystawiało
ocenę wyglądowi
kobiety, lecz spojrzenie
małżonka wdzięcznego
za piękno osoby, która
zgodziła się uczynić
z siebie całkowity
dar dla niego. Piękno
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osoby ujawnia się w spojrzeniu tego, który ją kocha. Gdy brakuje tego rodzaju
miłości w oczach osoby, z którą przeżywa się chwile intymności, wówczas
sama intymność staje się bolesna, a osoba, która o nią poprosiła – radykalnie
jej niegodna.Przeżywanie życia jako daru wymaga nieustannego stosowania
przebaczenia. W niektórych przypadkach może ono działać jak antybiotyk.
Tego typu lekarstwa można używać pod warunkiem ścisłego zastosowania
się do wskazań lekarskich, co zakłada pokorę pacjenta. Takiej pokory wymaga
sztuka przebaczania sobie nawzajem w małżeństwie czynów i postaw nieraz
powtarzających się z beznadziejną konsekwencją. Przebaczenie – jak zalecał
Jezus Chrystus – domaga się nieraz „siedemdziesięciosiedmiokrotnego”
zastosowania (por. Mt 18,21n: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat
wykroczy przeciwko mnie?). Ponadto nie można go nigdy milcząco zakładać,
a raczej o nie co jakiś czas pokornie poprosić. Wiedzą dobrze o tym mnisi
żyjący we wspólnocie zakonnej, którzy wymyślili dla siebie regułę zwaną
„kapitułą win”, która zakłada publiczne przyznawanie się do błędów
i zaniedbań popełnianych przeciwko miłości bratniej oraz dawanie sobie
nawzajem przebaczenia. Jest to mur bezpieczeństwa wybudowany przez
mądrość zakonną przeciw zasadzkom złego, które mogą zranić boleśnie,
a nieraz i zniszczyć wspólnotę klasztorną.
Bez przebaczenia małżeńska jedność przerodzi się szybko w styl życia
nie ze sobą, ale „obok siebie”, skazując męża i żonę na powolne obojętnienie
względem siebie. Kiedy małżonkowie wchodzą w cielesną bliskość ze sobą
bez udzielenia sobie nawzajem przebaczenia, wówczas moment miłosnego
oddania przeobraża się w zafałszowaną farsę. Iść do łóżka z drugą osobą bez
przebaczenia, to jakby wchodzić w czyjąś intymność z kamieniem ukrytym
w dłoni. Bardzo często niewierność małżeńska okazuje się wynikiem tego,
iż zbyt wiele mroku i cienia zaległo w sercu tych, którzy od dawna przestali
sobie mówić prawdę w miłości. Pokora i przebaczenie czyni mocnym kruszec,
z którego zbudowane są więzy trwałych i wypróbowanych związków.

Liturgia ciał
W sercu każdego mężczyzny i kobiety odzywa się pewien rodzaj tęsknoty
za inną rzeczywistością. Sprawia ona, że seksualność, mimo iż często
uwikłana jest w świadomość grzechu, jednocześnie kojarzy się z czymś
wielkim i szlachetnym. Jan Paweł II w tym znaczeniu ludzkiej seksualności
nadaje rangę pewnej sakramentalności. „On bowiem poprzez swoją
Życie seksualne katolików, albo Adam i Ewa w poszukiwaniu aureoli

widzialność – poprzez swą męską/kobiecą widzialność – staje się znakiem
widzialnym owej ekonomii prawdy i miłości, której źródło jest w Bogu
samym”20. W samym centrum tej sakramentalności rzeczywistości stworzonej
znajduje się małżeństwo, które z racji swej uprzywilejowanej pozycji w całym
porządku stworzenia – powołane do istnienia na zakończenie szóstego,
ostatniego dnia stwarzania świata jako ukoronowanie faktu zaistnienia
w świecie ludzi – nazwane zostało „sakramentem pierwotnym”. Seksualność
jest zatem dobra, skoro Bóg poprzez nią zechciał wyrazić samego siebie:
„Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył:
stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1,27).
Nie stanowi ono zwykłego przejawu zwierzęcości, którą musimy w jakiś
sposób uczyć się przeżywać przez kulturalne sublimowanie. Jest ono raczej
znakiem wodnym Boga umieszczonym w człowieku, przeznaczonym do
ukazywania na najbardziej podstawowym poziomie życia ludzkiego prawdy
o tajemnicy Trójcy Świętej. Stąd chrześcijańska duchowość małżonków
przeżywana jest nie pomimo seksualności, ale dzięki niej. Życie seksualne
osób sobie poślubionych nie jest dodatkiem do tego, co duchowe, ale
samym duchowym centrum spotkania małżonków z Bogiem, płaszczyzną
doświadczania Go, pewnym sposobem sprawowania liturgii przy pomocy
ciała, podczas której małżonkowie złączeni ze sobą otwierają się na łaskę
Ducha Świętego.
Bóg stworzył człowieka nie jako byt duchowy z dopiętym do niego ciałem,
ale jako jedność cielesno-duchową. Nie jest on złożeniem duszy i ciała albo
– jak chciał Kartezjusz – duszą zawartą w ciele. Jest raczej „duszą wcieloną”
lub „ciałem uduchowionym”. Lecz to jeszcze nie wyczerpuje całej definicji
człowieka. Jest on bowiem ponadto męskością dla kobiety oraz kobiecością
dla mężczyzny. To oznacza, że mężczyzna nie jest w pełni człowiekiem
bez kobiety, ani kobieta bez mężczyzny. Człowiek w pełni urzeczywistnia
się dopiero w byciu „jednym ciałem” łączącym mężczyznę z kobietą, co
wyraziście podkreśla Biblia: „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego
i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem”
(Rdz 2,24). Złączenie cielesne wyraża dopiero pełnię człowieczeństwa.
Człowiek został uczyniony przez Boga na Jego obraz i podobieństwo:
„Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył;
stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1,27). Lecz ani mężczyzna w pojedynkę,
ani kobieta sama z siebie nie stanowią owego Bożego wizerunku. Dopiero
razem, w komunii osobowej. „Człowiek staje się odzwierciedleniem Boga
20 Jan Paweł II, Mężczyzną i kobietą…, s. 62.
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nie tyle w akcie samotności, ile w akcie komunii – tłumaczył Jan Paweł II. –
Jest wszakże «od początku» nie tylko obrazem, w którym odzwierciedla się
samotność panującej nad światem Osoby, ale niezgłębiona, istotowo Boska
Komunia Osób”21.
Każdy anioł jest wspaniałym odbiciem Boskiej inteligencji, natomiast
przywilej bycia Boskim obrazem przypadł w udziale człowiekowi. Aniołowie
przewyższają nas o niebo zdolnościami umysłu, niemniej nie potrafią
przekazać życia. Człowiek zaś owszem – potrafi przekazywać życie tak
duchowe, jak i cielesne. Dlatego też każde połączenie się ciał kochających się
mężczyzny i kobiety jest opowieścią o Bogu, jakby celebrowaniem liturgii ku
Jego czci. Przywykliśmy być może zanadto utożsamiać Boga z przedwieczną
Inteligencją, lecz Bóg nie przebywa w inteligencji, ale w miłości, wyrażając
siebie w całkowitym dawaniu się i przyjmowaniu Osób Boskich wewnątrz
Świętej Trójcy: Ojciec jako absolutny dar zaoferowany, Syn jako absolutny
dar przyjmowany i Duch Święty jako absolutny dar wymieniany. W samym
sercu Boga odbywa się owo wzajemnie obdarowywanie się Osób, czego
ludzkie ciało jest wyrazem. „Ciało bowiem, i tylko ono, zdolne jest uczynić
widzialnym to, co niewidzialne: duchowe i Boże. Ono zostało stworzone po
to, aby przenosić w widzialną rzeczywistość świata ukrytą w Bogu odwieczną
tajemnicę, aby być jej znakiem”22.
Diabeł pewnie dlatego, że jest kłamcą i ojcem kłamstwa, odrzucił Boży
projekt wcielenia. Dlatego stara się zafałszować i obrzydzić język ciała
człowiekowi, aby ten nawet nie domyślił się, jakim powołaniem obdarzył
Bóg jego ciało. Jest zatem całkowitą pomyłką pogarda okazywana ludzkiej
cielesności i seksualności. Tym bardziej że dzięki niej widzialną i dostępną
człowiekowi może się okazać tajemnica odwiecznej miłości Boga. Zdaję
sobie sprawę, jak zaskakująco może brzmieć dla niejednego czytelnika
twierdzenie, że niewyrażalna miłość Pana Boga ukazuje się człowiekowi
bardziej i mocniej przy pomocy pokornego języka cielesnego złączenia, aniżeli
przy użyciu wzniosłych i inteligentnych wywodów. Tymczasem oddanym
sobie małżonkom o wiele więcej powie o Bogu miłosny orgazm, aniżeli
wysublimowany traktat teologiczny. Z tego względu prorockim nazywał Jan
Paweł II powołanie małżonków.

21 Tamże, s. 33.
22 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą…, s. 62.
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Sekret nagości
Grzech pierworodny boleśnie zranił serce mężczyzny i kobiety, powodując
radykalną zmianę w spostrzeganiu nawzajem swych ciał, zwłaszcza oznak ich
seksualności. W stanie pierwotnej niewinności, spoglądając na siebie, potrafili
dostrzegać w częściach intymnych zaproszenie do pełnej komunii. Wzrok,
który spoczywał na oznakach ich męskości i kobiecości, był czysty i szczery;
narządy seksualne stanowiły w ich oczach istotny element zaproszenia
do bycia ikoną Boga. Bycie obrazem Boga stanowiło ich autentyczną
tożsamość, czego wyraz stanowiły różnice w budowie ciała oraz dopasowanie
i komplementarność organów płciowych, ułatwiające urzeczywistnianie
wzajemnej relacji. Takie jest uzasadnienie biblijnego stwierdzenia, że „chociaż
mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu”
(Rdz 2,25).
Ich spojrzenia pełne były wewnętrznego pokoju. Całkowity brak uczucia
wstydu łączył się z pełną świadomością oblubieńczego charakteru ich ciał,
dzięki którym mogli urzeczywistnić całkowite oddanie się sobie nawzajem.
„Niesione od wewnątrz «bezinteresownym darem» osoby ciało ludzkie –
nauczał papież – ujawnia nie tylko swą «fizyczną» męskość i kobiecość, ale
zarazem ujawnia taką wartość i takie piękno, które przekracza sam tylko
fizyczny wymiar «płciowości» człowieka”23. Adam w raju był „niezrównanie
piękny”24, podobnie i Ewa. Piękno umożliwiało z jednej strony „wyrażanie
miłości, w której człowiek staje się darem”, z drugiej zaś powodowało
gotowość do „afirmacji osoby”, czyli „przeżywania tego, że drugi człowiek:
kobieta dla mężczyzny, mężczyzna dla kobiety, jest także przez swoje
ciało kimś chcianym przez Stwórcę «dla niego samego». W ten sposób jest
kimś jedynym i niepowtarzalnym”25. Nagość – krótko mówiąc – łączyła się
z przeżyciem uszczęśliwienia.
Dopóki zachowywali między sobą ten dar, nie odczuwali wstydu. Wstyd
pojawił się wraz z grzechem. Odtąd w stosunku do oznak swej seksualności
odczuwają jedynie zwierzęcy pociąg. Budzą one w nich nie pragnienie
podarowania się sobie nawzajem, lecz pożądanie. Pożądanie dostrzegane
w oczach partnera musi budzić obawę o chęć bycia potraktowanym jak
przedmiot użycia. Wiadomo, jak trudne dla małżonków jest pokazanie swej
nagości. Nagość onieśmiela, pozbawia ochrony, naraża na bezlitosny osąd
drugiego. Może być też doświadczeniem strasznym. Niejednokrotnie osoby
torturowane pozbawiane są odzieży po to, by upokorzyć ich ducha. Było
23 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą…, s. 51.
24 Ez 28,12.
25 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą…, s. 52.
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potworną praktyką nazistów rozbieranie do naga nowo przywożonych
więźniów obozów koncentracyjnych. Potrzeba ogromnego zaufania do
partnera, aby w poczuciu spokoju i bezpieczeństwa pokazać się przed jego
oczami w zupełnej nagości. Zaufanie takie zawierać musi z konieczności
pewność, że druga osoba nie wykorzysta twej nagości przeciwko tobie, że nie
wyśmieje, nie skrytykuje. Szczególnej delikatności i wrażliwości oczekuje od
męża kobieta nosząca na swym ciele oznaki przyjętego macierzyństwa. Ma
prawo oczekiwać od niego nie słów negatywnej oceny, a raczej wdzięczności.
Na jakie trudności w tej dziedzinie mogą być narażone oczy kogoś, kto
przywykł do oglądania nienaturalnie „podrasowanych” ciał w produkcjach

Trud zachowania przedmałżeńskiej czystości
służyć ma przede wszystkim nawiązaniu
duchowej komunii, wyrażającej się we
wzajemnym zaufaniu opierającym się na daniu
sobie dowodu miłości, która jest głębsza niż
erotyczna przyjemność.
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pornograficznych? Efektem naruszenia reguł bezwarunkowej akceptacji jest
zazwyczaj odmowa swej nagości drugiemu. I trudno oczekiwać powrotu do
poprzedniego stanu bez uprzedniego aktu pojednania.
Jeśli nagość cielesna wymaga dojrzałej miłości, to tym bardziej nagość
duchowa, oznaczająca gotowość do otwarcia przed drugim własnej duszy.
Jest szczególnym przejawem dzielonej intymności gotowość do zwierzeń,
szczerej rozmowy, proszenia się o wybaczenie czy wspólna spontanicznie
wyrażona modlitwa. Fizyczne złączenie nie uniknie rdzy sformalizowania,
jeśli braknie mu u podstaw komunii duchowej. Wielu małżonkom rozebranie
się przed drugą osobą nie sprawia tylu trudności, co obnażenie własnych
myśli i odczuć. Dlatego komunia duchowa wymaga stałej walki wewnętrznej
z rutyną, obłudą, podwójnością. I z pewnym indywidualistycznym nawykiem.
Bez tej komunii trudno uniknąć w cielesnym połączeniu się pokusy
uwiedzenia czy chęci dominowania nad drugim, co jest oznaką wdarcia się
gorzkiego elementu kłamstwa w język ciała kochanków. Potrzeba absolutnego
zaufania, aby dać się drugiej osobie szczerze i bez dwuznaczności.
Wspaniale wyraża to doświadczenie biblijnych postaci Tobiasza i Sary,
którzy zanim połączyli się seksualnie ze sobą, wcześniej przez trzy noce
po formalnych zaślubinach oddawali się wspólnej modlitwie26. Istnieje
pewna rabinacka tradycja, która tym właśnie uzasadniała wymóg udanego
narzeczeństwa. Trud zachowania przedmałżeńskiej czystości służyć ma
przede wszystkim nawiązaniu owej duchowej komunii, wyrażającej się we
wzajemnym zaufaniu opierającym się na daniu sobie dowodu miłości, która
jest głębsza niż erotyczna przyjemność. Tobiasz posłuchał rady anioła: „A
gdy już będziesz miał z nią się złączyć, powstańcie najpierw oboje i módlcie
się, i proście Pana nieba, aby okazał wam miłosierdzie i ocalił was. Nie bój
się, ponieważ od wieków jest ona przeznaczona dla ciebie. W ten sposób ją
ocalisz i ona pójdzie z tobą. Sądzę też, że urodzi ci dzieci i będą dla ciebie jak
bracia. Nie martw się!” (Tob 6,18). Przygotowanie się poprzez zjednoczenie
duchowe do połączenia fizycznego – oto fundament dla przyszłego związku.
Osłabienie się komunii małżeńskiej wyraża się często w tym, że mąż i żona
przestają się już razem modlić i każdy modli się po swojemu albo wcale.
Nauczenie się celebrowania sakramentu małżeństwa sprawia, że
małżonkowie stają się prawdziwymi prorokami zdolnymi do przepowiadania
miłości Chrystusa językiem ciała. Ich ciała, zdolne do wyrażenia daru
z samego siebie drugiemu, nabierają cech profetycznych. Przemawiają
26 Por. Tob 8,4-5; 6, 8. O trzech nocach modlitwy wspomina Wulgata św. Hieronima oraz Biblia Jerozolimska
(La Bible de Jérusalem, nowa edycja z 1998 roku); por. M. Costa, Gerusalemme ricostruita. Il racconto di Tobia e Sara,
Napoli 2006, s. 152-156.
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nie tylko aktem seksualnym, ale i czułością, delikatnością i wzajemnym
przygarnianiem się. Prawdziwymi prorokami byli nazywani ci, którzy
obwieszczali ludziom piękno przymierza z Bogiem. Za fałszywych uznawano
zaś tych, którzy zwodzili innych, ciągnąc ich ku przepaściom śmierci.

Gorzki smak cudzołóstwa
Jezus mówił: „Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam
powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu
dopuścił z nią cudzołóstwa” (Mt 5,27-28). Niektórzy, na przykład św. Hieronim
w Wulgacie, tłumaczyli: „już w swym sercu uczynił z niej cudzołożnicę”.
Podkreślając ścisły związek między sercem a spojrzeniem, Chrystusowi chodzi
o ludzkie serce, którego zawartość ujawnia się w sposobie patrzenia na
innych. W pożądliwym patrzeniu na drugą osobę ukrywa się pewne oszustwo,
którego dopuszcza się serce. Pożądając, redukuje w jakiś sposób człowieka
tylko do jego walorów cielesnych. Zadowolenie seksualne staje się wówczas
głównym motywem zainteresowania się drugim. „Im bardziej pożądliwość
opanowuje serce, tym mniej doświadcza ono oblubieńczego sensu ciała, tym
mniej staje się wrażliwe na dar osoby”27. Pożądanie „nie zawsze jest jawne
i oczywiste; czasem bywa ukryte tak, że właśnie każe nazywać się miłością,
choć równocześnie przekształca jej autentyczny profil”28.
W tym względzie małżonkowie potrzebują rozróżniania. Poprzez zawarcie
małżeńskiego przymierza dwoje ludzi obiecuje sobie nie tylko kierowanie
się zasadą wyłączności w odniesieniu do swych ciał, ale i wyłącznością serc.
Chociaż za akt cudzołóstwa uznawane jest nawiązanie relacji seksualnej
z kimś, kto nie jest współmałżonkiem, to w przypadku „cudzołóstwa serca”
chodzi o czerpanie uczuciowej satysfakcji od obcej osoby. Zasada wyłączności
jest konkretnym sposobem przeżywania małżeństwa jako wzajemnego daru
z siebie. Bez tej intencji dania się drugiemu, wszelkie gesty ciała, serca czy
umysłu byłyby jedynie zafałszowaniem języka ciała, a więc kłamstwem.
Niewierność fizyczna jest tylko jednym, najbardziej zewnętrznym wyrazem
tego, czym może być cudzołóstwo. Popada w nie każdy, kto postanawia
podarować innej osobie to, co należy wyłącznie do współmałżonka. Dlatego
też utrzymywanie relacji z innymi osobami – z pozoru niewinnych – może
w pewnych sytuacjach przerodzić się w cudzołóstwo serca.
27 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą…, s. 104.
28 Tamże.
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Warto przy tej okazji wziąć pod uwagę związki uczuciowe z rodzicami
oraz ryzyko negatywnego wpływania z ich strony na małżeńską harmonię
swoich synów i córek. Biblia w tym względzie nie pozostawia niedomówień:
„Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą
żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2,24). Sposób zachowania się
niektórych rodziców czy teściów, którzy nie chcą „stracić” swego dziecka, albo
też i samych małżonków, którzy nie wyobrażają sobie odcięcia się od mamy
czy taty, może przybrać postać zakamuflowanego cudzołóstwa serca. Relacje
z rodzicami, choć ważne, muszą po ślubie zostać przemyślane i przeobrażone.
Podobnie jak poprzednie przyjaźnie.
Szczególną uwagę małżonkowie winni też zwrócić na relacje do
własnych dzieci, które czasami mogą przerodzić się w coś przesadnego
i wyłącznego. Nie jest dobrze, gdy mały syn lub córka zaczynają zajmować
cały uczuciowy ekran świadomości mamusi czy tatusia, eliminując tym
samym współmałżonka, który staje się jakby mniej ważny, o ile nie wręcz
zbędny. W skrajnych przypadkach mały ubóstwiony brzdąc zajmuje miejsce
ojca w łożu małżeńskim, skazując upokorzonego mężczyznę na przenosiny
na łóżko polowe. Niebezpieczeństwo to zdaje się dotyczyć bardziej matek,
które silnym przywiązaniem macierzyńskim usiłują zrekompensować sobie
wszelkie braki czy połowiczność w związku z mężczyzną. I tak związek ten,
już kruchy, ulega dalszemu osłabieniu.
Choć to temat delikatny, z przypadkami cudzołożenia afektywnego można
zetknąć się również na polu duchowym. Zdarza się bowiem, że małżonkowie
utrzymują indywidualnie relacje ze spowiednikiem czy kierownikiem
duchowym, które – mimo iż fizycznie czyste – zaczynają odgrywać rolę
intruza w ich intymnym życiu. Bez rozstrzygania zasadności posiadania
oddzielnego ojca duchowego, osoby żyjące w związkach winny być czujne
na możliwość wystąpienia dewiacji w postaci duchowej zażyłości którejś
z nich z duchownym, który świadomie bądź nieświadomie dopuszcza
się nieuzasadnionej ingerencji w sprawy, jakie przed Bogiem winny być
rozeznane przez małżeństwa w ich komunii duchowej. Ideałem byłby wybór
wspólnego spowiednika dla obydwojga małżonków.
Należałoby wreszcie pokusić się o odpowiedź na pytanie – bez względu
na to, jak absurdalnie może ono zabrzmieć – czy możliwe jest cudzołóstwo
z własną żoną? Jezus dostrzegał korzenie tego grzechu w pożądliwym
spoglądaniu na kobietę/mężczyznę. Interpretacja powszechnie przyjęta każe
sądzić, że chodzi tu o kobiety nie będące własnymi żonami. Sugerowałaby to
treść dziewiątego przykazania, zakazującego pożądania żony bliźniego swego.
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Niemniej Jezus wcale nie powiedział
„kto pożądliwie patrzy na cudzą żonę”,
ani też „na kobietę, która do niego nie
należy”, lecz jedynie „kto patrzy na
kobietę”. Cudzołóstwo serca ze swej
natury dąży do uprzedmiotowienia
drugiej osoby, do posłużenia się nią dla
własnej przyjemności. „Pożądliwość
prowadzi do tego, że ciało staje się
niejako «terenem» przywłaszczenia
drugiego człowieka”29, co oznacza
odejście od oblubieńczego daru. „Oboje,
mężczyzna i kobieta, bytują wzajemnie
dla siebie jako przedmiot zaspokojenia
potrzeby seksualnej, a każda z osób
ze swej strony jest tylko przedmiotem
tego zaspokojenia «poprzez drugą»”30.
Skoro Jezus nie precyzuje, o jaką kobietę
chodzi w przypadku pożądliwego
spoglądania na nią przez mężczyznę,
może więc chodzić o jakąkolwiek
kobietę, a więc i o własną żonę. „Takiego
cudzołóstwa «w sercu» – wyjaśniał
Jan Paweł II – może dopuścić się
mężczyzna również w stosunku do
własnej żony, jeśli traktuje ją tylko jako
przedmiot służący do zaspokojenia
popędu”31. Święty Augustyn dodawał:
„Jeśli oboje są tacy, to ośmielam się
twierdzić, że albo ona jest w pewien
sposób nierządnicą męża, albo on jest
cudzołożnikiem żony”32.

Czy możliwe jest
cudzołóstwo
z własną żoną?

29 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą…, s. 106.
30 Tamże, s. 131.
31 Tamże, s. 136.
32 De nuptiis et concupiscentia, XV, 17: PL 44, 424; cyt. za: Pisma świętego Augustyna o małżeństwie i dziewictwie,
red. ks. Augustyn Eckmann, tłum. K. Kościelniak OFMConv, Lublin 2003, s. 367.
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Nie chodzi w żadnym wypadku o potępianie erotycznych zalet cudzego
ciała i odczuwanego ku niemu pociągu, lecz o dążenie do osiągnięcia erotyzmu
zintegrowanego, biorącego pod uwagę wszystkie walory osoby, nie tylko te
zmysłowe. Na potępienie zasługuje podejście utylitarystyczne, odrzucające
podmiotowość drugiego, każące potraktować go jedynie jako przedmiot
własnego zadowolenia albo własnych ambicji. Nie wolno drugiej osoby
traktować jako przedmiotu czystej przyjemności, ani – odwrotnie – jako
„maszyny do rodzenia dzieci”. Postawa otwarcia na życie jest w pożyciu
małżeńskim istotna, lecz nie może wybić się do rangi jedynego powodu
zainteresowania drugą osobą. Byłoby to „zaprzeczanie wartości ludzkiej płci,
męskości i kobiecości człowieka, a co najwyżej ich «tolerowanie» w granicach
«potrzeby» wyznaczonej koniecznością prokreacji”33. W jednym, jak i w drugim
przypadku skrzywdzona zostałaby niepowtarzalna wartość konkretnej osoby
męża lub żony.

Krzyż - miara dojrzałej miłości
Istnieją pewne teksty w Nowym Testamencie, które zazwyczaj spotykają
się z rezerwą małżonków, o ile nie z protestem: „Żony niechaj będą poddane
swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową
Kościoła” (Ef 5,21-23); albo: „Żony bądźcie poddane mężom, jak przystało
w Panu” (Kol 3,18). Warto jednakże zauważyć, że św. Paweł domaga się od
kobiety uległości względem męża „jak Panu”, a nie jak władcy, który cieszyć
miałby się w związku przywilejem dominacji jednostronnej. Chodzi o to, że
kobieta w swej relacji do Chrystusa może odnaleźć powód, dla którego będzie
kochała swego męża. Sprawa zresztą nie wyczerpuje się na obowiązkach żony,
bowiem św. Paweł dodaje: „Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował
Kościół i wydał za niego samego siebie” (Ef 5,25), a także: „i nie bądźcie dla
nich przykrymi” (Kol 3,19). Miłość zaś Chrystusa w stosunku do Kościoła
skonkretyzowała się jako całkowity dar z siebie aż do zgody na ukrzyżowanie.
Wskazania św. Pawła nabierają innego zabarwienia, gdy są odczytywane
zgodnie z intencją apostoła, który swą katechezę małżeńską rozpoczynał od
wezwania: „Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej!” (Ef
5,21). Motywacja do wzajemnego podporządkowania się drugiej osobie wiąże
się z miłością, która jednoczy i wyraża prawdę o sensie całkowitego daru
z siebie drugiemu. „Poddany” może oznaczać „w pełni oddany”34. „Miłość
wyklucza wszelki rodzaj poddaństwa – precyzował Jan Paweł II – przez który
33 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą…, s. 142.
34 Por. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą…, s. 273.

123
żony stawałyby się sługą czy niewolnicą męża, przedmiotem jednostronnej
zależności. Miłość sprawia, że także i mąż jest poddany żonie: poddany w ten
sposób samemu Panu – podobnie jak żona mężowi”35.
Oto krzyż, który muszą każdego dnia dźwigać małżonkowie: rezygnować
z własnej woli ze względu na wolę drugiej osoby. Doświadczenie to nieraz
przypomina zmaganie Jezusa z ogrodu Getsemani: nie tak, jak ja chcę, ale
jak chcesz ty. Rezygnowanie z własnych racji, pojęć, przekonań i planów –
oto droga poddawania się drugiemu z miłości do niego poprzez ofiarowanie
mu tego, co nieraz w danej sytuacji może wyglądać na najcenniejszy skarb.
Problem, który trawi większość par małżeńskich, leży w tym, że prawie nigdy
dar z siebie nie jest ani doskonały, ani trwały. W tym można odczuwać ciężar
krzyża na sobie, cierpiąc z powodu niezdolności własnej bądź drugiej osoby
do dania się całkowitego. Wiele może być przyczyn upośledzających gotowość
do dania się drugiemu: ambicje zawodowe, zmęczenie macierzyństwem,
zbytnia troska związana z wychowaniem dzieci, depresje, choroby... Lecz nade
wszystko przyczyną jest ludzki grzech: egoizm, lenistwo, skupianie się na
sobie czy też złość. Życie małżeńskie z wolna przenika gorzkie doświadczenie
rozczarowania, biorące się z tego, iż zamiast oczekiwanej pełni miłości,
dawania się, szczęścia, wszystko zostaje dotknięte połowicznością, brakiem
starania się, a w konsekwencji pustką i żalem. Może temu towarzyszyć
ponura refleksja, że własna szczerość i wspaniałomyślność, okazywane
współmałżonkowi bez kalkulowania i liczenia na wzajemność, zostają
nie tylko nie odwzajemnione – bo mimo wszystko zawsze jakoś się na
to liczy w postępowaniu – ale wręcz egoistycznie wykorzystywane. Sny
o pięknym i uszczęśliwiającym związku zderzają się z praktyką nadużywania
cudzego zaufania, współżyciem dla własnego zaspokojenia oraz rutyną
i lekceważeniem w codziennym kontakcie.
W gruncie rzeczy cierpienia tego typu są nieuniknione i stają się do
zaakceptowania tylko w połączeniu z krzyżem Chrystusowym. Bowiem
krzyż stanowi najwyższy wyraz miłości nieodwzajemnionej lub też daru
odrzuconego. Małżonkowie nie unikną tego, by nie być wzajemnie dla siebie
powodem cierpienia. Bywają momenty, gdy droga małżeńska przeradza się
w drogę krzyżową. Najwyższą ascezą życia jest życie wspólne. Jednakże nie
wolno zniechęcać się: ani sobą, ani drugą osobą. Ograniczenia są w związku
rzeczą normalną. Każdy postęp w kierunku doświadczania daru z siebie
35 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą…, s. 271.
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należy przyjmować z wdzięcznością. Krzyż zaakceptowany w imię miłości
Boga może okazać się płodny.
Bywają jednakże przypadki, gdy w życiu jednej osoby pozostaje wciąż
coraz to mniej miejsca dla drugiej. Dali się porwać miłości, która miała być
całkowita, ale całkowitą nie jest. Teraz stają się oboje ofiarami złudzenia.
To nie namiętność ich oślepiła, ale brak pokory wobec miłości takiej, jaką
rzeczywiście jest. Gdy przychodzi bankructwo związku, szukają przyczyny
wystarczającej, by upewnić się co do tego, że ich małżeństwo nie było
autentyczne. Z nadzieją, że Kościół stwierdzi jego nieważność. Oczywiście,
powody ku takiemu stwierdzeniu mogą istnieć: brak postanowienia
o nierozerwalności związku, nieuczciwa „podwójna gra” z kimś innym w tle,
odrzucenie zgody na potomstwo etc... Niemniej, najczęściej przywoływanym
powodem jest twierdzenie o niedojrzałości do podjęcia obowiązków
małżeńskich, chociaż w niemalże wszystkich wypadkach, w obliczu ciężaru
gatunkowego wezwania do oddania drugiemu swego życia w miłości, takiej
dojrzałości brak. Jeśli zatem niedostateczna dojrzałość psychologiczna
miałaby być powodem wystarczającym do wyrokowania o niezaistnieniu
małżeństwa, prawie wszystkie pary należałoby z definicji uznać za
nieważne. W tym świetle trzeba docenić odwagę tych par, których jubileusze
40‑lecia, 50-lecia, a nawet 60-lecia trwania w sakramencie miałem zaszczyt
błogosławić. Niejednokrotnie z dużą dozą heroizmu pozostawali oni lojalni
względem danej sobie obietnicy wierności, nawet jeśli żywotność ludzkiej
miłości już nie rozpalała ich związku. Tym bardziej stały się one widzialnym
znakiem jedynej i niepowtarzalnej miłości Chrystusa skierowanej ku swemu
Kościołowi, nawet gdy tamten nie zawsze ją widzi i docenia.

Noc małżonków
Wielcy mistrzowie życia mistycznego utrzymywali, że duchowa
droga człowieka musi przechodzić różne próby, stanowiące istotne etapy
wewnętrznego dojrzewania. Święty Jan od Krzyża opisywał dwa z nich,
nazywane przez niego nocą zmysłów i nocą ducha. Ta pierwsza zdarza się
wówczas, gdy chrześcijanin traci smak modlitwy i nie odczuwa w sobie
więcej słodyczy przebywania z Bogiem. Noc ducha natomiast nadciąga wtedy,
gdy człowieka ogarniają długie i bolesne ciemności wiary. Poruszający jest
opis tego doświadczenia odnaleziony w zapiskach Matki Teresy z Kalkuty:
„Powiadają, że dusze w piekle cierpią męki wiekuiste z powodu utraty Boga.
Zniosłyby chętnie wszelkie katusze, gdyby tylko ktoś dał im choćby nikłą
nadzieję na odnalezienie Boga. W mej duszy znoszę tego typu potworną
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udrękę, tak jakby Bóg mnie nie chciał,
jakby Bóg nie był Bogiem, jakby Go
wcale nie było. Ciemność ta ogarnia
mnie zewsząd. Nie jestem w stanie
wznieść duszy do Boga. Żadne światło
czy natchnienie nie wdziera się do mego
ducha. Mówię o miłości duszy, mówię
o delikatnej miłości do Boga, słowa
wylewają się z mych ust, a ja odczuwam
dojmujące pragnienie, potworne
pragnienie, by móc w to uwierzyć. Niebo?
– cóż za pustka! Nawet najmniejsza myśl
o niebie nie przychodzi mi na myśl, bo nie
ma nadziei”36. Pomimo tego wszystkiego
Matka Teresa nigdy nie zaprzestała swego
dzieła miłości najuboższych.
Dlaczego czegoś podobnego nie
mieliby odczuwać małżonkowie? Jeśli
małżeństwo jest drogą do osiągnięcia
świętości – jak zapewniał Jan Paweł
II37 – to podobnie jak życie zakonne
musi podlegać tym samym prawom
oczyszczania miłości z ludzkiej
połowiczności i rutyny. Po kilku latach
bycia razem małżonkowie mogą
doświadczać wyczerpania się siły
zakochania między nimi. Seksuolodzy
miłosne zakochanie opisują jako
zjawisko wielorakie, zależne od wielu
czynników, które zazwyczaj nie trwa
dłużej niż trzydzieści sześć miesięcy. Czy
to powód do paniki? Należy się tylko
wystrzegać utożsamiania miłości ze
stanem zakochania: „Nie czuję więcej do

Najwyższą
ascezą życia
jest życie
wspólne.

36 List do ojca Picachy, 3 września 1959, w: Madre Teresa, Sii la mia luce, Milano 2010, s. 200n (tłum. własne).
37 Por. Jan Paweł II, adhortacja Familiaris consortio, 11.
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niego miłości, więc już go nie kocham”. Przychodzi przyzwyczajenie, a nawet
pewne rozleniwienie w związku. Obowiązki zawodowe, skupienie na dziecku,
zajęcia różnego typu... Para daje sobie coraz mniej czasu na bycie razem
i wyrażanie uczuć. Nadchodzi moment na oczyszczenie uczucia. Należy umieć
wówczas rozróżnić pomiędzy stanem emocjonalnego zakochania, którego
temperatura opada, a prawdziwą miłością, która jeszcze nie dojrzała. To
dobra okazja, by odkryć, że miłość to coś więcej niż uczucie kochania. Uczucie
kochania bywa subtelną formą szukania samego siebie w związku. Można
bowiem kochać w drugim samego siebie z nastawieniem na nieustanne
samozadowolenie. Pozostanie na tym poziomie grozi zatrzymaniem się na
etapie miłości infantylnej, to jest egocentrycznej.
Kiedy pojawia się prawdziwa miłość? Kiedy pragnie się dobra
drugiej osoby bardziej niż własnego, nawet za cenę pozostawionych
niezaspokojonych niektórych potrzeb. Uczucie zakochania jest jedynie
odczuwane, miłość zaś jest chciana. Oto zasadnicza ewolucja. Pragnąc dobra
drugiej osoby ponad wszystko, można łatwiej zgodzić się na poświęcenie
własnej woli czy racji. I znaleźć przy tym powód do radości.
Z tego rodzaju postaw może między małżonkami wyłonić się więź
przyjaźni, a wreszcie miłość oblubieńcza, wyrażająca się w całkowitym darze
z samego siebie. Karol Wojtyła nazywał ją „darem osoby”38. Nowożeńcy
porwani intensywnością swych pierwszych wspólnych doświadczeń mogą
nawet nie przypuszczać, że ich sakramentalne poświęcenie się będzie od
nich domagać się radykalnego dania się jedno drugiemu. Noc zmysłów
może nadejść w ich związku jako ozdrowieńczy etap dojrzewania w nich
prawdziwej miłości. Jeśli w wyniku tego doświadczenia narodzi się między
nimi nowe uczucie zakochania, tym lepiej. Niemniej dar z siebie wymaga
radykalnej decyzji, bez pozostawiania
sobie otwartej furtki na wycofanie się.
Para małżeńska w niektórych
okolicznościach może być wezwana
do bardziej radykalnej formy
oczyszczenia ich relacji, zwanej nocą
ducha. Jest to oczyszczenie bolesne.
Można nie tylko przestać odczuwać
miłość do drugiego, ale i stracić
pewność jej istnienia. Wówczas już

Uczucie zakochania
jest jedynie
odczuwane, miłość
zaś jest chciana.

38 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2001, s. 88.
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przestaje się rozumieć własne małżeństwo. Niezrozumiałe stają się wtedy
same racje, dla których chciało się wcześniej poślubić daną osobę. Przychodzi
myśl o pomyłce w doborze partnera, a nawet w wyborze powołania. Mogą
też trapić człowieka wątpliwości co do ważności ślubu. Noc nadciąga nie
tylko na odczucia i afekty, ale powoli spowija umysł. Rozum ludzki niczego
nie pojmuje albo też nie zamierza rozumieć. Pozostaje jedynie siła woli
wytrwania przy złożonej obietnicy wierności. Zaczyna się duchowa walka
na śmierć i życie, wymagająca sięgania po broń modlitwy. Jan Paweł II
opisywał to małżeńskie zmaganie na przykładzie biblijnej pary Tobiasza
i Sary poddanych próbie życia i śmierci. „Łącząc się ze sobą jako mąż i żona,
mają znaleźć się w sytuacji, w której zmagają się ze sobą siły dobra i zła
i przesilają się wzajemnie... W tym ujawnia się prawda i moc miłości, że jest
zdolna stanąć pomiędzy siłami dobra i zła, jakie zmagają się w człowieku
i wokół człowieka, ufna w zwycięstwo dobra i gotowa uczynić wszystko
dla tego, aby dobro odniosło zwycięstwo”39. Dobro ma szanse zwyciężyć,
o ile miłość ludzka znajdzie oparcie w modlitwie i liturgii Kościoła. Stawką
jest wierność całkowita i bezwarunkowa, podjęta nie „dla dobra dzieci”, nie
z obawy o to, co powiedzą inni, ani też dla rodzinnego „świętego spokoju”,
ale dla dopełnienia daru z siebie. Małżeństwo trwa nadal siłą woli, która
nie przestaje mówić „tak”, nawet jeśli rozum już od dawna nie podziela
przesłanek przemawiających za pozostaniem dalej ze współmałżonkiem.
Noc ducha przeżywał Chrystus, gdy na krzyżu dopełniał swoją ofiarę,
konsumując niejako akt małżeński z Oblubienicą-Kościołem. Można sobie
poczytać za szczególny przywilej ze strony Chrystusa możliwość przeżywania
swej trudnej i bolesnej miłości z miłością Zbawiciela, która wybawiała od zła
ten skomplikowany świat. Wiara zachowywana podczas doświadczenia nocy
ducha osiąga najwyższy stopień oczyszczenia. Tak dzieje się w przypadku par,
w których małżonkowie pozostają sobie wierni, nawet gdy rozum własny
albo innych osób przechodzi kolejne fazy protestu i zbuntowania. O takiej
miłości można wówczas powiedzieć, że nie żąda racji.
Wielu młodych zakochanych pragnęłoby – nawet jeśli to niedorzeczne –
nie tylko żyć do końca razem, ale i móc umrzeć razem. Niestety, zdarza się
coś takiego wyjątkowo rzadko, co oznacza, że większość małżonków musi
przejść próbę odejścia drugiej ukochanej osoby. Obaj współmałżonkowie
są teoretycznie wystawieni na tę gorzką perspektywę, choć statystyki
39 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą…, s. 351.
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potwierdzają, iż to kobiety częściej muszą mierzyć się z doświadczeniem
wdowieństwa. Oto skrajne stadium oczyszczenia na poziomie uczuciowych
więzi i odczuwanej samotności: niemożliwość dalszego dzielenia wielu
szczegółów życia, które towarzyszyły małżonkom przez wiele lat. Brakuje
znanych gestów, pieszczot, rozmów, wspólnych wyjść do kościoła czy do
parku. Nawet ostatni okres życia w chorobie i pomaganie sobie nawzajem
mogły tylko wzmocnić uczucie przywiązania. To ciężka próba, również
duchowa. Po latach spędzonych w komunii ciał, zwierzeń, sporów, modlitw
nie łatwo przestawić się na drogę życia duchowego w pojedynkę. Lecz czy jest
to konieczne?
Wiele osób owdowiałych mówiło o pewnej nowej formie życia razem ze
współmałżonkiem będącym „po tamtej stronie”. Jean Guitton opisywał to
jako przejście od komunikacji do komunii. Kościół wyznaje wiarę w świętych
obcowanie (communio sanctorum), nowy sposób doświadczania obecności
drugiej osoby poprzez Chrystusa zmartwychwstałego. Śmierć boleśnie dzieli
małżonków, lecz czasem wprowadza ich w nową, głębszą więź komunikacji
duchowej. Oto nowa jakość duchowości małżeńskiej przeżywanej we
wdowieństwie.
Pozostaje pytanie: co się będzie z nami działo, gdy umarli
zmartwychwstaną? Jezus tłumaczył faryzeuszom: „Przy zmartwychwstaniu
bowiem nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie
Boży w niebie” (Mt 22,30). Z tego mogłoby wynikać, że przymierze małżeńskie
kończy się wraz ze śmiercią. Takie myślenie mogłoby budzić duchowy
niepokój, a nawet przygnębienie. Czyżby małżeństwo miało tak lichy ciężar
gatunkowy, iżby miało rozpuścić się w niebie? Niegdyś przysięgę małżeńską
wyrażano słowami: „póki śmierć nas nie rozłączy”, dziś nowożeńcy
wypowiadają słowa: „ślubuję ci miłość, wierność... po wszystkie dni mego
życia”40. Różnica jest znacząca. Bowiem słowa „po wszystkie dni mego życia”
można rozumieć również w sensie życia wiecznego. Zresztą Pan Jezus nie
powiedział, że w niebie mąż i żona nie będą ze sobą razem; powiedział tylko,
że tam „nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić”. Niebo to miejsce, gdzie
będziemy żyć miłością. Definitywna, pełna więź miłości z Trójosobowym
Bogiem umożliwi nam pełną komunię miłości pomiędzy nami, ludźmi
zbawionymi. Toteż w stanie zmartwychwstania będziemy o wiele bliżej tych,
których na ziemi kochaliśmy.

40 Takie słowa przysięgi małżeńskiej zawiera rytuał ślubny przyjęty m. in. we Włoszech. W Polsce nadal
trwamy przy formule tradycyjnej: „że cię nie opuszczę aż do śmierci”.
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Świętość w duecie
Wielu chrześcijan i chrześcijanek żonatych i zamężnych, jeśli było
wynoszonych do chwały ołtarzy, to ze względu na zasługi odniesione
poza małżeństwem. W tym korowodzie świętości mamy wdowy, które po
śmierci swych mężów wstępowały do klasztorów, albo zakładały nowe, jak
św. Rita z Casci, św. Brygida Szwedzka, bł. Maria Guyart-Martin z Quebec
czy św. Joanna de Chantal, założycielka sióstr wizytek. Mamy też mężów
porzucających swe żony dla wzniosłego ideału życia pustelniczego, jak św.
Mikołaj z Flue, patron Szwajcarii; mamy wielkich polityków poświęcających
się bez reszty sprawom publicznym, jak św. Ludwik IX, król Francji. Żony
w wypadku tych świętych mężczyzn zdawały się odgrywać niewielką rolę
w dziele ich życia. Kto dziś pamięta o Dorocie z Flue, pozostawionej przez
ogarniętego pragnieniem Boga Szwajcara z dziesięciorgiem dzieci, gdy
najmniejsze miało zaledwie kilka miesięcy, i akceptującej wybór męża?
Na próżno też szukać w leksykonach świętych Małgorzaty z Prowansji,
żony Ludwika IX. Można by pomyśleć, że chrześcijanin może osiągnąć stan
świętości życia pomimo małżeństwa, a nie dzięki niemu.
Wiele jednakże zmieniło się w podejściu do tych spraw od momentu,
gdy 21 października 2001 roku Jan Paweł II postanowił wynieść na ołtarze
wspomnianą już wyżej parę małżeńską Luigiego i Marię Beltrame Quattrocchi
jako znak heroicznej formy życia chrześcijańskiego tych dwojga. Już
w marcu 1992 roku, podczas spotkania z duchowieństwem rzymskim, papież
wyraził pragnienie doczekania się uznania za świętych kompletnej pary
małżeńskiej: „Czuję wielkie pragnienie w mym sercu, lecz widzę, że procedury
beatyfikacyjne zdają się być jeszcze odległe od takiej możliwości. Naturalne
wsparcie, na które mogą liczyć wszyscy zakonnicy i zakonnice, ogłoszeni
błogosławionymi lub świętymi, oczywiście, ze względu na ich zasługi,
dla par małżeńskich jeszcze nie istnieje. Brakuje im wsparcia ze strony
społeczności kościelnej, ludu Bożego... Brak nam tradycji w tym względzie,
jak i mechanizmów ludzkich pomocnych w przeprowadzaniu procesów
beatyfikacyjnych lub kanonizacyjnych. Należałoby przemyśleć to wszystko”41.
O wiele łatwiej, z formalnego punktu widzenia, przeprowadzić taki proces
informacyjny w przypadku kogoś, kto należał do zgromadzenia zakonnego,
41 Jan Paweł II, Przemówienie na zakończenie wielkopostnego dnia skupienia dla duchowieństwa diecezji rzymskiej, Watykan, 5 marca 1992, za stroną internetową:
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1992/march/documents/hf_jp-ii_spe_19920305_
clero-roma_it.html
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zwłaszcza zaś gdy był jego założycielem. Można bowiem spodziewać się
większej mobilizacji sił i środków ze strony odpowiedniej wspólnoty, do której
zainteresowany należał, a która dzięki uznaniu świętości tejże osoby zyska
na uznaniu w Kościele. Pary małżeńskie miałyby nikłe szanse na podobne
wsparcie.
Problem jednakże jest większy i polega na rozstrzygnięciu, czy świętość
jest indywidualną drogą życia chrześcijanina, czy też można ją osiągnąć
wspólnie dzięki małżeńskiej wierności. Czy na wezwanie Boga do radykalnego
pójścia za nim każdy człowiek odpowiada osobiście sam za siebie, czy też taką
odpowiedź można przeżyć i zrealizować wspólnie? Nowe światło rzucił na
tę sprawę Sobór Watykański II swą wypowiedzią o świętości w małżeństwie:
„Wypełniając mocą tego sakramentu swoje zadania małżeńskie i rodzinne,
przeniknięci duchem Chrystusa, który przepaja całe ich życie wiarą,
nadzieją i miłością, zbliżają się małżonkowie coraz bardziej do osiągnięcia
własnej doskonałości i obopólnego uświęcenia, a tym samym do wspólnego
uwielbienia Boga”42. Potrzeba było jakiegoś przykładu potwierdzającego ten
typ samoświadomości Kościoła. Była nim beatyfikacja państwa Quattrocchi
dokonana przez Jana Pawła II, symbolicznie, na progu trzeciego tysiąclecia
chrześcijaństwa, na potwierdzenie papieskiego przeświadczenia, że
„przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę!”43.
Wciąż ciąży nam myślenie silnie indywidualistyczne w podejściu do
spraw duchowych. Przyczynia się ono do pojmowania małżeństwa w sposób
naturalistyczny, jakby chodziło w nim o pewien kontrakt zawierany przez
dwie strony w celu zrealizowania wspólnego przedsięwzięcia. W takim
świetle małżeństwo wygląda bardziej na stowarzyszenie niż komunię osób. Ta
ostatnia zresztą może być potraktowana co najwyżej jako efekt uboczny czy
dodatkowy małżeńskiego kontraktu. Jan Paweł II jednak w swym nauczaniu
konsekwentnie przedstawiał związek małżeński nie w terminach relacji
dwóch partnerów zawierających dobrowolną umowę (co jest warunkiem
wystarczającym par cywilnych i, jeszcze bardziej, tak zwanych związków
partnerskich), ale jako jedność dwojga osób, które w dynamice oblubieńczej
miłości zmierzają do stania się „jednym ciałem”, wychodząc tym samym
poza obszar jednostkowego indywidualizmu. W świetle słowa Bożego (Księgi
Rodzaju) mężczyzna i kobieta poprzez przeżywaną komunię między sobą stają
się zdolni do odtworzenia (odbicia w sobie) trynitarnej komunii Osób Boskich.
Powołanie człowieka do noszenia w sobie obrazu Bożego jest rozumiane
42 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w święcie współczesnym Gaudium et spes, 48.
43 Jan Paweł II, adhortacja Familiaris consortio, 86.
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bowiem jako naturalne uzdolnienie do komunii z drugą osobą, przeżywanej
na sposób cielesny, dzięki ich męskości i kobiecości.
Indywidualizm jest pochodną grzechu przeżytego przez ludzi w raju,
a wraz z nim zagubienia własnej tożsamości, to jest utraty pewności co do
bycia obrazem Boga. Źródłem pokusy przeżywania własnego małżeństwa
w sposób indywidualistyczny zdaje się być zniechęcenie albo wręcz klimat
utraty nadziei co do możliwości osiągnięcia wraz z drugą osobą komunijnej
harmonii życia. Znamienne, że diabeł w raju rozpoczął rozmowę tylko
z kobietą, jej samej – z pominięciem męża – składając obietnicę pełnej
realizacji: „tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło” (Rdz 3,5). Oto pokusa wielu
małżeństw – duchowość indywidualistyczna, która wydaje się doskonalsza
i bardziej satysfakcjonująca od pokornej drogi wspierania się w drodze
do nieba razem. Tymczasem pierwotny plan Boga jest inny: możliwość
doświadczenia Jego miłości wspólnie, poprzez jedność cielesną i komunię
duchową. Jednym sercem i jednym duchem. Jeśli małżeństwo jest pomysłem
Boga na pokazanie Jego trójosobowej obecności w świecie, powołane do tego
osoby nie zrealizują tego nigdy w pojedynkę, ale razem.
Z tego wynika zasadnicza konsekwencja: mąż bierze na siebie
odpowiedzialność za zbawienie swej żony, i na odwrót. Powołanie do bycia
jednym ciałem oznacza, że ciała małżonków, dzięki którym mogą nieustannie
przeżywać swe życie jako bezinteresowny dar dla drugiego, nie należą więcej
do nich indywidualnie. Podobnie ich wola, racja, plany i ambicje. Są powołani
do tego, aby przeżyć życie w doskonałej jedności dwóch inteligencji i dwóch
motywacji. Jednakże w jaki sposób można opuścić własne „ja”, aby darować
się drugiej osobie? I jak przy tym nie zniszczyć, ani nie pozbawić znaczenia
swej własnej indywidualności, lecz – wręcz przeciwnie – wzbogacić ją
i nasycić sensem życia?
Wyjaśniał to w swym niepowtarzalnym stylu Karol Wojtyła: „Przede
wszystkim narzuca się pytanie: czy osoba może siebie oddać innej osobie?
Stwierdzono przecież, że każda osoba z istoty swej jest nieprzekazywalna
– alteri incommunicabilis. Jest więc nie tylko panią samej siebie (sui iuris),
ale także nie może siebie odstąpić czy oddać. Takiemu oddaniu siebie samej
sprzeciwia się natura osoby. Rzeczywiście: w porządku natury nie można
mówić o oddaniu osoby innej osobie, zwłaszcza, jeśli to oddanie rozumiemy
w znaczeniu fizycznym. To, co osobowe, wyrasta ponad jakąkolwiek formę
oddania, a z drugiej strony przywłaszczenia sobie w sensie fizycznym. Osoba
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jako taka nie może być cudzą własnością, tak jak rzecz. W konsekwencji
wykluczone jest też traktowanie osoby jako przedmiotu użycia. To jednak, co
nie jest możliwe i prawidłowe w porządku natury ani w znaczeniu fizycznym,
może dokonywać się w porządku miłości i w znaczeniu moralnym. W takim
znaczeniu jednak osoba może siebie dać czy też oddać innej, i to zarówno
osobie ludzkiej, jak i Bogu, a przez takie oddanie kształtuje się szczególna
postać miłości, którą określamy jako miłość oblubieńczą. Świadczy to też
o szczególnej dynamice osoby, o szczególnych prawach rządzących jej
istnieniem i rozwojem. Dał temu wyraz Chrystus w owym zdaniu, które zdaje
się zawierać głęboki paradoks: «Kto by chciał ocalić duszę swoją, ten ją straci,
a kto by utracił duszę swoją dla mnie, ten ją znajdzie» (Mt 10,39)”44.

Trzy ołtarze
Małżeństwo jako sakrament dwojga osób sobie nawzajem oddanych
potrzebuje – jak każdy sakrament – pewnego rytuału i miejsca celebrowania.
Potrzebuje jakiegoś – mówiąc obrazowo – ołtarza. Tym bardziej uzasadnione
wydaje się takie spojrzenie na chrześcijańskie małżeństwo, im bardziej
skłonni jesteśmy porównywać życie małżonków do liturgii sprawowanej
na poziomie ich ducha oraz ich ciał. Trzeba przyjąć, że małżeństwo
urzeczywistnia się na trzech ołtarzach: jednym z nich jest ołtarz sensu
stricte kultyczny, to jest wspólnie przeżywana Eucharystia; drugim jest
ołtarz wspólnego stołu, przy którym rodzina buduje swoje więzi codzienne,
dzieląc razem pokarm i rozmowę; trzeci zaś ołtarz to łoże małżeńskie,
gdzie małżonkowie wzajemnie dają sobie siebie nawzajem w intymności
swych ciał. Na wszystkich tych trzech ołtarzach ich miłość okazywana jeden
drugiemu spotyka się z miłością Chrystusa. Tam mąż i żona otrzymują moc
Ducha Świętego, tam też przeżywają wychodzenie poza ludzkie miary, aby
doświadczać pomiędzy sobą hojności na miarę Boga. Zaniedbywanie tych
ołtarzy wiąże się z ryzykiem budowania własnego domu bez solidnego
fundamentu, jakim jest doświadczenie miłości Chrystusa zmartwychwstałego
pośród ludzkiej ułomności narażającej kochające się osoby na wyczerpywanie
się ich naturalnych złóż. Zignorowanie jednego z nich burzy naturalną
równowagę, na której opiera się małżeńska wspaniałomyślność. Można
te trzy wsporniki sakramentalnej miłości przyrównać do trójnogu. Mebel
to bardzo solidny i najmniej wywrotny, o ile nie zabraknie w nim jednej
z nóg. W przeciwnym razie nie jest w stanie zagwarantować jakiejkolwiek
stabilności.
44 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, s. 88-89.

133
W tym świetle należałoby wyjaśnić jeszcze kwestie tak zwanych
małżeńskich obowiązków. Niegdyś do ich uświadamiania przykładano
dużą wagę, stanowiły one też przedmiot rachunku sumienia. I tak, pewien
podręcznik katolickiej duchowości z 1714 roku, przy omawianiu „casusów
sumienia”, wyliczył aż 56 sytuacji odpowiadających tymże „obowiązkom”
ciążącym na małżonkach. Przy czym powinności nałożone na żonę zdawały
się zdecydowanie przewyższać te, których oczekiwało się od mężów. Żona
była zobowiązana odpowiedzieć na każde żądanie współmałżonka pod
sankcją grzechu ciężkiego, bowiem w przypadku przeciwnym narażała
go na ryzyko niepowściągliwości, a nawet zdrady. Mężczyznom dawało
to wspaniały instrument przymuszania swych oblubienic do spełniania
ich rozwiązłych kaprysów. Dzisiaj kategoria „małżeńskich obowiązków”
zniknęła z języka podręczników moralności ze względu na jej brzmienie na
pierwszy rzut oka faryzejskie: jakby człowiek musiał czuć się przymuszany do
uczestniczenia w tym, co buduje jego szczęście tymczasowe i wieczne.
Podobnie zresztą brzmi zastosowanie kategorii obowiązku w odniesieniu
do udziału w mszy niedzielnej. Zaskakujące, że to, co dla pierwszych
chrześcijan oznaczało spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym, lekarstwo
nieśmiertelności, zaślubiny z kochającym Boskim Oblubieńcem i postrzegane
było jako absolutna życiowa konieczność (dość pomyśleć o męczennikach
z Abiteny, którzy w obliczu szykan ze strony rzymskich urzędników
deklarowali „my bez Eucharystii żyć nie możemy”), mogło z czasem zamienić
się w powinność, którą należało wyegzekwować prawnym przepisem
i groźbą sankcji duchowych. Tak samo zaskakuje, iż w kategorię obowiązku
może przeobrazić się to, co stanowiło dla narzeczonych ekwiwalent raju. Ileż
zakochanych par nie może doczekać się stosownego momentu, by razem bez
pamięci rzucić się w objęcia erosa, a kiedy już mają pełny dostęp do swych
ciał najchętniej nie wychodziłoby wcale z pościeli.
Niemniej to, co źle brzmi ze względu na groźbę faryzejskiego formalizmu,
może nabrać innego, pozytywnego znaczenia w świetle branej pod uwagę
ludzkiej słabości. Ileż razy potrzebujemy specjalnej zachęty do sprostania
zadaniom, których obiektywnego waloru nigdy byśmy nie chcieli poddawać
pod dyskusję. Wystarczy wspomnieć udrękę porannego wstawania do pracy:
mimo że jesteśmy świadomi tego, iż jeśli natychmiast nie poderwiemy się
z posłania, to świat się zawali, dalej przedłużamy moment uszczęśliwiającej
drzemki. Gdy chodzi o miłość, ileż innych czynników, poza samą ludzką
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niefrasobliwością, może powstrzymywać małżonków przed daniem sobie
tego, co potrzebują: zmęczenie, brak czasu, chorujące dzieci, zaangażowanie
w sprawy społeczne, powinności zawodowe, przytępienie uwagi na
potrzeby partnera, chwilowe przesilenie emocjonalne... Oto powody, dla
których powołanie się w sumieniu na obowiązki małżeńskie może okazać
się zbawienne, aby nie dopuścić do powolnego obsuwania się małżonków
w przepaść uczuciowej obojętności.
Błogosławione powinności małżeńskie, które przypominają o tym, że
człowiek został stworzony dla całkowitego daru z samego siebie, a więc
również i ze swego ciała. Błogosławione powinności małżeńskie, które
ratują małżonków przed zbyt łatwym uwierzeniem w to, że jest się aniołem,
zaniedbując wymogi miłości konkretnej. Podobnie jak powinności niedzielne
nie dopuszczają, by przyjmować cokolwiek innego za ważniejsze dla
chrześcijanina od udziału w Eucharystii zmartwychwstałego Pana. I jedne,
i drugie – choć z zachowaniem odpowiedniej analogii – nie pozwalają na
zignorowanie osób, które powinno się kochać ponad wszystko. Delikatna
kwestia łoża małżeńskiego, którego praw strzegą wyżej wspomniane
powinności, wiąże się z faktem, że osoba ludzka jest bytem seksualnym,
a seksualność może stanowić dla człowieka tak źródło rozkoszy, jak
i udręki. Łatwo zatem niektórym osobom przychodzi ochota na „wypisanie
się” z tej rozrywki. Zwłaszcza kobietom, dla których pożycie fizyczne –
w perspektywie spełnionej potrzeby macierzyńskiej – może łączyć się z czymś
bolesnym, uciążliwym i niepotrzebnym, nieraz nawet z przekonaniem, iż
wstrzemięźliwość seksualna czyni małżeństwo bardziej „czystym”.
Dawniej ze względu na wszelkiego rodzaju problemy, jakie człowiek może
odczuwać w związku z własną nieokiełznaną seksualnością, proponowano
jako remedium małżeństwo. „Lecz jeśli nie potrafiliby zapanować nad sobą,
niech wstępują w związki małżeńskie! Lepiej jest bowiem żyć w małżeństwie,
niż płonąć” – radził św. Paweł. Wśród celów stawianych przed związkami
małżeńskimi tradycyjna teologia katolicka wymieniała, oprócz spłodzenia
i wychowania potomstwa oraz obopólnego dobra małżonków, także
„lekarstwo na pożądliwość” (remedium concupiscentiae). Trudno dziś pogodzić
się z wizją takiego celu pobrania się, z którego miałoby wynikać, iż dwoje
ludzi jest ze sobą, by w sposób „dozwolony” wyżyć się seksualnie. Z tego
miałaby wynikać nadzieja, że po ślubie wszystko się unormuje.
Tymczasem dzielenie posłania z ukochaną kobietą wcale nie musi
działać kojąco na zmysły i wyobraźnię. W wielu wypadkach nam, żyjącym
w celibacie, o wiele łatwiej zachować czystość, niż małżonkom samokontrolę,
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Doświadczenie fizycznej miłości budzi
w sercach małżonków wiele obaw o granice
tego, co dopuszczalne: gesty, pozycje,
pocałunki, pieszczoty - ile, jak i dokąd można?
gdyż aktywność seksualna tworzy przyzwyczajenia oraz karmi fantazję.
Małżeństwo wcale nie służy jako środek do ugaszenia potrzeb seksualnych,
wręcz je podsyca. Czy w jakimś sensie zatem może być lekarstwem na
pożądliwość? Owszem, w tym, że pożądliwość jest raną pozostawioną na
ludzkim sercu w wyniku grzechu pierworodnego, która skłania człowieka
do posługiwania się innymi we własnym egoistycznym celu. Małżeństwo
sakramentalne niesie w sobie łaskę gojenia tej rany. Lekarstwem na
pożądliwość nie jest zatem samo poślubienie drugiej osoby i nieskrępowany
z nią seks, ale raczej łaska sakramentalna będąca w stanie powyrywać z serca
małżonków korzenie nienasyconej, egocentrycznej namiętności.
Doświadczenie fizycznej miłości budzi w sercach małżonków wiele obaw
o granice tego, co dopuszczalne: gesty, pozycje, pocałunki, pieszczoty – ile, jak
i dokąd można? W tym względzie nietrudno o dwa rodzaje nieporozumienia.
Jednym jest formalizm, opierający całą aktywność intymną małżonków
o kategorie: dopuszczalne/niedopuszczalne. Podporządkowanie wszystkiego
normom może działać uspokajająco bądź niepokojąco na sumienie partnerów,
ale same normy pozostają czymś zewnętrznym względem tego, co ich
łączy i nie zawsze pozwalają dostosować się do konkretnych sytuacji. Nie
zawsze to, co „dopuszczalne”, jest w stosunku do odpowiedniej osoby
stosowne. Pozostaje jeszcze delikatność względem ukochanej osoby, czyli
umiejętność odgadnięcia jej oczekiwań w danym momencie. Poza tym
istnieją różnice wrażliwości męskiej i kobiecej w podejmowaniu aktów
seksualnych. Zazwyczaj mężczyźni są bardziej zmysłowi od kobiet, co może
się wyrażać w tym, że nie każdy rodzaj pieszczot czy doznań będzie kobiecie
odpowiadał. Zabiegi mężczyzny mogą łatwo skończyć się nieporozumieniem,
pozostawiając panów z uczuciem zawodu czy odepchnięcia.
W tym względzie każda reguła musi zostać spersonalizowana. Nie
wszystko sprawdza się u wszystkich par. Nie wszystko będzie odpowiadało
Życie seksualne katolików, albo Adam i Ewa w poszukiwaniu aureoli

w równym stopniu partnerowi i partnerce. Kierunek postępowania jest
jeden: to, co sprzyja budowaniu prawdziwej komunii cielesnej małżonków,
jest dobre, odpowiednie i zdrowe; wszystko zaś, co zmierza do zadowolenia
egoistycznego tylko jednego z nich bądź zdominowania drugiej osoby, jest
szkodliwe i powinno być unikane. Doświadczenie wielu par wskazuje na
pewne prawidłowości zasługujące na wzięcie ich pod uwagę w przeżywaniu
małżeńskiej intymności. Przede wszystkim ubiór: nie jest dobrą małżonką
kobieta, która nie przywiązuje wagi do jakości swej bielizny i pozwala sobie
na zakładanie czegoś, co zadziała jak gaśnica na męską namiętność. Do
dbałości o piękno intymnej relacji należy higiena osobista ciała oraz zapach,
którego walor z pewnością doceni partner. Do mężczyzny też musi dotrzeć,
że każda upojna symfonia wymaga odpowiedniego preludium. Chodzi
o pewne gesty czułości i sympatii: bukiet kwiatów, okazanie zainteresowania,
gotowość usłużenia... Drodzy panowie, zapotrzebowanie waszych pań na te
sprawy wcale nie mija wraz ze ślubem! Pieszczoty i pocałunki poprzedzające
pełne oddanie się małżonków w cielesnym złączeniu, nawet jeśli są
bardzo intymne, mogą być czymś dobrym, o ile sprzyjają przeżyciu ich
pełnej komunii. Należy przy tym zwracać baczną uwagę na to, że niektóre
gesty mogą być przyjmowane z przykrością, zwłaszcza w przypadku, gdy
któreś z małżonków niedostatecznie jeszcze akceptuje swe ciało lub też
nie potrafi pokonać oporu przed daniem się w pełni drugiemu. Czasem
zaznane w przeszłości rany w sferze uczuciowej czy seksualnej wymagają od
współmałżonka dużej cierpliwości i współpracy w pokonywaniu niechcianych,
choć realnych trudności.
Roztropność i wyczucie umiaru – to czynniki sprzyjające budowaniu więzi.
Pewne pieszczoty prowokujące zbyt szybką reakcję cielesną w stosunku
do pełnej gotowości na miłosne zjednoczenie mogą okazać się katastrofą.
Wystarczy pamiętać o tym, że pieszczoty wstępne powinny pozostać
wstępnymi i nie koncentrować zbytnio uwagi małżonków na sobie samych
i na przyjemności, jakiej dostarczają z pominięciem pełnego małżeńskiego
złączenia. Akt małżeński jest wówczas przeżywany w pełni, gdy łączy się
w intencji małżonków z postawą otwartości na życie. Komunii autentycznej
nie da się osiągnąć, oddzielając oddanie się cielesne od jego celowości. Tak się
dzieje nie tylko w wypadku uciekania się do środków antykoncepcyjnych, ale
i w sytuacji niechęci do złożenia nasienia w łonie kobiety.
Prawdziwa komunia małżeńska wyklucza jakąkolwiek formę dominacji. Do
subtelnych nadużyć może dochodzić wraz z chęcią dostarczenia partnerowi
przyjemności za cenę wykorzystania bezbronnej dobroduszności czy zaufania
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Nie jest dobrą małżonką kobieta, która nie
przywiązuje wagi do jakości swej bielizny.
współmałżonka. Nie wyklucza to pomysłowości w miłosnym obcowaniu ze
sobą, z wyjątkiem tych pozycji czy żądań, które mogą okazać się dla jednej
ze stron upokarzające, nie przyczyniając się w niczym do zaznania jedności.
Celem złączenia cielesnego małżonków nigdy nie powinno być osiągnięcie
maksimum przyjemności, ale maksimum komunii. Przyjemność jest zasadna,
ale jako owoc miłosnego oddania się, nigdy zaś jako cel. Doświadczenie
frustracji w związkach każe przypuszczać, że pomimo przeżywanych
paroksyzmów wywoływanej pieszczotami rozkoszy małżonkowie mogą
odczuwać w swych intymnych relacjach brak pełnej więzi, a nawet miłości.
Natomiast osiągnięta jedność nadaje nowy smak przeżywanej przyjemności,
dostarczając jednocześnie radości z cielesnego złączenia się. Dużą rolę
w intymnym zbliżeniu odgrywa spotykanie się wzrokiem.
Pełni zjednoczenia cielesnego sprzyja autentyczne „wsłuchiwanie się”
w partnera. Intymność w związku uwarunkowana bywa wieloma czynnikami,
na które zazwyczaj bardziej wrażliwa okazuje się być kobieta. Mogą tu mieć
swoje znaczenie takie elementy, jak klimat, miejsce, stan psychicznego
napięcia, cykl menstrualny, troski, zmęczenie, itp. Wynika stąd, że nie da
się osiągnąć – niejako automatycznie – pełni komunii małżeńskiej jedynie
w wyniku powtarzania czynności seksualnych. Nigdy w takich sytuacjach
za wiele wyrażania własnych oczekiwań, zwracania uwagi na oczekiwania
partnera, oddawania drugiemu w darze swego ciała, wykazywania
pomysłowości czy przejawiania chęci pozytywnego zaskoczenia drugiej osoby.
Wyrazem dojrzałości uczuciowej i duchowej w relacjach intymnych jest dar
rozróżniania. Same zewnętrzne reguły czy recepty na udany seks mogą okazać
się zawodnymi doradcami.

Całkowite spełnienie
Na zakończenie powrócę do wyrażonej powyżej myśli o potrzebie
trzech ołtarzy dla celebrowania w życiu chrześcijańskiego małżeństwa.
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Na wszystkich nich małżonkowie mogą doświadczać obecności Chrystusa
i życia nadprzyrodzonego pochodzącego z wysoka, co gwarantuje im sam
sakrament. Chciałbym zwrócić uwagę zwłaszcza na ołtarz eucharystyczny,
który w warunkach rozpędzonego tempa życia najłatwiej zignorować.
Małżonkowie potrzebują spotykać się u stołu Pańskiego, by spożywać
Ciało i Krew Chrystusa, nie tylko przy okazji obchodzonych rocznic
czy chrzcin, ale nieustannie. Istnieje bowiem pewna paralela – przy
zachowaniu odpowiednich proporcji jakościowych – pomiędzy złączeniem
się męża i żony w relacji seksualnej a połączeniem się oblubieńczym
małżonków z Chrystusem. Przyrzeczenia małżeńskie wyrażone deklaracją
słowną potrzebują w małżeństwie potwierdzenia w postaci cielesnego
skonsumowania związku. Siła sakramentu małżeńskiego nie wyczerpuje
się bowiem w ceremonii zaślubin, potrzebuje jeszcze potwierdzenia w łożu
miłosnym, gdzie zostaje położona przez małżonków niczym pieczęć na ich
kontrakcie. Wyraża to pięknie katolickie przekonanie, że to sami małżonkowie
udzielają sobie ślubu, a nie ksiądz. Oni stają się prawdziwymi celebransami
tego sakramentu, kapłan zaś jest tego świadkiem w imieniu Kościoła, w który
jako nowa tkanka zostaje to małżeństwo zaszczepione.
Oddajmy raz jeszcze głos papieżowi: „Małżeństwo jako sakrament zawiera
się przez słowo: «Biorę ciebie... za żonę (za męża) i ślubuję ci miłość, wierność
i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci». Samo z siebie
jednakże owo sakramentalne słowo jest tylko znakiem zawarcia małżeństwa.
Odróżnia się zaś zawarcie małżeństwa od jego spełnienia tak dalece, że
bez tego spełnienia małżeństwo nie jest jeszcze ukonstytuowane w pełnej
rzeczywistości. Stwierdzenie, że małżeństwo zostało prawnie zawarte, ale nie
spełnione (ratum – non consummatum), równa się stwierdzeniu, że nie zostało
ono w pełni ukonstytuowane jako małżeństwo”45.
Podobnie spełnia się eucharystyczny dar Chrystusa. Jego deklaracja miłości
do nas potrzebowała konkretnego potwierdzenia w ofierze ciała na krzyżu.
W ten sposób krzyż stał się łożem miłości, na którym Pan nas poślubił. Jezus,
gdy doszedł do szczytu swego miłosnego oddania się za nas na Kalwarii,
zawołał: consummatum est! – wykonało się! Całe dzieło odkupienia Chrystusa
można potraktować jako akt małżeński łączący Zbawiciela i Jego Oblubienicę
– Kościół, spełniony w Jego ciele. Dla nas, chrześcijan, sposobem wstąpienia
na łoże miłości z naszym Panem jest udział w Eucharystii, aby móc w pełni
doświadczyć całkowitego oddania się Chrystusa za nas i naszego oddania
się Jemu. I, podobnie jak w celebracji ślubnej, słowo Boga wypowiedziane
45 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą…, s. 316.
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do naszych uszu poprzez Ewangelię i teksty liturgii zostaje potwierdzone
przez Jego Ciało oddane nam do spożycia. Nie przez przypadek wejście
w kontakt z Ciałem Chrystusa podczas Mszy świętej nazywane jest komunią.
Eucharystia jest najbardziej oblubieńczym ze wszystkich sakramentów. Nasza
komunia ze Zmartwychwstałym jest skonsumowana dzięki eucharystycznemu
złączeniu cielesnemu: przyjmując Jego Ciało, nie tylko łączymy się z Nim jako
„serce z sercem”, ale i jako „ciało z ciałem”. Dla małżonków wspólny udział
w Eucharystii stanowi okazję do stałego odradzania się komunii między nimi.
W kontakcie cielesnym ze Zmartwychwstałym otrzymują oni nowy zastrzyk
energii. Za każdym razem, gdy przyjmują Ciało Chrystusa, przygotowują
własne ciała do złożenia z siebie daru. „Na tej drodze – dodał Jan Paweł II –
życie małżeńskie poniekąd staje się liturgią”46.

Pokochać ludzką miłość
Celibat kapłański nie jest zaprzeczeniem wartości małżeństwa.
Katechizm Kościoła Katolickiego, omawiając jeden po drugim sakramenty
kapłaństwa i małżeństwa, zauważa, że obydwa one mają służyć wspólnocie
46 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą… , s. 358.

Istnieje coś jeszcze,
co przetrwa dłużej
niż jeden sezon?
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i posłannictwu chrześcijan47. Prezbiter jest wezwany, by jak Chrystus
swej Oblubienicy, także i on dawał się Kościołowi na sposób oblubieńczy,
a więc wyłączny. Kościół tym samym staje się niejako „żoną” prezbitera.
„Ja, prezbiter – pisał w swym liście św. Jan Apostoł – do Wybranej Pani
i do jej dzieci, które miłuję w prawdzie... A teraz proszę cię, Pani, abyśmy
się wzajemnie miłowali” (2J 1,5). Serce kapłańskie, o ile zamierza służyć
prawdziwie ludowi Bożemu, staje się sercem męża. Małżonkowie wraz ze
swoim doświadczeniem dawania się wzajemnego stanowią nieustanną
inspirację dla służących im kapłanów, podobnie jak oddani swej posłudze
duchowni mogą zapłodnić nowymi energiami zmęczonych małżonków.
Dzisiaj, być może jak nigdy dotąd, potrzeba pasterzy, którzy potrafią
pokochać ludzką miłość. Wspaniałym tego modelem stał się Karol
Wojtyła wraz ze swym kapłańskim doświadczeniem bliskiej współpracy
z małżonkami, towarzyszenia zakochanym w dojrzewaniu do małżeńskich
decyzji czy też duchowego umacniania młodych rodziców. Słynne kajaki na
Mazurach czy wyprawy narciarskie w góry stanowiły pretekst do przeżywania
jedynej w swym rodzaju prezbitersko-małżeńskiej symbiozy duszpasterskiej
w Kościele. Takiej symbiozy zdaje się dziś oczekiwać nowa ewangelizacja i te
rejony świata, w których rodzina praktycznie zanikła. Wraca się do domu,
otwiera lodówkę, pożera pizzę i wypija colę. Po co wstawać rano? Jak żyć?
Przyszłość? Nie istnieje. Budzi strach. Nie wiadomo czego oczekiwać od życia.
Istnieje coś jeszcze, co przetrwa dłużej niż jeden sezon? Po co więc wiązać
się na stałe z inną osobą? Jaki sens ma małżeństwo? Jakie daje gwarancje
i perspektywy?
W naszym kardiologiczno-psychiatrycznym świecie jedynym pewnikiem
zdaje się być samobójstwo bądź nadzieja eutanazji. Mówią o tym młodzi,
myślą starzy. Samobójstwo zdaje się być dzisiaj jedyną możliwą jeszcze
rewolucją przeciwko światu, który miał być cudem, a okazał się świństwem.
Taki świat potrzebuje Dobrej Nowiny, że istnieje Ktoś, kto nigdy nie opuszcza
człowieka, że miłość zmartwychwstała i że życie pokonało mroki śmierci.
Bóg pragnie zbudować nową świątynię, odnowić swą Jerozolimę, w której
człowiek zetknie się z Jego chwałą. Tą świątynią będzie uzdrowiona,
życiodajna i bezpieczna rodzina. „Przyszłość ludzkości idzie poprzez
rodzinę!”48 – powiedział trzydzieści lat temu Jan Paweł II, a ja jestem
przekonany, że powiedział to jako prorok.
47 Katechizm Kościoła Katolickiego, p. 1534: „Dwa inne sakramenty: święcenia (kapłaństwo) i małżeństwo
są nastawione na zbawienie innych ludzi. Przez służbę innym przyczyniają się także do zbawienia osobistego.
Udzielają one szczególnego posłania w Kościele i służą budowaniu Ludu Bożego”.
48 Jan Paweł II, adhortacja Familiaris consortio, 86.
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„Trzeba młodych przygotowywać do małżeństwa – mówił Jan Paweł II
w słynnym wywiadzie udzielonym Vittorio Messoriemu – trzeba ich uczyć
miłości. Miłość nie jest do wyuczenia, a równocześnie nic nie jest tak bardzo
do wyuczenia, jak miłość! Jako młody kapłan nauczyłem się miłować ludzką
miłość. To jest jedna z tych podstawowych treści, na której skupiłem swoje
kapłaństwo, swoje posługiwanie na ambonie, w konfesjonale, a także
używając słowa pisanego. Jeśli umiłuje się ludzką miłość, to wtedy rodzi się
także żywa potrzeba zaangażowania wszystkich sił na rzecz «pięknej miłości».
Bo miłość jest piękna. Młodzi w gruncie rzeczy szukają zawsze piękna
w miłości, chcą, ażeby ich miłość była piękna. Jeśli ulegają swoim słabościom,
jeżeli idą za tym wszystkim, co można nazwać «zgorszeniem współczesnego
świata», a jest ono, niestety, bardzo rozprzestrzenione, to w głębi serca
pragną pięknej i czystej miłości. Odnosi się to i do chłopców, i do dziewcząt.
I ostatecznie wiedzą, że takiej miłości nikt im nie może dać, tylko Pan Bóg.
I dlatego gotowi są pójść za Chrystusem bez względu na ofiary, jakie z tym
mogą być związane”49. █

49 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 2006, s. 107.
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W mediach podejmowana jest tematyka edukacji seksualnej
w polskiej szkole. Pojawiają się głosy, jakoby w polskim systemie
oświaty nie realizowano edukacji seksualnej młodzieży, co
miałoby powodować negatywne skutki dla samej młodzieży i dla
całego społeczeństwa. Często postuluje się wprowadzenie do
polskiej oświaty szwedzkich programów.
Tymczasem w Polsce na tle krajów Europy Zachodniej
obserwujemy:
»» najniższą liczbę zajść w ciążę na 1000 nastolatek,
»» najniższą liczbę aborcji na 1000 nastolatek,
»» najniższą liczbę ogółem aborcji na 1000 mieszkańców,
»» najniższe wskaźniki zakażeń HIV i zachorowań na AIDS na
100 000 mieszkańców.
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Typy edukacji seksualnej: A, B i C
W dotychczasowych dyskusjach, poza bardzo nielicznymi wyjątkami,
nie podawano definicji edukacji seksualnej. W literaturze przedmiotu
oraz w praktyce agend oświatowych (np. w USA) znana jest klasyfikacja
i odpowiadające jej definicje trzech typów edukacji seksualnej, podane przez
Amerykańską Akademię Pediatrii:
typ A – wychowanie do czystości (abstynencji seksualnej), bez
propagowania antykoncepcji (abstinence-only education, chastity education),
typ B – biologiczna edukacja seksualna (biological sex education),
typ C – złożona edukacja seksualna, która zawiera oba powyższe podejścia
(comprehensive sex education).
Klasyfikacja ta była stosowana m.in. w amerykańskim systemie oświaty
przez prezydenta Georga Busha Jr. oraz przez Radę Europy. Prezydent
G. Bush Jr. popierał i finansował ze środków federalnych tylko edukację
seksualną typu A, zaś Europejski Komitet Spraw Społecznych, agenda Rady
Europy w roku 2009 jednoznacznie uznała, że rząd Chorwacji realizujący w
szkołach edukację seksualną typu A wypełnia właściwie odpowiednie zadania
oświatowe.

Typy edukacji seksualnej realizowane
w wybranych krajach Unii Europejskiej
Dla dokonania porównania wyników edukacji seksualnej wybrano trzy
kraje UE: Niemcy, Szwecję i Wielką Brytanię. We wszystkich tych krajach od
dziesięcioleci jest realizowana edukacja seksualna typu B, a Szwecja w wielu
kręgach podawana jest za kraj, którego model edukacji seksualnej należałoby
upowszechniać.

Polski model edukacji seksualnej typu A –
wychowanie do życia w rodzinie
Wprowadzenie do polskiego systemu oświaty w 1998 roku „wychowania
do życia w rodzinie” odpowiada edukacji seksualnej typu A.
Zmiany w podstawie programowej „wychowania do życia w rodzinie”,
wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23
grudnia 2008 roku, nie zmieniają zasadniczo dotychczas realizowanej edukacji
seksualnej typu A.

Polska oświata i edukacja seksualna na tle
wybranych krajów UE
Oficjalne dane z Eurostatu – Europejskiego Urzędu Statystycznego
(za 2008 rok) zestawiono w tabeli 1 oraz poddano wizualizacji przedstawionej
w diagramach 1−8.
Źródła danych:
»» dla wierszy 1–5 tabeli: EUROSTAT http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/
page/portal/population/data/database
»» dla wierszy 6−7: HIV/AIDS Surveillance in Europe 2009, WHO, s. 25 (HIV)
i 51 – AIDS http: //ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/ 101129_
SUR_HIV_2009.pdf

1. Liczba legalnie przerwanych ciąż przez nastolatki
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Tabela 1. Urodzenia żywe, aborcje oraz HIV/AIDS ogółem i wśród nastolatek
w wybranych krajach europejskich w 2008 roku
Lp

Wyszczególnienie

Polska

Szwecja

Wielka
Brytania

Niemcy

1

Liczba ludności ogółem

38 115 641

9 182 927

61 191 951

82 217 837

2

Liczba nastolatek w wieku
15−19 lat

1 324 231

309 280

1 942 500

2 263 821

3

Liczba dzieci żywo
urodzonych przez nastolatki
w wieku 15−19 lat

21 126

1 839

50 168

21 682

4

Liczba legalnie
przerwanych ciąż ogółem*

506

38 049

209 113

114 484

5

Liczba legalnie przerwanych
ciąż przez nastolatki
w wieku 15−19 lat

42

7 338

44 974

13 300

6

Liczba zdiagnozowanych
przypadków zakażeń HIV

753

383

7 386

2 843

7

Liczba zdiagnozowanych
przypadków zachorowań
na AIDS

159

73**

729

486

8

Liczba zdiagnozowanych
przypadków HIV i AIDS

912

456

8 115

3 329

9

Liczba zdiagnozowanych
przypadków HIV i AIDS na
100 000 mieszkańców

2,39

4,97

13,26

4,05

10

Liczba dzieci żywo
urodzonych przez
nastolatki w wieku 15−19
lat na 1000 nastolatek

15,95

5,95

25,83

9,58

11

Liczba legalnie
przerwanych ciąż przez
nastolatki w wieku 15−19
lat na 1000 nastolatek

0,01

4,14

3,42

1,39

12

Liczba legalnie
przerwanych ciąż ogółem
na 1000 mieszkańców

0,03

23,7

23,1

5,88

* Podane w tabeli dane odnoszą się do roku 2008, a więc dotyczą sytuacji ochrony życia poczętych dzieci w Polsce na mocy ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku, która dopuszcza aborcję jedynie w trzech wyjątkowych sytuacjach. Natomiast w Niemczech, Szwecji i Wielkiej Brytanii prawo dopuszcza aborcję na żądanie. W 1997 roku
w Polsce przywrócono (na rok) legalizację aborcji na żądanie i wówczas zarejestrowano 3047 przerwań ciąży. Aktualna całkowita wielkość tzw. podziemia aborcyjnego w Polsce szacowana jest na około 10 tys. przerwań ciąży.
**Dane za rok 2007

2. Liczba legalnie przerwanych ciąż przez nastolatki
w wieku 15−19 lat na 1000 nastolatek w 2008 roku
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3. Liczba dzieci żywo urodzonych przez nastolatki
w wieku 15−19 lat w 2008 roku
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5. Liczba legalnie przerwanych ciąż
ogółem w 2008 roku
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6. Liczba legalnie przerwanych ciąż
na 1000 mieszkańców w 2008 roku
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Wnioski
Realizowane w polskiej oświacie „wychowanie do życia w rodzinie”, czyli
edukacja seksualna typu A, przynosi zdecydowanie lepsze wyniki niż edukacja
seksualna typu B, prowadzona w Niemczech, Szwecji czy Wielkiej Brytanii.
Przywołane dane dowodzą, że masowe rozdawanie w szkołach środków
antykoncepcyjnych dla chłopców i dziewcząt nie eliminuje problemu
nieplanowanych ciąż i aborcji u nieletnich.
Oceniając pozytywnie dotychczasowe wyniki stosowanej w Polsce edukacji
seksualnej typu A, pragniemy podkreślić potrzebę dalszego doskonalenia tego
systemu poprzez:
»» podnoszenie jakości nauczania, w tym programów, podręczników
i pomocy dydaktycznych,
»» podnoszenie kwalifikacji nauczycieli realizujących ten przedmiot,
»» poprawę współpracy rodziców i nauczycieli,
»» ograniczenie negatywnego oddziaływania mediów na młodzież. █

W ubiegłym roku zmieniłam CHŁOPAKA na MĘŻA i zauważyłam znaczny
spadek wydajności działania, w szczególności w aplikacjach KWIATY
i BIŻUTERIA, które w CHŁOPAKU działały dotychczas bez zarzutu.
Dodatkowo MĄŻ - widocznie samoistnie - odinstalował kilka bardzo
wartościowych programów, takich jak ROMANS i ZAINTERESOWANIE,
a w zamian zainstalował, zupełnie przeze mnie niechciane
aplikacje KOMPUTER i SPORT.
ROZMOWA z Nim nie działa zupełnie, a aplikacja SPRZĄTANIE DOMU
po prostu zawiesza system. Uruchamiałam aplikacje wsparcia
KŁÓTNIA, aby naprawić problem, ale bezskutecznie.
- Desperatka
===============================================
DROGA DESPERATKO!
Pragniemy na wstępie zwrócić Twoją uwagę, iż CHŁOPAK jest
pakietem rozrywkowym, podczas, gdy MĄŻ jest systemem operacyjnym.
Spróbuj wprowadzić komendę C:\\MYSLALAM_ZE_MNIE_KOCHASZ, włączyć
ŁZY, oraz zainstalować WINĘ.
Jeżeli wszystko zadziała jak powinno, MĄŻ powinien automatycznie
włączyć aplikacje BIŻUTERIA i KWIATY.
Pamiętaj jednak, że nadużywanie tych aplikacji może doprowadzić
MĘŻA do wystąpienia błędów GROBOWA_CISZA lub PIWO.
PIWO jest bardzo nieprzyjemnym programem, który w pewnych
sytuacjach może włączyć plik GLOSNE_CHRAPANIE.MP3.
Cokolwiek byś robiła, pamiętaj jednak, żeby nie instalować
TEŚCIOWEJ.
- Serwis techniczny

GABRIELE KUBY (1944) niemiecka socjolog i pisarka,
siostrzenica fizyka Wernera Heisenberga i ekonoma Fritza
Schumachera, na własną prośbę ochrzczona w wieku ośmiu lat
w Kościele luterańskim, studiowała socjologię na uniwersytetach
w Berlinie i Koblencji, w 1997 roku – po latach poszukiwań
duchowych i fascynacji ezoteryzmem – nawróciła się na
katolicyzm. Autorka wielu książek, m.in. bestselleru Moja droga do
Maryi (1998). Na język polski przetłumaczone zostały m.in.: Harry
Potter – dobry czy zły? oraz Rewolucja genderowa.

Seks, rozsądek i cywilizacja
Autor Autorski

SEKS, ROZSĄDEK
I CYWILIZACJA
Rozmowa z Gabriele Kuby

Ponieważ mamy w Niemczech prawo przymusu szkolnego, również
edukacja seksualna podlega pod ten przymus. Nie ma możliwości
wycofania dziecka z zajęć. Już w szkole podstawowej dzieci są
instruowane na temat antykoncepcji, a podręczniki do tych zajęć ocierają
się o pornografię. Rodzice nie mają żadnych narzędzi, by skutecznie
przeciwstawić się seksedukacji. Jeśli podejmują zdecydowane kroki,
np. zabierając dziecko z zajęć – lądują w więzieniu.
Rozmawiał: Tomasz Rowiński
Współpraca: Łukasz Tura
Kraków, wiosna 2011

Foto: jugendamt.ch

Dziś wielu, także katolików, zastanawia się często, czy
czystość przedmałżeńska ma w ogóle sens, czy nie
jest ona czymś przestarzałym, pozostałością dawnych
systemów społecznych?
– To pytanie można sformułować inaczej, w bardziej uniwersalny sposób:
czy czystość przedmałżeńska jest brzemieniem, czy znakiem rozpoznawczym
chrześcijanina? Moim zdaniem jest to zdecydowanie znak rozpoznawczy,
z którego nie można zrezygnować. Widzimy obecnie dwa równoległe prądy
w kulturze europejskiej – upadek wiary i seksualizację społeczeństwa.
Warto zapytać, czy istnieje związek między tymi zjawiskami? Według

mnie, on istnieje i jest to związek przyczynowo-skutkowy. Dla chrześcijan,
już od pierwszych lat Kościoła aż do dzisiaj, oczywistością było, że trzeba
zachowywać czystość przedmałżeńską. Jest to podstawa dla późniejszego
życia rodzinnego – Bóg powołuje nas do miłości, a miłość oznacza
ofiarowanie się i oddawanie całego siebie. Jeśli mówię, że kogoś kocham, to
znaczy, że deklaruję wyłączność tego wyboru na teraz i na zawsze. Wielkim
pytaniem jest to, jak mogę urzeczywistnić taką wartość w moim życiu. Moim
zdaniem, nikt nie pisał o tym więcej i głębiej niż papież Jan Paweł II.
Na czym polega niezmienna wartość antropologiczna
czystości przedmałżeńskiej?
– Antropologia Księgi
Rodzaju mówi wyraźnie, że
człowiek został stworzony
jako mężczyzna i jako
kobieta, i powierzone mu
zostało zadanie rozmnażania
się, czyli płodności. Drugim faktem
antropologicznym jest to, że zostaliśmy
stworzeni na obraz i podobieństwo Boże –
z tego wynika nasza nienaruszalna godność.
Godność dzieci Bożych wyklucza możliwość,
żebyśmy się do czegoś nawzajem używali. Na
przykład do wykorzystania przez zaspokojenie
pożądania seksualnego.
Czyżby więc seks nie był ważny?
– Oczywiście, że jest ważny, inaczej nie byłoby nas. Powstaliśmy
przecież przez akt seksualny. Seksualność jest wspaniałym darem od Boga,
który połączony jest z pożądaniem, ale który wzywa nas do miłości.
Mówi Pani wiele o Bogu. Ale czy te prawdy, które
mają przecież charakter uniwersalny, a nie konfesyjny,
da się przekazać w taki sposób, by dotarły także do
niechrześcijan?
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Kiedy zakładam rękawiczkę na dłoń, to
mogę to robić wielokrotnie i mojej ręce
się nic nie dzieje, ale kiedy wypróbowuję
seks w organizmie wydziela się oksytocyna
i powstaje więź emocjonalna z drugą osobą.
Czy tego chcemy, czy nie.
– Prowadzę cykl weekendowych spotkań dla młodzieży na podstawie
książki, którą przygotowałam. Nosi ona tytuł Only you – daj szansę miłości.
Doświadczenie wyniesione z tych spotkań uczy mnie, że można
przekazać ten typ chrześcijańskiego doświadczenia samym tylko
rozsądkiem, nawet bez odwoływania się do religii.
Wielu wydaje się to jednak niemożliwe...
– Jest to zadziwiająco proste. Promiskuityzm
seksualny ma bardzo negatywne konsekwencje.
Sprawia, że ludzie nie mogą zrealizować swoich
nadziei na spełnioną miłość, a w każdym razie
drastycznie zmniejsza szanse na jej znalezienie.
Jest to bowiem zależne także od przyjętego
modelu życia. Każdy człowiek ma w sobie
tęsknotę za głęboką miłością i za rodziną.
Kiedy tylko dopuszczam do siebie

argumenty płynące ze zdrowego rozsądku i zadaję sobie pytanie, jakie są
szanse realizacji wartości rodzinnych, to łatwo mogę dojść do wniosku,
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że wchodzenie w większą liczbę związków seksualnych już od młodego
wieku pozbawione jest sensu. Takie wybory nie zmierzają w kierunku, który
wskazuje człowiekowi jego natura, i nie prowadzą do upragnionego celu.
Praktyka swobody seksualnej oznacza narażanie swego serca na głębokie
zranienia. Oznacza także konieczność „zabezpieczania się” antykoncepcją,
co znów prowadzi do budowania w sobie poczucia zagrożenia przed
potomstwem. Dziś u młodych niejednokrotnie zaczyna się to bardzo wcześnie
i utrwala na cały okres aktywności seksualnej. W tak ukształtowanej psychice
dziecko staje się największym nieszczęściem, a strach przed ciążą paraliżuje
i nie pozwala na radość kochania drugiej osoby. Tą drogą największa radość
w życiu – dziecko czyli owoc miłości – okazuje się największym koszmarem.
Jak w takiej sytuacji możemy mówić o budowaniu trwałej rodziny, nawet jeśli
w głębi pozostaje ona bolesnym pragnieniem?
Za częstą zmianą partnerów kryją się też inne motywacje.
Młodzi mówią często: „Musimy się sprawdzić”.
– Problem tkwi w tym, że seksualność silnie oddziałuje na człowieka
i ma swoje skutki dla naszej osobowości. Kiedy zakładam rękawiczkę na
dłoń, to mogę to robić wielokrotnie i mojej ręce się nic nie dzieje, ale kiedy
wypróbowuję seks, jest zupełnie inaczej. Nie mogę się oddzielić od tego, co
się dzieje podczas współżycia. To ma najprostsze wytłumaczenie na poziomie
hormonalnym. W organizmie wydziela się oksytocyna i powstaje więź
emocjonalna z drugą osobą. Czy tego chcemy, czy nie. Jeśli próba zakończy
się niepowodzeniem, ponieważ nie jestem do tego wystarczająco dojrzała,
następuje rozerwanie. Ludzie, którzy wcześnie zaczynają kontakty seksualne,
nie dojrzewają w swoich uczuciach, to zaburza proces kształtowania ich
osobowości. Najpierw trzeba stać się człowiekiem dojrzałym, powiem
nawet – panem samego siebie, by później móc ofiarować się drugiej osobie.
Jeśli inicjacja seksualna zachodzi wcześnie, w okresie dojrzewania, wtedy
wszystko dzieje się w chaosie. Ten czas powinien być okresem innych pytań:
jak kształtować siebie i swoje życie, jak budować relacje z innymi, relacje
przyjaźni, współpracy, jaką drogę zawodową wybrać? Wszystko potoczy się
o wiele gorzej, jeśli szybko wejdę w związki seksualne.
Jakie mogą być konsekwencje emocjonalne
i psychologiczne postępowania zgodnie z ideologią
„sprawdzania się”?
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– Jak już wspomniałam, momentem, kiedy powstają najgłębsze zranienia
psychiczne i duchowe, jest rozstanie w związku, w którym istnieje relacja
seksualna. Powtarzanie takich zerwań czyni osobę niezdolną do zawierania
trwałych związków. Pojawia się lęk przed zranieniem, przed rozstaniem,
zaburzona zostaje zdolność do zaufania. W jaki sposób człowiek, który ma
za sobą ileś takich rozbitych kontaktów seksualnych, może teraz powiedzieć
innemu człowiekowi: „Ja ciebie wybieram na zawsze, ja ciebie kocham”? Ci
ludzie z jednej strony żyją w lęku przed rozczarowaniami, a z drugiej w iluzji,
że kolejny związek spełni ich wysokie oczekiwania. A jak nie następny, to
jeszcze kolejny. Taka osoba przeważnie nie rozpoznaje, że sama musi najpierw
dojrzeć.
Mówimy o aspekcie duchowo-psychologicznym, ale jest jeszcze poziom
cielesny. Przede wszystkim zmiana partnera seksualnego podnosi w znacznym
stopniu ryzyko zarażenia się chorobami przenoszonymi drogą płciową, niesie
też ryzyko zajścia w ciążę, a zatem stania się rodzicem bez jakiejkolwiek
koniecznej do tego dojrzałości lub poddania się aborcji. Obie sytuacje są
w gruncie rzeczy tragiczne i nikomu ich nie życzę.
Jest jeszcze poziom społeczny problemu. Miejsca, jakie zajmujemy,
przestają być jasne. Jaką rolę pełnię w rodzinie mojego przyjaciela czy
przyjaciółki? Co mam zrobić jako matka, kiedy syn przyprowadza trzecią już
„narzeczoną”? Mam znów do niej mówić: „Jak to dobrze, że tu jesteś, witam
cię w naszej rodzinie”? Może i chcielibyśmy tak powiedzieć, ale to by nie
było prawdziwe. Normalną sprawą jest chęć przyjęcia takiej osoby jako córki,
a także chęć, żeby ona traktowała nas, starszych, jako ojca i matkę. Tą drogą
tworzą się więzi rodzinne. Dziś wpada to wszystko jednak w jakiś bezład.
Cała struktura rodziny zostaje zaburzona. Na takich rozbitych relacjach nie
można budować społeczeństwa.
Ale ludzie mówią, że to jest dla nich wygodne.
– Jezus powiedział: „Moje jarzmo jest słodkie”. To jest pewne jarzmo,
czyli ograniczenie, ale jest ono w sumie lekkie. Gdybyśmy położyli na jednej
szali wezwanie do czystości, które może być trudne jak każde wymaganie
dotyczące seksualności, zaś na drugiej szali koszty, które powstają w wyniku
porzucenia tego jarzma, czyli zaburzenia psychiczne, zranienia wewnętrzne,
choroby, rozbicie więzi międzyludzkich, to okazałoby się, że ta druga szala
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jest o wiele cięższa. Makrospołecznym skutkiem problemów, o których tu
mówimy, jest kryzys demograficzny. Po prostu wymieramy, a mimo to nie
budzimy się ze złudzeń.
A może to wcale nie jest wygoda, tylko lęki naszej
cywilizacji?
– Myślę, że ma pan rację. Musimy mieć też świadomość, że sytuacja
w Polsce jest zupełnie inna niż w moich rodzinnych Niemczech. W Polsce
nie było takiej rewolty studenckiej w 1968 roku jak u nas. U was komunizm
chciał zniszczyć rodzinę, ale nie było rewolucjonistów głoszących wyzwolenie
seksualne. W Niemczech stawiali sobie oni za cel zniszczenie i zupełne
zlikwidowanie rodziny oraz całkowitą emancypację niezobowiązującego
seksu. Ten program tylko dlatego nie został doprowadzony do końca,
ponieważ oni sami zauważyli, że społeczeństwo zaczyna z tego powodu
niszczeć, że rozpada się struktura społeczna. Zaczęto więc wycofywać
się z tego, podobnie jak bolszewicy wycofali się ze swoich najbardziej
radykalnych planów przeciw rodzinie.
Owszem, w krajach komunistycznych rodzina też była pod presją – były
aborcje czy państwowe żłobki – bez wątpienia, ale była to presja władz. Na
Zachodzie natomiast była to presja kulturowa wpływowych środowisk, co
jest zwykle skuteczniejsze niż presja państwa. Takie grupy, jak choćby Szkoła
Frankfurcka na czele z Adorno czy Horkheimerem, twierdziły, że rewolucja
seksualna wybawi świat od wszelkiego zła i nie będzie prawdziwego
wyzwolenia człowieka bez wyzwolenia seksualnego. W Niemczech mamy
już drugie pokolenie od tamtego czasu. Bardzo często nie ma ono już
żadnych wzorów. W Polsce macie jeszcze wzory. U nas młodzi ludzie często
pochodzą z rodzin, w których przez rozwody, ponowne małżeństwa i wolne
związki panuje zupełny chaos. Młodzi widzą to wszystko u swoich rodziców
i traktują jako normę. Poza tym są wpychani we wczesną edukację seksualną,
prowadzoną przez Instytut Pedagogiki Seksualnej, gdzie bardzo szybko
uczy się ich „używania” seksu. W tej chwili seksualizacja następuje już
w wieku dziecięcym. Jeśli zaś osoba doświadczy tak wczesnej seksualizacji,
to nie ma szans, by potem potrafiła utrzymać swoje życie w strukturach
rodzinnych, jakie jeszcze znamy i jakie były zawsze. Nie ma też już przekazu
chrześcijańskiego, ponieważ nastąpiło zerwanie pokoleniowe będące
wynikiem rozpadu rodziny. Seksualizacja uniemożliwia ludziom tworzenie
trwałych związków, a zatem zanika rodzina przekazująca trwałe wzorce.
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Czy rewolucja seksualna była możliwa, ponieważ kultura
i wiara chrześcijańska znalazły się w odwrocie?
– Do dziś jest dla mnie zagadką, dlaczego my, na Zachodzie, byliśmy
tak otwarci na ideologie komunistyczne. Mój ojciec był lewicowym,
bardzo znanym dziennikarzem i publicystą, który oczywiście występował
przeciwko nazistom i był przekonany, że Niemcy są najgorszym narodem
na całym świecie. Ja dorastałam w takim właśnie środowisku. Do roku 1967
studiowałam na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Jako grzeczna córka
swojego ojca dołączyłam oczywiście do ruchu ’68.
Wszyscy mamy skłonność do tego, by przyłączać się do takich ruchów,
a kiedy damy się już opanować relatywistycznym ideologiom, okazuje się,
że nie możemy się od tego wyzwolić. Przez całe moje życie, od dzieciństwa,
zadawałam sobie pytanie o prawdę i to pytanie o prawdę motywowało całą
moją pracę. Ono też pomogło mi rozpoznać, że wiele spraw w tym ruchu ’68
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było sprzecznych z prawdą. Nie dałam się też nigdy uwieść feminizmowi.
Już wtedy stało się dla mnie jasne, że jeśli nie będziemy mieli szacunku dla
macierzyństwa, to nie ma przed nami żadnej przyszłości. Do dziś pokutuje
u nas przekonanie, że kobieta, matka powinna dbać o swój rozwój zawodowy,
a dzieci mają być właściwie nie wiadomo gdzie. Dziś zbieramy tego żniwo.
Przerażające są dane na temat stanu zdrowia psychicznego i fizycznego
młodzieży w Niemczech. Ponad 30 proc. młodych ludzi w wieku 16-17 lat ma
różne zaburzenia psychiczne. Od 10 do 15 proc. dzieci, które kończą szkołę
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podstawową, nie potrafi czytać, pisać i liczyć – nie nadaje się wobec tego, by
kontynuować naukę. To skutek tego, że kobiety nie chcą być więcej matkami,
a mężczyźni ojcami.
Pokolenie ’68 miało swój epizod terroru militarnego, gdy lewacy zabijali
swoich przeciwników. Potem nastąpiła jednak zmiana metod walki i rozpoczął
się przedziwny proces przeobrażenia się „czerwonych” w „zielonych” oraz
przyjęcie nowej strategii – strategii długiego marszu przez instytucje. Ten
marsz przynosi sukcesy i dziś pod ich wpływami lewicowej ideologii znajdują
się główne ośrodki kultury, czyli media, uniwersytet...
...Kościół?
– Po stronie protestanckiej, ewangelickiej udało się to już zupełnie.
Błogosławienie związkom gejowskim i lesbijskim jest dziś czymś
powszechnym. Kościół katolicki w Niemczech również jest miękki i liberalny,
brakuje mu stanowczości. Wielkim problemem Kościoła w naszym kraju było
to, że w 1968 roku episkopat niemiecki zakwestionował encyklikę Humanae
vitae. To było bardzo brzemienne w skutkach. Można powiedzieć, że została
przestawiona zwrotnica. Na początku tory rozchodzą się w niewielkim
stopniu, ale potem następuje już zupełne rozłączenie. Tak właśnie było
z nieposłuszeństwem wobec papieża Pawła VI.
Czy uważa Pani, że te decyzje biskupów miały wpływ
na kształtowanie się mentalności niemieckiego
społeczeństwa?
– Oczywiście. Żyjemy w kraju, który ma wielkiego papieża i ten papież jest
atakowany u nas nieustannie. Moglibyśmy się podnieść przy tym papieżu,
wyprostować się – jako chrześcijanie, jako naród. Można powiedzieć, że
Bóg wybaczył nam wiele grzechów i dał nam papieża, byśmy mieli punkt
orientacyjny, którego można się trzymać. Ale na jego wizytę już dawno były
zapowiedziane wielotysięczne manifestacje sprzeciwu środowisk gejowskich.
Przewodniczący Bundestagu publicznie powiedział, że papież powinien
zawrzeć pokój z homoseksualistami.
Jaka jest sytuacja chrześcijan w takiej sytuacji?
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– Jest ona bardzo trudna. Ponieważ mamy w Niemczech prawo przymusu
szkolnego, to również edukacja seksualna podlega pod ten przymus. Nie ma
możliwości wycofania dziecka z zajęć. Już w szkole podstawowej dzieci są
instruowane na temat antykoncepcji, a podręczniki do tych zajęć ocierają
się o pornografię. Co więcej, treści te przenikają do innych przedmiotów. Na
zajęciach z matematyki liczy się liczbę orgazmów, a na biologii opowiada
o tym, kto ile miał z kim stosunków seksualnych. Niejednokrotnie dzieci same
zgłaszają rodzicom, że nie chcą chodzić do szkoły, ponieważ doświadczają
obrzydzenia wobec sposobu prezentacji tematyki seksualnej. Co więcej,
spotkałam się nawet z przypadkiem zupełnego odrzucenia seksualności
u dziewczyny, która przeszła przez edukację seksualną. To jest naprawdę
głęboka rana w sercu. Rodzice nie mają żadnych narzędzi, by skutecznie
przeciwstawić się seksedukacji. Jeśli podejmują zdecydowane kroki,
np. zabierając dziecko z zajęć – lądują w więzieniu. Mamy już kilka takich
przypadków, w których rodzice zostali aresztowani na czterdzieści dni,
a dzieci wysłano do domu opieki. Tak jest nie tylko w Niemczech, to jest
dążenie całej Unii Europejskiej, a także różnych agend Organizacji Narodów
Zjednoczonych. ONZ promuje ideologię mającą na celu usunięcie z naszych
głów przekonania, że to rodzice są najlepszymi wychowawcami, a rodzina
najlepszym środowiskiem dla dziecka.
Pani stara się przeciwdziałać tej seksualizacji młodych.
– W Niemczech istnieje centralny organ ministerialny odpowiedzialny za
uświadamianie zdrowotne ludności. Oni wydają tysiące broszur poświęconych
wychowaniu seksualnemu. Współpracują także z Instytutem Pedagogiki
Seksualnej z Dortmundu. To jest kuźnia edukatorów seksualnych. Oczywiście
wszystkie te publikacje można zamawiać nieodpłatnie. W jednej z takich
broszur znalazły się treści pedofilskie zachęcające rodziców do pieszczenia
intymnych części ciał dzieci. Poszłam z tym do mediów i ministerstwo
usunęło broszurę. Niestety, nie jest to jedyna broszura – w wielu innych
zachęca się do podobnych rzeczy. Podstawą myślenia twórców tych
materiałów jest ideologia prawa do seksualności od samego początku życia.
Zachęca się przecież u nas dzieci do masturbacji. Ma to być sposób na
rozwijanie pewności siebie. Zachęca się do jak najszerszego informowania
dzieci na temat praktyk i technik seksualnych, co ma jakoby chronić je przed
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molestowaniem. Wszystko to podaje się ludziom jako efekt badań naukowych,
co nie jest zgodne z prawdą.
Niestety, treści te obecne są także w instytucjach Kościoła katolickiego,
takich jak np. Caritas czy Związek Kobiet Katolickich. Kiedy próbowałam
opublikować tekst krytyczny wobec tego typu praktyk, nie udało mi się to
ani w piśmie „Focus”, chociaż jeden z członków redakcji wyraźnie mnie
poparł, ani w katolickim „Tagespost”, który odrzucił mój materiał. Problem
seksualizacji otacza zmowa milczenia. Także Kościół milczy, ponieważ
nie rozwinął żadnego alternatywnego programu na temat seksualności.
Kościół katolicki w Niemczech praktycznie nie przekazuje już nauki Kościoła
w tej sprawie. Nie ma nic: ani instytucji, ani programu. Nie ma oporu
ze strony biskupów. Chrześcijańscy rodzice, którzy nie chcą się poddać
tej niszczącej indoktrynacji, pozostają osamotnieni. Wyśmiewa się ich
jako fundamentalistów i ekstremistów. Bardzo trudno jest chrześcijanom
przeprowadzić swoje dzieci przez społeczeństwo. Pisma młodzieżowe, takie
jak choćby „Bravo”, są dziś niczym innym, jak pismami pornograficznymi
dla dzieci. Tak produkuje się społeczeństwo pogańskie, które nie ma dużych
wymagań wobec moralności seksualnej.
Gdzie widzi Pani źródła rozsądku i łaski we właściwym
rozumieniu ludzkiej seksualności?
– Książka Karola Wojtyły Miłość i odpowiedzialność otworzyła mi oczy na
te sprawy. Także adhortacja Familiaris consorcio Jana Pawła II była dla mnie
ważnym dokumentem w tej kwestii. Wreszcie zapoznałam się z papieską
teologią ciała, głównie poprzez pracę Christophera Westa. To była moja
ścieżka religijna i teologiczna. Natomiast na ścieżce socjologicznej dużą
rolę odegrały wyniki badań zawarte w tomie Płeć i kultura J.D. Unwina
opublikowanym w 1934 roku przez Oxford University Press. Ta książka stawia
pytanie, w jakim stosunku do siebie pozostają rozwój danej cywilizacji oraz
jej nastawienie do seksualności. Bazę dla tego dzieła stanowiły szeroko
przeprowadzone badania etnologiczne w wielu kulturach. Wynikiem pracy
Unwina był wniosek, że kultury wysoko rozwinięte istnieją tam, gdzie panują
surowe normy seksualne. Jego zdaniem jest to reguła, od której nie było
w dziejach wyjątku. Surowe normy seksualne to znaczy przede wszystkim
zachowywanie czystości przed małżeństwem oraz monogamia. Na tym
opiera jąsię choćby judaizm i chrześcijaństwo. Na tym opierała się kultura
europejska. Oczywiście, nigdy nie było tak, że wszyscy ludzie dochowywali
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tych zasad, ale były one zawsze punktem orientacyjnym. Poza tym we
wspomnianych kulturach występowały surowe normy formalne i nieformalne,
które pilnowały przestrzegania fundamentalnych norm. Były to zatem normy
zarówno społeczne, jak i prawne, które chroniły te normy, a tym samym
chroniły zbiorowość. Teraz to wszystko zostało wyrzucone. I w jakim stanie
znajdują się nasze społeczeństwa? Badania Unwina rzucają światło nie tylko
na stan dzisiejszych społeczeństw, lecz także na znaczenie, jakie ma właściwe
traktowanie seksualności dla rozwoju społecznego. To jest także pytanie, czy
mamy mieć społeczeństwo chrześcijańskie, czy pogańskie.
Czyli możliwy jest regres cywilizacyjny?
– Uważam, że nasze społeczeństwa znajdują się w fazie rozpadu.
Ponosimy konsekwencje wolności, o którą walczono
w 1968?
– Oto podstawowe pytanie ludzkiej egzystencji: „Czy jestem całkowicie
autonomiczny, czy jestem stworzony przez Boga?”. Jeśli uznaję się za istotę
stworzoną przez Boga, to ma dla mnie znaczenie, co powiedział Bóg. Żyjemy
– użyję tu sformułowania papieża Benedykta XVI – w czasach dyktatury
relatywizmu. Każdy z nas może osobiście wyznaczyć, co dla niego jest dobre,
a co jest złe. Nie mamy już żadnej wspólnej wiary. Ponieważ brak jest wizji
dobra wspólnego, wszelkie działanie w sferze społecznej wydaje się daremne.
Nawet państwo nie jest już nastawione na dobro wspólne społeczeństwa.
Dziś autonomia człowieka została posunięta tak daleko, że ideologia polityki
gender propaguje przekonanie, jakoby każdy mógł wybrać sobie dowolnie
płeć. Podobnie rzecz ma się z tak zwaną orientacją seksualną. Możemy
zdecydować, czy będziemy heteroseksualni, homoseksualni, biseksualni czy
transseksualni. A przecież jest jeszcze poligamia i poliandria i inne formy...
Dla mnie jest to znak, że ludzkość bliska jest obłędu. Świat zbudowany
jest na biegunowości kobieta – mężczyzna. Relacja ta istnieje po to,
żeby się nawzajem uzupełniać. Ponieważ wydaje nam się, że jesteśmy
tacy autonomiczni, to już w przedszkolu uczy się dzieci, że mogą same
podejmować decyzje. Ponieważ nie jest łatwo zdusić w ludziach zdrowy
rozsądek, dlatego już podczas wstępnej edukacji trzeba im czytać bajki,
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w których książę poślubia księcia. Niestety, to także przyjdzie do Polski.
Na szczęście wiara w Polsce wciąż jest silniejsza, ale musicie bronić się
przed naciskami, jakie będą szły z Unii Europejskiej – naciski te w tej chwili
szczególnie nastawione są na zrównywanie związków homoseksualnych
z normalnymi małżeństwami. Unia dysponuje wielkimi zasobami
finansowymi i instytucjami, które będą forsować taką politykę.
W jaki sposób możemy przeciwstawić się tym trendom?
– Są trzy poziomy, na których możemy sprzeciwiać się ideologii.
Pierwszy to poziom osobisty, drugi – polityczny, trzeci – społeczny.
Najważniejszy jest ten pierwszy. Poziom osobisty to przede wszystkim
sposób, w jaki prowadzimy nasze życie i jak staramy się, by było ono
właściwie uporządkowane. Jako katolicy mamy wiele wskazówek jak to
robić – jest bogate nauczanie Kościoła, wiemy też, jak dzięki łasce wejść
w kontakt z Bogiem, mamy sakrament spowiedzi, mamy Eucharystię, mamy
wreszcie takich świętych, jak Faustyna Kowalska, która powiedziała nam
o Bożym Miłosierdziu. Moje nawrócenie było wielką radością, które wiązało
się z uświadomieniem, że istnieje droga do Boga. I do dzisiaj ta radość
jest we mnie – mogę doświadczać, że Bóg mnie kocha, pomimo tego, że
grzeszę. Dzięki łasce Bożej znam drogę wyjścia z moich grzechów. Proces
wyjścia z grzechu do życia bez grzechu nie dzieje się tak z dnia na dzień,
ale wystarczy, żebyśmy podjęli walkę. Bóg współpracuje z nami, mimo
naszych słabości i grzechów – inaczej nie miałby nikogo. Miara naszego
wewnętrznego uporządkowania jest miarą możliwości naszego szerszego
oddziaływania na życie publiczne. Bez tego nie ma ani oddziaływania
politycznego, ani społecznego.
Jak trafia Pani z takim przekazem do młodych ludzi?
– Nieraz zastanawiałam się, jak młodym ludziom można przekazać
przesłanie o czystości. Nie jest dobrym sposobem mówienie: „Słuchaj, jeśli
nie zachowasz tych przykazań, to wylądujesz w piekle”. Coś takiego nie
przekonuje dziś ludzi. Trzeba wyjść z innego założenia. Staram się więc
poruszać temat tęsknoty każdego człowieka za miłością i rodziną. Każdy
człowiek w swoim sercu wie, czym jest miłość. Większość z nas doświadczyła
kiedyś w życiu tej prawdziwej miłości. Mam przynajmniej nadzieję, że
tak jest. To jest nasza najgłębsza tęsknota i ona żyje w młodych ludziach,
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jeśli nie została zniszczona. Nie jest pomniejszym zadaniem realizowanie
miłości w naszym życiu. Jednak takie nastawienie wymaga wielu poświęceń
i wysiłku. Wszystko, co jest cenne, wymaga poświęceń. Trzeba ofiarować
się drugiej osobie, trzeba troszczyć się o jej dobro, trzeba podjąć wyzwania,
ograniczyć się w pewnych wymiarach, żeby wyjść jej naprzeciw.
Mamy też tęsknotę do życia w pełnej rodzinie. Każdy, kto doświadczył
rozbicia rodziny – osobiście czy obserwując innych – rozumie, jak bolesne
są to przeżycia. Mówię młodym ludziom: „Jesteście wolni, macie tę wolność
daną od Boga, możecie decydować i wybierać, jak chcecie postępować z tą
wolnością. W naszym społeczeństwie mamieni jesteśmy wizją, że możemy
czynić zupełnie wszystko, co zechcemy. ONZ już czternastolatkom proponuje
wolność wyboru w sprawie aborcji z pominięciem wiedzy i woli rodziców.
Mamy dziś do czynienia z pojęciem wolności, które zostało okrojone ze
swojej pełni. A jest przecież jeszcze druga strona rozumienia wolności, która
mówi, że mamy być odpowiedzialni za swoje decyzje i ponosić konsekwencje
własnych działań. „Jeśli faktycznie masz w sobie tęsknotę za miłością, za
rodziną i jesteś wolny w swoich decyzjach, to zastanów się, jak chcesz
podejść do tych spraw”. Wielu młodych myśli: „Teraz żyję chwilą, a później
i tak przyjdzie to, co powinno przyjść”. To jednak tak nie działa. Budujemy
dom naszego życia w każdym momencie tego życia. Od tego momentu
pada też pytanie, czy możemy wyłączyć z tych rozważań rozum. Mamy tu
pytanie do naszego rozsądku – chodzi o to, żebyśmy widzieli, że są dwie
drogi prowadzące w przeciwne strony. Moje osobiste doświadczenie pokazuje
mi, że nie jest wcale trudno doprowadzić młodych ludzi do właściwego
rozumowania.
Wspomniała Pani o swoim nawróceniu. Czy mogłaby Pani
coś więcej o tym powiedzieć?
– Kiedy mój mąż wyprowadził się 1 stycznia 1996 roku, przeżyłam
wielkie zwątpienie. Zostałam sama z trójką dorastających dzieci, moje
dwudziestoletnie poszukiwania okazały się niczym, pozostały tylko
zniszczenia. Wtedy przyszła do mnie młoda sąsiadka mieszkająca
naprzeciwko, przyniosła mi nowennę i powiedziała: „Módl się”. Zrobiłam
to, siedząc przed statuetką Buddy. Wtedy pierwszy raz w życiu modliłam się
do Boga jak do Ojca. Do tego momentu odrzucałam Kościół katolicki, tak jak
odrzucał go duch czasu, w którym żyłam. Kiedy skończyłam odmawiać tę
nowennę, wiedziałam, że stanę się katoliczką. To była czysta łaska, która na
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mnie spłynęła. Jakby Bóg chciał powiedzieć: „Teraz, kiedy jesteś już na dnie,
weźmiesz od mnie cały pakiet”. Wtedy dopiero zaczęłam się uczyć, co to
znaczy być katolikiem. Zobaczyłam wtedy film o objawieniach Matki Boskiej
i pomyślałam: „Jakie to interesujące, może coś o tym napiszę – pewnie nikt
nigdy jeszcze o tym nie pisał”. Nie wiedziałam, że istnieje cała literatura na
ten temat. Nie miałam wówczas kompletnie pojęcia o Kościele. Do tamtego
czasu moje książki wydawał duży koncern wydawniczy i to on zlecił mi
napisanie dzieła, które ostatecznie stało się pamiętnikiem mojego nawrócenia.
Ta książka stała się w Niemczech bestsellerem, ale – co ważniejsze – wielu
ludziom otworzyła drogę do wiary. Choć nic bardziej nie mogło mnie zdziwić
jak właśnie ten fakt.
Od tamtej pory jestem zapraszana w różne miejsca, by dawać świadectwo
wiary, ale też zaczęłam zajmować się problematyką społeczną. Napisałam
też krytyczną książkę o Harrym Potterze, która została przetłumaczona na
wiele języków, w tym także na polski. Byłam za to bardzo silnie atakowana,
również przez księży katolickich, ale dostałam wsparcie z Watykanu w postaci
osobistego listu kardynała Ratzingera, który mnie poparł i podzielił moje
zdanie. Kiedy został papieżem, informacja o tym, że nie jest sympatykiem
książek o Harrym Potterze, obiegła cały świat.
Dziękuję za rozmowę. █
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Współczesne wyzwania
dla życia i myśli Kościoła
widziane z Zachodu
ARCYBISKUP FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ
Tłumaczył Bronisław Jakubowski

Jest dla mnie czymś niemożliwym
wyobrazić sobie Kościół w II lub III
wieku, który próbuje obalić Cesarstwo
Rzymskie i zawładnąć nim, aby uczynić je
chrześcijańskim, zamiast je nawracać. Dla
nas, chrześcijan, ten rodzaj „bitwy” jest
zawsze rozkojarzeniem i pułapką. Przede
wszystkim każe nam zapomnieć, na ile to
my sami przyczyniliśmy się i na ile jeszcze
przyczyniamy się do tego stanu rzeczy,
który teraz tak bardzo nas obraża.
Przezwyciężyć rozum sekularny
Autor Autorski

Chciałbym dziś powiedzieć o zjawisku, które uważam za jedno
z największych wyzwań, jakim chrześcijaństwo musiało stawić czoła w ciągu
dwudziestu wieków swojej historii. Jeśli chodzi o zasięg i zagrożenie, jest to
zjawisko porównywalne jedynie z kryzysem gnostyckim i ariańskim. Jeżeli te
kryzysy – i następujące po nich dysputy chrystologiczne – rozumie się dobrze,
jako różne fazy tej samej trudności w wyrażaniu i przeżywaniu nowości
chrześcijańskiego wydarzenia w całkowicie nieodpowiednim kontekście
hellenistycznej racjonalności, to wówczas analogie do naszej sytuacji widać
w intensywniejszym świetle. Mimo wszystko, na długiej drodze wiodącej
także przez ten konflikt, to właśnie chrześcijaństwo ocaliło to, co najlepsze
z hellenizmu i z kultury hellenistycznej. Również ten aspekt powinien być dla
nas dzisiaj znaczący.

Liberalizm albo rozum sekularny
Jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakimi dziś stoimy, jest
„liberalizm”, w takim sensie, w jakim słowa tego używa filozof Alasdair
MacIntyre w swych pracach, a zwłaszcza w książce Czyja sprawiedliwość?
Jaka racjonalność?1. Jest to (wraz ze swoim ekonomicznym odpowiednikiem –
czyli kapitalizmem) dominujący system wierzeń na poziomach politycznym,
gospodarczym i kulturowym, który przetrwał w świecie po upadku
komunizmu (z wyjątkiem, być może, krajów islamskich). Uważam, iż ten
system wierzeń jest niebezpieczeństwem najwyższej rangi dla wolności
Kościoła i dla przyszłości świata. W pewnym sensie jest to niebezpieczeństwo,
które może się okazać gorsze nawet niż komunizm, dlatego że zamaskowało
1 A.C. MacIntyre, Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?, tłum. A. Chmielewski et al., Warszawa 2007. Zob.
zwłaszcza rozdział XVII Przekształcenie liberalizmu w tradycję.
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Rozum sekularny ma całą władzę,
ale ta władza jest wszystkim, co ma.
się, pozostaje ukryte i z tego powodu nie wzbudza oporu. Mogłoby się
równie dobrze zdarzyć, że liberalizm osiągnąłby sukces tam, gdzie zawiódł
komunizm, czyli w niszczeniu Kościoła jako rzeczywistego ludu z pewną
kulturą i tradycją oraz w wypłukiwaniu chrześcijaństwa z ludzkiej treści.
Zamiast „liberalizmu” moglibyśmy również powiedzieć, odnosząc się na
ogół do tego samego zjawiska, „oświecenie” albo „nowoczesność”. Nazwy
te oznaczają ideał świata, który miałby stać się całkowicie ludzki, najpierw
oswajając, a następnie odrzucając i zastępując świat chrześcijański. Alasdair
MacIntyre mówił o kulturze oświecenia jako „kulturowym punkcie wyjścia”2.
Dzisiaj pozostaje ona jedną z „trzech konkurencyjnych wersji” moralnych
i filozoficznych dociekań, coraz bardziej jednak staje się jedynym językiem
oficjalnej kultury. W rzeczywistości jest ona elementem koniecznym do
zrozumienia kultury, w której rzeczywiście żyjemy, a którą można by
scharakteryzować raczej jako dziedzictwo Nietzschego.
MacIntyre wykazał również, że mimo odwoływania się do powszechnego
rozumu, kultura oświecenia jest wyłącznie jeszcze jedną tradycją, zrodzoną
ze szczególnych okoliczności w historii europejskiego chrześcijaństwa. Poza
tym jest to tradycja, która: 1) maskuje, przede wszystkim sama przed sobą,
swój charakter tradycji, 2) jest z zasady nietolerancyjna, co jest, między
innymi, konieczną konsekwencją braku świadomości swojego tradycyjnego
charakteru, 3) z całym swoim rozgłosem i potęgą kultury oficjalnej w niegdyś
chrześcijańskim świecie, jest już kulturą intelektualnie martwą, dlatego że
stwarza wyalienowany typ człowieczeństwa, powoduje dezintegrację samej
siebie i zmuszona jest rozpuścić samą siebie w nihilizmie. W rzeczywistości
jej tryumf zbiega się z jej zniszczeniem3.
2 W oryginale The Predecessor Culture (przyp. tłum.).
3 A.C. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty: studium z teorii moralności, tłum. A. Chmielewski, Warszawa 1996. „Kulturowy punkt wyjścia” jest wspomniany w tytule czwartego rozdziału tej pracy: Nasz kulturowy punkt wyjścia
a oświeceniowy projekt uzasadnienia moralności. W piątym rozdziale Dziedzictwa cnoty MacIntyre pokazuje „dlaczego oświeceniowy projekt uzasadnienia moralności był skazany na niepowodzenie”. Wyjaśnia wówczas różne
konsekwencje tego niepowodzenia, które prowadzą kulturę oświecenia do końcowego punktu nietzscheańskiego
nihilizmu. MacIntyre rozwinął również tę myśl w innej pracy: Three Rival Versions of Moral Enquiry. Encyclopaedia,
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Oczywiście MacIntyre nie jest jedynym poważnym myślicielem, który
postrzegał jako przeznaczenie oświecenia jego roztopienie się w nihilizmie,
paradoksalnie równoległe do jego tryumfu. Obok wielkich chrześcijańskich
krytyków oświecenia4 albo intuicji uczciwego oświeceniowca, jak Alexis
de Tocqueville w dziele O demokracji w Ameryce5, istnieją inne głosy. Mam
na myśli, na przykład, prace Hannah Arendt albo Alaina Finkielkrauta.
Z odmiennej perspektywy Marx Horkheimer i Theodor Adorno już w 1947
roku przekonująco dyskutowali o „nieustannej autodestrukcji oświecenia”6.
Całość owego zjawiska najtrafniej chyba obejmuje określenie, które
szczególnie mi się podoba, a mianowicie „rozum sekularny”. Pojawia się
ono w tytule mojego wystąpienia, a zapożyczyłem je z uważanej przeze
mnie za istotną książki anglikańskiego teologa Johna Milbanka Theology and
Social Theory: Beyond Secular Reason7. „Rozum sekularny” obejmuje to, co
MacIntyre nazwałby „liberalizmem”, ale ma obszerniejszą od niego treść. Ma

Kościołowi nie udało się przyjąć postawy
pozwalającej mu rozpoznać, nie mówiąc już
o pokonaniu, strategii rozumu sekularnego.

Genealogy and Tradition, Notre Dame, Indiana, 1990. Odnośnie do charakteru liberalizmu jako „tradycji” i konieczności maskowania właśnie jego charakteru tradycji, zob. Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność? (zob. przypis
1). Na temat alienacji jako charakterystycznej cechy człowieka stworzonego przez liberalizm i jego definicji zob.
również A. MacIntyre, Marxist Mask and Romantic Face: Lukács on Thomas Mann. Ten tekst został opublikowany
pierwotnie w czasopiśmie „Encounter” (kwiecień 1965), a następnie ponownie w Against the Self-Images of the
Age. Essays on Ideology and Philosophy, Londyn 1971, zob. zwłaszcza s. 66.
4 Jak S. Kierkegaard lub J.H. Newman albo pisarze jak G.K. Chesterton, T.S. Eliot lub C.S. Lewis w krajach języka angielskiego albo L. Bloy, Ch. Péguy i G. Bernanos we Francji, żeby nie wymieniać innych wczesnych chrześcijańskich krytyków współczesności (G. Vico, J.G. Haman, F.H. Jacobi). Wśród Rosjan powinniśmy wymienić przynajmniej F. Dostojewskiego, W. Sołowjowa i M. Bierdiajewa. W rzeczywistości powieść Dostojewskiego Biesy
jest jedną z najmocniejszych i najbardziej proroczych „narracji symbolicznych” opisujących sekularną współczesność, jaką znam.
5 Zob. A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, Warszawa 1976.
6 Zob. M. Horkheimer i T.W. Adorno, Dialektyka oświecenia: [fragmenty filozoficzne], Warszawa 1994, s. 11. Moją
uwagę ku tej książce przyciągnęła praca kard. J. Ratzingera, Czas przemian w Europie: miejsce Kościoła i świata,
tłum. Magdalena Mijalska, Kraków 2001, s. 156. Według Kard. Ratzingera „autodestrukcja oświecenia” ma miejsce według Horkheimera i Adorno, „tam, gdzie oświecenie się absolutyzuje i chce akceptować tylko to, co obliczalne, możliwe do wyjaśnienia, a tego, czym nie da się dysponować, wypiera się i spycha w prywatność. Inaczej
mówiąc: społeczeństwo w swojej publicznej strukturze agnostyczne i materialistyczne, chcące, by wszystko pozostałe istniało poniżej jej progu, w dłuższej perspektywie nie przeżyje”.
7 J. Milbank, Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason, Oxford 1990. Chociaż nie podpisałbym się pod
wszystkimi stwierdzeniami z tej książki, całkowicie zgadzam się z jej zasadniczymi tezami i gorąco je przyjmuję,
tak jak większość zawartych w niej sądów.
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tę przewagę, że obejmuje również różne cząstkowe propozycje, w których
liberalizm i projekt oświeceniowy uległy dezintegracji. Podkreśla również
fakt, że owe późniejsze od oświecenia propozycje wiele z jego podstawowych
założeń dzielą z tradycyjnym liberalizmem. Inna przewaga tego terminu
polega na tym, że wyjaśnia, zaledwie w dwóch słowach, iż „rozum sekularny”
nie jest to „rozum jako taki”, tylko pewien uwarunkowany historycznie
i przypadkowy sposób pojmowania rozumu (racjonalności), na dodatek zaś
sposób szczególnie ograniczony i redukujący. I właśnie z powodu swojego
redukcjonistycznego charakteru rozum sekularny nie może fundować
rzeczywistości społecznej oraz prawdziwego człowieczeństwa i musi kończyć
się przemocą.
W związku z tym moje pierwsze stwierdzenie brzmi, mimo wszystko, dość
prosto i niezbyt oryginalnie: rozum sekularny jest intelektualnie i moralnie
wyczerpany. Jego mityczny charakter oraz jego brak podstaw zostały już
zdemaskowane. Ma całą władzę, ale ta władza jest wszystkim, co ma.
Pokonany przez samego siebie, utracił już faktycznie ideał racjonalności, jak
również utracił wszystkie ideały i wyzwania, jakie zwykł podnosić na swych
sztandarach w przeszłości, np. ideał wolności, cieszenia się życiem i miłością
tego świata. Nawet powiedzenie, że tym, co przychodzi po liberalizmie,
jest nihilizm, to tylko część prawdy, dlatego że termin „nihilizm” w swojej
formie „postnowoczesnej” albo w jakiejś innej pozie filozoficznej, wydaje
się użyczać temu zjawisku jakby godnej poszanowania naukowej poświaty.
Tym, co nadchodzi po liberalizmie, jeżeli jest on zdany na swoją własną
autodestrukcyjną dynamikę, jest zastąpienie polis przez barbarzyństwo.
Mogłoby to mieć miejsce w formie anarchii albo w nowych, nawet jeszcze
niewyobrażalnych, formach totalitaryzmu. MacIntyre mówi w tym kontekście
o „epoce nowego barbarzyństwa, które już nadchodzi”8.
Nihilizm nie jest dzisiaj filozofią, jest przede wszystkim praktyką
i to praktyką samobójstwa, choćby było to „miękkie” samobójstwo. Jest
to samobójstwo człowieka pogrążonego w depresji. Jest to również
praktyka przemocy. Społeczeństwo sekularne żyje w przemocy codziennej,
w przemocy rzeczywistej. Ta przemoc pokazuje, że nihilizm nie może mieć
i nie ma nic wspólnego z naszą istotą. Pokazuje jednak również w bardzo
konkretny sposób, jak społeczeństwo sekularne dokonuje anihilacji samego
8 A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty: studium z teorii moralności, s. 466. Cenny opis obecnej „epoki barbarzyństwa” można przeczytać w G. Lipovetsky, L’čre du vide. Essais sur l’individualisme contemporain, Paryż 1983.
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siebie, płodząc te same potwory, które najbardziej je przerażają i których
najbardziej nienawidzi: bliźniacze potwory fundamentalizmu i terroryzmu.
Po 11 września 2001 roku i po 11 marca 20049 jest coraz bardziej oczywiste,
że islamski terroryzm – jako że islamski fundamentalizm, z całym swoim
muzułmańskim kolorytem i pewnym niejasnym powiązaniem z tradycyjnymi
ideami i zwyczajami muzułmańskimi, nie jest zrozumiały ani możliwy do
pomyślenia na Zachodzie – to w swej zasadniczej części twór sekularnych
zachodnich ideologii. Jest to pragmatyczny nihilizm, wykorzystujący
instrumentalnie islam, w bardzo podobny sposób, w jaki nowożytne
państwa‑narody wykorzystywały, z polityczną korzyścią dla samych siebie,
taką instytucję Kościoła jak inkwizycja10.

Przeznaczenie chrześcijaństwa w ramach rozumu
sekularnego
Musimy przyznać, że na ogół, przynajmniej na Zachodzie, Kościołowi
nie udało się przyjąć postawy pozwalającej mu rozpoznać, nie mówiąc
już o pokonaniu, strategii rozumu sekularnego. Bez wątpienia było wiele
reakcji wobec liberalizmu, sekularyzmu, laicyzmu itd. Jednak większa część
owych reakcji, niezależnie od ich intensywności, dzieli ze światopoglądem
sekularnym tak wiele założeń, że w znaczącej mierze ostatecznie
współpracuje we wprowadzaniu „tego, co sekularne”, i to bardzo często bez
żadnej świadomości tego faktu ze strony swoich zwolenników11.
To jest właśnie główny powód, który sprawia, że nie ufam pragnieniu
(jakie tak wiele osób odczuwa dzisiaj w niektórych krajach, np. w Hiszpanii),
by wyciągnąć Kościół jako Kościół na arenę polityczną do walki przeciwko tym
propozycjom, które absolutnie sprzeciwiają się chrześcijańskiej koncepcji
ludzkiego życia (tak zwane „małżeństwa” homoseksualne i inne projekty
9 11 marca 2004 roku, na trzy dni przed wyborami parlamentarnymi, miał miejsce zamach w podmiejskich
pociągach w Madrycie, o który podejrzewa się islamskich fanatyków (przyp. tłum.).
10 Bardzo niedawno ukazały się przynajmniej trzy książki, z bardzo różnych perspektyw podtrzymujące ideę,
że terror islamski jest zjawiskiem zachodnim. Zob. I. Buruma, A. Margalit, Okcydentalizm: Zachód w oczach wrogów, tłum. A. Lipszyc, Kraków 2005; J. Gray, Al-Kaida i korzenie nowoczesności, tłum. W. Madej, Warszawa 2006; P.
Berman, Terror i liberalizm, tłum. J. Margański, Warszawa 2007.
11 Nie mogę się oprzeć pokusie zacytowania tutaj wspaniałego wyznania, jakie czyni MacIntyre we wstępie
do drugiego wydania książki Marxism and Christianity, Londyn 1995, s. XV. Chociaż jest ono dokonane w innym
kontekście, refleksja jest trafna dla kwestii, jaką tutaj omawiamy. MacIntyre mówi: „Wśród moich dotąd niekwestionowanych założeń znajdowała się wiara, że jedyna możliwa polityka, która mogłaby skutecznie odpowiedzieć na niesprawiedliwości społeczno-ekonomicznego ładu kapitalistycznego to polityka, która uznałaby
za oczywiste instytucjonalne formy współczesnego państwa, która miałaby na celu zdobycie władzy państwowej czy to poprzez wybory, czy innymi środkami. W ten sposób nie mogłem wówczas jeszcze uznać, że ci, którzy ze zdobycia władzy państwowej czynią swój cel, ostatecznie, zawsze są przez nią zdobywani i stając się instrumentami państwa, z czasem zamieniają samych siebie w instrumenty jednej z różnych wersji współczesnego kapitalizmu”.
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Nie wierzę, by jakakolwiek strategia
zdobywania wpływu lub władzy w naszych
społeczeństwach przyniosła jakąkolwiek
korzyść sprawie chrześcijaństwa. Rzeczywisty
„wróg” nie znajduje się tak naprawdę poza
nami, tylko wewnątrz nas.
destrukcji małżeństwa, eksperymenty z ludzkimi embrionami, „liberalizacja”
eutanazji i aborcji itd.). Już samo zainteresowanie prowokowaniem,
jakie wydają się mieć obrońcy tych potworności, każe mi być skrajnie
podejrzliwym. Z drugiej strony jest dla mnie czymś niemożliwym wyobrazić
sobie Kościół w II lub III wieku, który próbuje obalić Cesarstwo Rzymskie
i zawładnąć nim, aby uczynić je chrześcijańskim, zamiast je nawracać. Dla
nas, chrześcijan, ten rodzaj „bitwy” jest zawsze rozkojarzeniem i pułapką.
Przede wszystkim każe nam zapomnieć, na ile to my sami przyczyniliśmy
się i na ile jeszcze przyczyniamy się do tego stanu rzeczy, który teraz tak
bardzo nas obraża. Żeby podać tylko jeden przykład: moralność seksualna
i tak zwana „bioetyka” w rozwiniętych społeczeństwach kapitalistycznych są
w oczywisty sposób związane z interesami ekonomicznymi poszczególnych
przedsiębiorstw i zależne na wielorakie sposoby zarówno od tych interesów,
jak i od tych samych głębokich założeń dotyczących znaczenia życia
ludzkiego, które wspólne są mentalności kapitalistycznej. Żałosne jest
patrzenie, jak niektórzy chrześcijanie rozdzierają szaty nad propozycjami
dotyczącymi życia płciowego, dochodzącymi ze społeczeństwa sekularnego,
podczas gdy równocześnie z całego serca bronią moralnej autonomii
współczesnej gospodarki lub polityki12.
12 Zdecydowany wyraz nierozdzielności kapitalistycznej koncepcji życia i czysto „utylitarystycznego” rozumienia seksu znajduje się w dziele Wendella Berry’ego, którego David Schindler uważa za „jednego z najbardziej
rozumnych i pełnych wyobraźni pisarzy amerykańskich”. Zob. W. Berry, Sex, Economy, Freedom and Community,
Nowy Jork 1993. W żaden sposób jego refleksji nie sprzeciwia się fakt, że destrukcja małżeństwa i rodziny była
o wiele większa w krajach pod panowaniem komunistycznym, ponieważ większa część ich historii była w rzeczywistości kapitalizmem państwowym. Jeżeli połączymy refleksje Berry’ego z trafną analizą, jakiej dokonuje
MacIntyre na początku swojej ksiażki Dziedzictwo cnoty: studium z teorii moralności, na temat niekończących się
debat i sprzeciwów moralnych na współczesnej scenie oraz przyczyn tej sytuacji (zob. Istota współczesnych spoPrzezwyciężyć rozum sekularny

W związku z tym nie wierzę, by jakakolwiek strategia zdobywania
wpływu lub władzy w naszych społeczeństwach przyniosła jakąkolwiek
korzyść Kościołowi albo sprawie chrześcijaństwa w jakimkolwiek sensie.
Jako chrześcijanie nie możemy odczuwać żadnej nostalgii za czasami
przeszłymi, a tym bardziej za tymi samymi warunkami, które doprowadziły
do wynalezienia tego, co sekularne, jako reakcji przeciwko schyłkowemu
i już zredukowanemu obrazowi chrześcijaństwa. Strategia poszukiwania
wpływu nadal będzie jedynie ukrywać przed większością chrześcijan fakt, iż
rzeczywisty „wróg” nie znajduje się tak naprawdę poza nami, tylko wewnątrz
nas, i to dokładnie w tym stopniu (a jest to stopień bardzo obszerny), w jakim
dzielimy te same założenia, których konsekwencje potępiamy tak bardzo
surowo w decyzjach niektórych polityków (choć na ogół tylko w decyzjach
niektórych z nich).
W konsekwencji tego typu strategia odciąga nas tylko od jedynej
„polityki”, jaka jest potrzebna w obecnej sytuacji, oraz jedynej, jaka
rzeczywiście może zaznaczyć różnicę w świecie. Owa „polityka” polega na
byciu ciałem Chrystusa, poprzez życie w komunii Ducha Świętego w tej
konkretnej godzinie historii. Innymi słowy: „polityką”, jakiej najbardziej
potrzebujemy, jest nawrócenie, z nadzieją na zbudowanie Kościoła na
nowo jako sztandaru między narodami, jako „jednego narodu uczynionego
ze wszystkich narodów”. Jednym ze skutków obecnego rozproszenia jest
pozwolenie, by ogromna energia, jaką wyzwala chrześcijaństwo, została
wykorzystana instrumentalnie na rzecz programów politycznych, które
nie utożsamiają się, ani nie mogą się w żaden sposób utożsamiać z życiem,
jakie dał nam Pan. Życie to zamieszkuje w Kościele, a nie w jakiejś partii
rów moralnych wobec teorii emotywizmu, rozdz. 2 książki MacIntyre’a Dziedzictwo cnoty: studium z teorii moralności, s. 29-59), możemy uzyskać niektóre istotne wnioski na temat tego, jak prowadzić moralną debatę w naszych
dniach. Dlatego że staje się oczywiste, że nawet jeżeli zawsze jest dla nas konieczne przedstawianie tak wyraźnie, jak to możliwe (i w sposób najbardziej pozytywny i znaczący, jak to możliwe) moralnego stanowiska Kościoła, to przedstawianie nie znajduje się, w obecnej sytuacji, w miejscu realnej debaty, jaka ma miejsce na szczeblu
założeń antropologicznych i ontologicznych poddanych postawom moralnym i politycznym i obejmuje koniecznie refleksje na temat tego, jak rozwiązać „konceptualną niewspółmierność” zarówno tych założeń, jak i wynikających z nich argumentów i wniosków. Dla naszych celów oznacza to, że prawdziwa debata dotyczy znaczenia
wiary chrześcijańskiej dla przeznaczenia człowieka, a w związku z tym dotyczy znaczenia rzeczywistości i sposobów stwierdzania prawdziwości jego twierdzeń, jeżeli wiara ma być aktem ludzkim. Tylko refleksja na tym poziomie mogłaby zapobiec temu, żeby twierdzenia na temat moralności, bez względu na siłę, z jaką są dokonywane,
mogły być rozumiane przez ich odbiorców (a być może również przez tych, którzy ich dokonują) w ramach „emotywistycznych”, po prostu jako wyraz preferencji i pragnień. Tylko refleksja na tym poziomie mogłaby zapobiec
temu, żebyśmy przyjmowali stanowiska stojące w pełnej sprzeczności z przesłankami, z których próbujemy je
wywnioskować (tak jak kiedy usiłujemy usprawiedliwić moralność chrześcijańską, wychodząc z przesłanek kantowskich albo utylitarystycznych) lub też, stojące w sprzeczności ze stanowiskami, które przyjęliśmy w innych
dziedzinach życia (tak jak kiedy odwołujemy się do jakiegoś rodzaju przesłanek z rodzaju „prawa naturalnego”,
aby rozważać na temat małżeństwa, a następnie używamy czysto kapitalistycznych idei dotyczących maksymalizacji korzyści albo utylitarystycznych argumentów, kiedy mówimy o ekonomii lub polityce).
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politycznej, nawet w takiej, która ewentualnie przedstawiałaby samą siebie
jako partię w służbie „chrześcijańskich wartości”. Krąg zamyka się, kiedy
ktoś zdaje sobie sprawę, że instrumentalizacja Kościoła na rzecz programu
politycznego zamienia się sama z siebie – zupełnie niezależnie od treści
owego programu – w przeszkodę dla wolności Kościoła i dla wiary świata
w Jezusa Chrystusa.
Powróćmy do kwestii dotyczącej tego, co dzieje się z Kościołem, gdy
zgadza się on być pojmowany w ramach ustanowionych przez rozum
sekularny. Na samym początku książki Johna Milbanka, o której wcześniej
wspomniałem, autor opisuje w poruszający sposób tę sytuację w odniesieniu
do teologii: „Pathos współczesnej teologii polega na jej fałszywej skromności.
Dla teologii taka sytuacja w sposób konieczny staje się zgubną chorobą,
dlatego że kiedy teologia rezygnuje z dążenia do bycia metadyskursem,
nie może już wypowiadać słów Boga Stwórcy, wówczas ogranicza się
tylko do przekształcenia się w głos wyroczni jakiegoś skończonego bożka,
takiego jak erudycja historyczna, psychologia humanistyczna albo filozofia
transcendentalna. Jeżeli teologia nie próbuje już sytuować, kwalifikować
lub krytykować innych dyskursów, wówczas nieuniknione jest to, że te
inne dyskursy sytuują teologię, zważywszy, że nie można wyeliminować
konieczności ostatecznej logiki organizatorskiej. Teologia «usytuowana» przez
rozum sekularny cierpi na dwa charakterystyczne sposoby ograniczenia. Albo,
w sposób bałwochwalczy, łączy poznanie Boga z jakąś szczególną dziedziną
wiedzy – „ostatecznymi” przyczynami kosmologicznymi albo „ostatecznymi”
przyczynami subiektywnymi i psychologicznymi, albo też w inny sposób
ogranicza się do sugerowania wzniosłości ponad przedstawieniem, służąc
w ten sposób do potwierdzenia w negatywny sposób dyskusyjnej idei
autonomicznego środowiska sekularnego, zupełnie przezroczystego na
racjonalne rozumowanie13.
Podmiotem zdań z tego akapitu mógłby być zamiast teologii Kościół
i byłyby one nadal tak samo prawdziwe. W ramach rozumu sekularnego
Kościół może przeżyć tylko w jeden ze sposobów wskazanych przez Milbanka.
W pierwszym z wymienionych przez niego ograniczeń ratio i fides to linie
równoległe, które nigdy się nie przecinają, chociaż można przyjąć, że nie
przeczą sobie wzajemnie14. A zatem rozdzielenie między ratio i fides to właśnie
13 J. Milbank, Theology and Social Theory, s. 1.
14 Być może byłoby interesujące wskazać przy okazji, że istnieje hiszpańskie czasopismo teologiczne pod tytułem Razón y Fe [Rozum i Wiara], które zrodziło się prawdopodobnie w celu wyrażenia jedności obojga w duchu
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Pragnąc chronić nadprzyrodzoność od
wszelkiego zanieczyszczenia, w rzeczywistości
ludzie wygnali ją całkowicie - zarówno
z dziedziny intelektualnej, jak i z życia
społecznego.

odblask wielu innych podziałów, a ostatecznie podziału między Bogiem
a rzeczywistością. W ten sposób zatem pierwsze ograniczenie kończy się
zawsze drugim. Na koniec istnieje tylko ratio – zaś fides rozwiewa się wśród
fantazji ludzkiego umysłu.
W rzeczywistości istnieje więc tylko jedno ograniczenie w dwóch fazach.
Jeśli sfera tego, co religijne, w której znajduje się chrześcijaństwo jako całość,
oznacza szczególną sferę ludzkiej działalności bliską innym dziedzinom
(takim, jak filozofia, moralność, nauki, sztuka itd.), to zostaje ona z tego
właśnie powodu oderwana od wszelkiej innej ludzkiej rzeczywistości i staje
się autonomiczna. Musi jednak również stać się nierealna, zważywszy
że każdej części rzeczywistości odpowiada swoja własna sfera poznania,
w stosunku do której jest ona całkowicie przezroczysta – z takim skutkiem,
że różne sfery poznania przewidują całkowite opanowanie części, jaką im się
przyznaje ze świata rzeczywistego15.
I Soboru Watykańskiego. Jednak owo „i” jest zarówno wyrazem jedności, jak i zestawienia, a zestawienie należy rozumieć w ramach współczesnego dualizmu i ograniczenia fides. Razón y Fe w rzeczywistości jest obecnie
w Hiszpanii narzędziem do wewnętrznej sekularyzacji Kościoła. W tym kontekście chciałbym po prostu przypomnieć, że tytuł encykliki Jana Pawła II odwraca kolejność tych terminów (Fides et Ratio) i trudno uznać to za niewinny szczegół.
15 Opis MacIntyre’a podkreśla, że rozdział jest istotną częścią klasycznej ideologii liberalnej: „Burżuazyjne
społeczeństwo XIX wieku wyrażało samo siebie przy pomocy terminów dotyczących koncepcji i wierzeń, które
chociaż przyjmowały różne formy teoretyczne, stanowiły wszystkie część aparatu świeckiego liberalizmu. Liberalizm jest teoretycznym zwierciadłem, w którym XIX wiek mógł oglądać własne oblicze. I tak jak struktury społeczne XIX wieku zależą od podziału i rozdziału, w podobny sposób teoria liberalna rozwija wizję świata jako
czegoś podzielonego i rozdzielonego. Najbardziej podstawowe rozróżnienie, inherentne dla liberalizmu, istnieje
między tym, co polityczne, a tym, co ekonomiczne. Dokładnie tak, jak w obecnej praktyce społecznej cel burżuazji polega na czysto negatywnej, nieinterwencjonistycznej relacji między państwem – pojmowanym ściśle jako
narzędzie do ochrony obywatela przed inwazją zewnętrzną i nieładem wewnętrznym oraz do obrony świętości
umowy – a gospodarką wolnorynkową, tak w liberalnej teorii politycznej uważa się za możliwy rozbrat politycznego statusu człowieka z jego statusem ekonomicznym. W ten sposób liberalizm może łączyć w sobie dążność
do ideałów równości politycznej z rzeczywistym wspieraniem nierówności ekonomicznej. I właśnie tak, jak to,
co polityczne, oddziela się od tego, co ekonomiczne, tak samo moralność również dąży do przemiany w odrębną domenę, w domenę odnoszącą się do relacji prywatnych” (A. MacIntyre, Marxism and Christianity, s. 132-133).
Obie te obserwacje, które można uczynić w stosunku do tego tekstu, są takie, że po pierwsze dążność do podzia-
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Dla religii nie istnieje rzeczywistość na marginesie, a w związku z tym
nie może być ona nawet rodzajem poznania, musi należeć do sfery czysto
prywatnej i subiektywnej uczuć i upodobań. Jej sprawa, jeżeli przyjmuje się,
że dotyczy czegoś „rzeczywistego”, musi być „rzeczywistością” z zupełnie
innego świata. Zważywszy zaś, że ta rzeczywistość nie wejdzie w żadne
relacje, ani nie będzie miała kontaktu z niczym z tego świata, ostatecznie nie
będzie więc rzeczywista, poza czysto subiektywnym wyobrażeniem (religia
Feuerbacha). Jak wskazał przed wieloma laty Henri de Lubac – i jak zobaczymy
dalej – ten „inny” świat właśnie dlatego, że musiał się narodzić w wyobraźni
wierzącego podmiotu, nie może być rzeczywiście „nadprzyrodzony”, nie
może wnosić żadnej nowości do tego życia, nie może być niczym więcej niż
odpowiedzią tego świata, jego motywacji i jego struktur społecznych. Nie
może być niczym innym niż całkowicie konserwatywną ludzką instytucją
(religia Durkheima).
łu i rozdziału, chociaż osiągnęła swój szczyt w wieku XIX, a wówczas również zamieniła się w przejrzysty wyraz
życia społecznego, istniała już o wiele wcześniej jako istotne zjawisko, od początków epoki nowożytnej (przełom XVI i XVII wieku). To umiłowanie podziału i rozdziału jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech rozumu sekularnego i zrodziło się wraz z nim. Zakłada on, że rzeczywistość odłączona od religii i moralności ofiaruje się całkowicie ludzkiemu poznaniu i władzy. W ramach ideologicznego wykorzystania teologii w celu usprawiedliwienia tego autonomicznego panowania nad ziemią mówi się często, że ludzkość „wypełnia” w ten sposób przykazanie z Księgi Rodzaju o czynieniu sobie ziemi poddaną. Oczywiście, to odniesienie do Księgi Rodzaju
jest obłudne. Jest to po prostu pretekst dla współczesnego planu nieograniczonej eksploatacji ziemi, chociaż również jest to pozostałość liberalizmu w antropologii chrześcijańskiej albo raczej jej przemieszczonego fragmentu,
który pasuje do antropologii liberalnej. Druga obserwacja (chociaż MacIntyre nie wspomina w tym akapicie religii) mówi, że w liberalizmie religię, jak i moralność przypisuje się do „zakresu”, do sfery prywatnej. Sama koncepcja „religii”, pojmowana i wykorzystywana w ten sposób, musiała zostać wynaleziona, tak jak rzeczywiście została wynaleziona, na początku współczesności, aby podporządkować religię powstającemu nowoczesnemu absolutystycznemu państwu. Zob. W.T. Cavanaugh, A Fire Strong Enough to Consume the House: The Wars of Religion
and the Rise of the State, w: „Modern Theology” 11(1995), s. 397-420. Również tego samego autora: Theopolitical
Imagination,, Edynburg/Nowy Jork 2002, s. 20-42.
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Jakie byłoby zainteresowanie wiarą, która nie
może nadać znaczenia rzeczywistości i może
być tylko instrumentalna dla istniejącego
już społecznego, moralnego i politycznego
systemu filozoficznego?
Chociaż ograniczenie chrześcijaństwa przez rozum sekularny miało
miejsce w mniejszym lub większym stopniu i w różnych formach we
wszystkich tradycjach chrześcijańskich, w katolicyzmie nastąpiło ono poprzez
wyolbrzymienie i fałszywą interpretację koniecznego rozróżnienia między
tym, co „przyrodzone”, a tym, co „nadprzyrodzone” w dwóch oddzielnych
i pełnych porządkach „rzeczywistości”. Henri de Lubac wskazywał na
niebezpieczeństwa związane z tą dualistyczną postawą, która zdominowała
„obszerny segment współczesnej teologii” wewnątrz Kościoła katolickiego.
Chociaż nie cieszy się już ona prestiżem w szkołach teologii (przynajmniej
w klasycznej formie), niemniej jednak nadal kształtuje i określa w wielkim
stopniu katolickie myślenie i katolicką praktykę. Już w 1965 roku de Lubac
widział w tym dualizmie coś podobnego do dwóch form ograniczenia
wspomnianych przez Milbanka. Przede wszystkim wydzielenie tego,
co nadprzyrodzone, sprawia, że traci ono swój własny nadprzyrodzony
charakter, zaś ten fakt staje się jedną z najgłębszych przyczyn sekularyzacji
i ateizmu wewnątrz Kościoła katolickiego.
Jeśli chodzi o punkt pierwszy, Henri de Lubac pisał, że ten obszerny
segment katolickiej teologii „widzi naturę i nadprzyrodzoność, jako elementy
w pewnym sensie zestawione obok siebie i, pomimo przeciwnych intencji,
jako zawarte w tym samym rodzaju, do którego należą, jakby były dwoma
gatunkami. Oba są jak pełne organizmy – oddzielone z doskonałością
wystarczającą, żeby być rzeczywiście zróżnicowane, rozwinęły się równolegle
jeden do drugiego, mając zgubnie podobne typy. W takich okolicznościach
nadprzyrodzoność nie stanowi już, mówiąc właściwie, innego porządku,
czegoś bez precedensu, porywającego i kształtującego. Nie jest niczym więcej
niż, jak ją nazwaliśmy, «nad-przyrodzonością», w sprzeczności z wszelką
tradycją teologiczną; «nadnaturą», która odtwarza w tym, co zostało nazwane
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«wyższym» stopniem, wszystkie właściwości cechujące samą naturę”16.
I dalej: „W związku z tym porządek nadprzyrodzony traci swój jedyny
blask i... za pośrednictwem logiki, której niepowstrzymanego biegu nie
możemy zatrzymać, często ostatecznie zamienia się zaledwie w cień tego, co
uważa się za porządek przyrodzony”17.
Istnieje uznawalna bliskość między tym „rodzajem cienia” a tezami
Feuerbacha i Durkheima dotyczącymi pochodzenia religii. Argument de Lubaca
pomaga wytłumaczyć to, co było prawdziwego w owych tezach i w innych
krytykach religii, które nastąpiły później. Te krytyki nie muszą być całkowitą
prawdą na temat religii, ale – jak mówi MacIntyre o marksistowskiej krytyce
religii – „zawierają prawdę na temat wielu religii, a zwłaszcza na temat
wielkiej części religii XIX wieku”18.
W rzeczywistości, jak już zostało powiedziane, de Lubac widział ten
„dualizm” jako przyczynę ateizmu: „Z jednej strony, chociaż teza dualistyczna
– lub raczej separatystyczna – zakończyła się klęską [w szkołach teologii],
obecnie może po prostu zacząć przynosić swe najbardziej gorzkie owoce. Tak
szybko, jak wyrzeka się jej zawodowa teologia, tym bardziej rozpowszechnia
się ona w sferze praktycznego działania. Pragnąc chronić nadprzyrodzoność
od wszelkiego zanieczyszczenia, w rzeczywistości ludzie wygnali ją
całkowicie – zarówno z dziedziny intelektualnej, jak i z życia społecznego –
dając wolne pole sekularyzmowi. Dzisiaj ten sekularyzm, podążając swoim
kursem, zaczyna być wprowadzany nawet w umysły chrześcijan. Również
oni pragną znaleźć harmonię ze wszystkimi sprawami, opartą na idei natury,
która mogłaby być do przyjęcia dla deisty lub ateisty. Wszystko, co pochodzi
od Chrystusa, wszystko, co powinno do Niego prowadzić, zaszywa się w głębi,
aby pozornie zniknąć na zawsze. Ostatnie słowo w chrześcijańskim postępie
i w wejściu w wiek dojrzały miałoby polegać na całkowitej sekularyzacji,
która wygna Boga, nie tylko z życia społeczeństwa, ale z kultury, a nawet
z relacji osobistych”19.
Te słowa de Lubaca były prorocze i spełniły się więcej niż dokładnie
w dominujących tendencjach XX-wiecznego katolicyzmu, czy to o charakterze
„postępowym”, bardziej skłonnym do przyjęcia pewnych marksistowskich
zasad jako narzędzia pojmowania natury i historii, czy to o charakterze
16
17
18
19

H. de Lubac, Le mystère du Surnaturel (Théologie, 64), Paryż 1965, s. 61.
Tamże, s. 60.
A. MacIntyre, Marxism and Christianity, s. 108.
H. de Lubac, Le mystère du Surnaturel, s. 15.
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bardziej „konserwatywnym”, gdzie (paradoksalnie) „liberalizm”20 i ideologia
liberalna wykorzystywane są w ściśle tej samej funkcji, w jakiej „postępowi”
katolicy i teologowie zwykli wykorzystywać marksizm – jako narzędzie
niezbędne do interpretowania rzeczywistości. Wiara chrześcijańska po prostu
dlatego, że nie ma nic wspólnego z niczym „z tego świata”, nie mogłaby być
wykorzystywana do tego zadania.
Oczywiste i nieuniknione pytanie, które wzbudza powyższy tekst, brzmi
w związku z tym: jakie byłoby w tym wypadku zainteresowanie wiarą, która
nie może nadać znaczenia rzeczywistości i może być tylko instrumentalna
dla istniejącego już społecznego, moralnego i politycznego systemu
filozoficznego? Sam fakt zadania sobie tego pytania rzuca intensywne
światło na ukryty ateizm (choć ukryty niecałkowicie) w obu postawach –
„postępowej” i „konserwatywnej” – oraz wielki obszar wspólnej podstawy
dzielonej przez te dwie postawy, mimo całej zaciekłości niektórych dyskusji,
jakie odbywały się przez sporą część XX wieku.
W związku z tym połączenie nowoczesnego rozdziału (w postaci dualizmu
lub pod innymi postaciami) z ową wspomnianą już metamorfozą tego, co
nadprzyrodzone, w „sobowtóra” tego świata, powoduje dwa zasadnicze
zjawiska.
Pierwszym z nich jest „zniknięcie” Kościoła, który przestaje być
rozumiany jako „ciało Chrystusa”, a w związku z tym jako Jego sakrament,
jako ludzkie cielesne miejsce spotkania z Nim, natomiast zamienia się
w zespół jednostek, które dzielą (mniej więcej) te same „wierzenia” i te same
„wartości” („wartości, które na ogół są pojmowane w sensie kantowskim lub
relatywistycznym”)21. Kościół traci równocześnie ontologię i mistycyzm. Każda
kwestia, która pozostaje z tych aspektów rzeczywistości (a tym, co pozostaje,
są głównie izolowane i przemieszczone fragmenty), jest funkcjonalna dla
20 Ciekawe, że termin „liberalizm” [hiszp. liberalismo], który w świecie anglosaskim jest wykorzystywany
do opisywania postawy pobłażliwej lub lekceważącej w stosunku do chrześcijańskich dogmatów i tradycji, a w
związku z tym do psychologicznego i intelektualnego podejścia do chrześcijaństwa, typowego dla „oświecenia”,
w zwykłym hiszpańskim użyciu zaczął oznaczać rodzaj postawy raczej „konserwatywnej”, dlatego że termin ten
jest definiowany przede wszystkim w opozycji do marksizmu. Oczywiście ten czynnik, jak później zobaczymy,
ukrywa przed konserwatywnymi katolickimi liberałami, w jakim stopniu utracili tradycję i chrześcijańską wizję
świata w swojej koncepcji katolickiej wiary i katolickiej praktyki.
21 Niezwykle mocny opis, w dramatycznym kontekście, zaniku Kościoła i powodów wystąpienia takiego zjawiska, znajduje się w pracy W.T. Cavanaugha, Torture and Eucharist: Theology, Politics and the body of Christ (Challenges in Contemporary Theology), Oxford 1998. Zob. zwłaszcza rozdział 3 The Ecclesiology of a Disappearing Church
(s. 121-150) oraz rozdział 4 na temat wpływu „rozróżnienia płaszczyzn” na myślenie Maritaina o tym zaniku (s.
151-202). Podkreślanie „rozróżnienia płaszczyzn” nie należy tylko do Maritaina. Podobne podkreślanie znajduje
się u Iwo Congara jako reakcja na klerykalną katolicką postawę „integrystyczną”, zob. J. Milbank, Theology and
Social Theory, s. 207.
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Najbardziej spostrzegawczy teologowie
pragną przetłumaczyć to, co muszą
powiedzieć, aby umieścić to w zasięgu
ateistycznego świata. Jednakże są skazani
na jedną z następujących porażek. Albo
[a] odnoszą sukces w swoim tłumaczeniu
i spotykają się z przypadkiem, że to,
co mówią, zamieniło się w ateizm ich
słuchaczy, albo [b] doznają porażki
w swoim tłumaczeniu, a wówczas nikt
nie słucha tego, co mają do powiedzenia
z wyjątkiem ich samych.
Przezwyciężyć rozum sekularny

pustych stereotypów liberalnej „etyki”. W ścisłej korelacji z tą metamorfozą
pojawia się zastępowanie logiki sakramentalnej, która była charakterystyczna
dla chrześcijańskiego logosu w odniesieniu do rzeczywistości, rodzajem
logiki formalnej, instrumentalnej i biznesowej, właściwej dla późnego
kapitalizmu, pełnej tak wielu „planów duszpasterskich” i innych dokumentów
wytwarzanych przez kurie diecezjalne albo przez konferencje episkopatów.
Pozostaje oczywiście święta liturgia, ale pozostaje głównie jako fragment,
dziwny i raczej pozbawiony znaczenia, minionego już świata. A zatem Kościół
poczęty i przeżywany w ten sposób „nie jest” już niczym więcej niż faktem
szczątkowym. Nie chodzi tylko o to, że taki Kościół nie ma rzeczywistej
ciągłości z historycznym chrześcijaństwem, chodzi o to, że on już nie
istnieje. Zważywszy zaś, że wspólnota i tradycja są w każdym miejscu jedyną
przestrzenią dla racjonalności i moralności, ani wiara chrześcijańska, ani
moralność chrześcijańska nie przeżywają długo w tej sytuacji.
Drugim zjawiskiem, będącym konsekwencją poprzedniego, jest całkowite
utożsamienie chrześcijaństwa z myśleniem sekularnym, w taki sposób, że
bycie chrześcijaninem przestaje być znaczące i nie niesie ze sobą żadnej
różnicy w rzeczywistym życiu. David L. Schindler wyraził następująco, jak to
zjawisko odbywa się w Ameryce: „Podtrzymuję, że jeżeli chodzi o chrześcijan,
problem laicyzmu w Ameryce rozpoczyna się w znaczący sposób wewnątrz
samych Kościołów (protestanckiego i katolickiego) oraz ich teologii i ich
praktyk religijnych. Aby wyrazić to bardziej radykalnymi terminami, które
w rzeczywistości wydają mi się najściślejsze, zanik lub rzeczywista śmierć
Boga jest zjawiskiem, które występuje nie tylko w przypadku pięciu procent
Amerykanów, którzy nie wierzą w Boga, ale również i to w sposób bardziej
istotny w przypadku tych 95 procent, którzy wierzą22.
Zjawisko, do którego nawiązuje tutaj Schindler, nie jest zjawiskiem
specyficznie amerykańskim. Chociaż odsetek wierzących może nie być
taki sam w Ameryce i w Hiszpanii (lub w innych krajach europejskich),
rzeczywistość opisana przez Schindlera jest dokładnie taka sama, jak
w przypadku większości hiszpańskich katolików albo niewiele się od
niej różni. Dzieje się tak dlatego, że problem, który opisuje Schindler,
jest problemem Kościoła, który zgodził się na swój zanik, godząc się na
pojmowanie samego siebie w ramach liberalizmu, albo – co jest w gruncie
rzeczy tym samym – rozumu sekularnego.
Paradoks Kościoła w społeczeństwie sekularnym jest taki sam, jak
22 Zob. D.L. Schindler, Religion and Secularity in a Culture of Abstraction: On the Integrity of Space, Time, Matter
and Motion, w: C.E. Braaten i R.W. Jenson (red.), The Strange New World of the Gospel. Re-Evangelizing in the Postmodern World, Michigan 2002, s. 32-54. Cytowany ustęp pochodzi ze stron 33-34.
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wyraził go MacIntyre już wiele lat temu, pisząc o dylemacie teologii
protestanckiej: „Możemy widzieć okrutny dylemat, przed którym staje
teologia, która pragnie być współczesna: [1] Teolog zaczyna od ortodoksji,
ale ta ortodoksja, której nauczył się u Kierkegaarda i Bartha, zamienia się
z nadmierną łatwością w zamknięty krąg, w którym wierzący mówi tylko dla
wierzącego, w którym cała ludzka treść pozostaje zakryta. [2] Odchodząc od
tej jałowej endogamicznej teologii, najbardziej spostrzegawczy teologowie
pragną przetłumaczyć to, co muszą powiedzieć, aby umieścić to w zasięgu
ateistycznego świata. Jednakże są skazani na jedną z następujących porażek.
Albo [a] odnoszą sukces w swoim tłumaczeniu i spotykają się z przypadkiem,
że to, co mówią, zamieniło się w ateizm ich słuchaczy, albo [b] doznają
porażki w swoim tłumaczeniu, a wówczas nikt nie słucha tego, co mają do
powiedzenia z wyjątkiem ich samych”23.
Na ten dylemat skazana jest nie tylko współczesna teologia protestancka.
Wszędzie jest to dylemat chrześcijańskich środków przekazu, moralności
chrześcijańskiej, edukacji chrześcijańskiej. Jest to dylemat chrześcijańskiej
obecności we współczesnym świecie24.
Niemniej jednak, mimo całej krytyki rozumu sekularnego jako jeszcze
jednej szczególnej tradycji i mimo obserwacji śmiertelnych konsekwencji,
jakie ma dla Kościoła i dla niej samej bezkrytyczne jej przyjmowanie, muszę
przyznać – i jest istotne wskazanie tego w niniejszym momencie naszej
argumentacji, aby nie została ona źle zrozumiana – że przynajmniej jeden
aspekt rozumu sekularnego jest bezpośrednim dziedzictwem chrześcijaństwa.
Przywiązanie do rozumu jako takiego (jak do wolności jako takiej albo do
godności ludzkiej jako takiej) jest w taki sposób charakterystyczne dla
chrześcijaństwa i dla chrześcijańskiej tradycji, że tylko chrześcijaństwo jest
w stanie przyjąć każdą prawdę, choćby zawarta była nawet w „sekularnej”
krytyce religii. W rzeczywistości sekularna krytyka religii – czy Feuerbacha,
czy Marksa, czy Durkheima, czy Nietzschego – nie mogłaby się pojawić ani
rozkwitnąć poza chrześcijańskim substratem.
23 A.MacIntyre, God and the Theologians, w: Against the Self-Images of the Age, Notre Dame, Indiana 1978, s.
12-26. Cytat pochodzi ze stron 19-20.
24 Metodystyczny teolog amerykański Stanley Hauerwas dostrzegał ten sam dylemat (do tego stopnia, że
uważam, iż próba pomocy Kościołowi w odpowiedzi na ten dylemat jest jednym z głównych motto jego całego
projektu teologicznego) i wyrażał go na różne sposoby. Oto jeden z nich: „Chrześcijanie, w miarę jak starają się
być nadal uczestnikami polityki, powinni próbować tłumaczyć swoje przekonania na nieteologiczny język. Jednak po dokonaniu takiego tłumaczenia okazuje się bardzo mało jasne, po co potrzebowali teologicznego języka
w pierwszej instancji” (S. Hauerwas, On Keeping Theological Ethics Theological, w: S. Hauerwas i A. MacIntyre (red.),
Revisions, Notre Dame, Indiana 1983, s. 16-42, zob. s. 30).
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,,Powrót do centrum”
Nie można racjonalnie krytykować jakiejś postawy albo dostrzegać jej
ograniczeń, jeśli nie widziało się czegoś innego. I my widzieliśmy coś innego.
Widzieliśmy męczenników, widzieliśmy świętych. Widzimy ich jaśniejące
człowieczeństwo i wiemy dwie rzeczy: po pierwsze, że naród świętych
nie może być zbudowany na fałszu, i po drugie, że obietnica Chrystusa:
„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata”
(Mt 28,20), jest prawdziwa. Możemy uczynić naszymi słowa kardynała
Newmana wypowiedziane na zakończenie jego słynnej mowy Biglietto Speech.
Przestrzegał w nich z wielką mocą przed zagrożeniami dla religii ze strony
liberalizmu, którego traktował jako nieprzyjaciela, i z którym walczył przez
całe swoje życie: „Chrześcijaństwo zbyt często przechodziło przez coś, co
wydawało się śmiertelnym niebezpieczeństwem, żebyśmy obecnie musieli
się obawiać jakiejś nowej próby. Do tego momentu jest to rzecz pewna,
ale z drugiej strony, to, co jest niepewne, to, co w tych wielkich bojach jest
zazwyczaj niepewne, i to, co zwykle jest wielką niespodzianką, kiedy jest
się ich świadkiem, to szczególny sposób, poprzez który w takim wydarzeniu
Opatrzność odkupia i zbawia Swoje wybrane dziedzictwo. Niekiedy nasz
nieprzyjaciel zamienia się w przyjaciela, czasami zostaje pozbawiony tej
szczególnej złośliwej zjadliwości, która była tak zagrażająca, czasami pada
rozbity w proch, czasami działa właśnie wtedy, kiedy jest to korzystne,
a potem zostaje wyeliminowany. Zazwyczaj Kościołowi nie pozostaje nic
innego do zrobienia niż kontynuacja zadań, które są mu właściwe, z ufnością
i pokojem; zachowanie spokoju i ujrzenie zbawienia Boga. Mansueti
hereditabunt terram. Et delectabuntur in multitudine pacis25 26.
Jest to fantastyczne świadectwo wiary i ufności w obietnicę Chrystusa.
„Kościołowi nie pozostaje nic innego do zrobienia niż kontynuacja zadań,
które są mu właściwe, z ufnością i pokojem”. Niemniej jednak dziś „liberalizm
religijny” posunął się tak daleko w oszukiwaniu chrześcijańskich umysłów,
że nawet „zadania, które są mu właściwe” – od głoszenia Dobrej Nowiny
po sakramenty – rozumie się (czy też raczej nie rozumie się ich) w ramach
rozumu sekularnego. Sam Newman, widząc to niebezpieczeństwo, w tym
25 Łac. „Pokorni posiądą ziemię i będą się rozkoszować wielkim pokojem” – Ps 37(36), 11 (przyp. tłum.).
26 Tak zwany Biglietto Speech to króciutki tekst, który Sługa Boży Henry Newman odczytał w dniu, kiedy został kreowany kardynałem przez Papieża Leona XIII, 12 maja 1879 roku, opublikowany w „Timesie” (a w wersji
włoskiej w „L’Osservatore Romano”) następnego dnia. Tekst ten zawiera bardzo syntetyczną definicję „liberalizmu w religii”. Chociaż w oczywisty sposób byłoby niewystarczająco krytyczne utożsamiać bez żadnych innych
zastrzeżeń to, co Newman nazywa „liberalizmem w religii”, z liberalizmem politycznym lub ekonomicznym, byłoby również naiwnością nie mieć na uwadze licznych więzów łączących różne klasy „liberalizmu”.
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Konieczny jest wielki wysiłek, intelektualny
i moralny zarazem, aby zdemaskować
strategie rozumu sekularnego i ukazać
jego ideologiczny charakter, zarówno poza
Kościołem, jak i wewnątrz Kościoła.

samym wystąpieniu mówił również: „Kościół Święty nigdy nie potrzebował
obrońców przeciwko niemu [liberalizmowi] z większą pilnością niż obecnie,
kiedy błąd ten rozszerza się niczym intryga po całej ziemi”. Wiedział, że
liberalizm (albo rozum sekularny), i to nie tylko w religii, ma ogromną
zdolność przebierania się oraz maskowania, żeby przedstawiać samego
siebie jako „naturalną drogę”, drogę, którą sprawy zawsze płynęły
i zawsze powinny płynąć. W związku z tym konieczny jest wielki wysiłek,
intelektualny i moralny zarazem, aby zdemaskować jego strategie i ukazać
jego ideologiczny charakter, zarówno poza Kościołem, jak i wewnątrz
Kościoła. Trzeba ponownie powrócić do Świętej Tradycji, uwalniając ją od
przywiązań, które skrępowały ją i sparaliżowały, aby ponownie zaproponować
ją dzisiejszemu człowiekowi z całą jej świeżością
Problem z większością krytyk liberalizmu, jak już sugerowaliśmy, polega
na tym, że były one dokonywane w imię marksizmu (albo z perspektywy
częściowej akceptacji marksistowskich perspektyw). Pociągało to za
sobą akceptację wierzeń wspólnych dla marksizmu i liberalizmu (jako
że marksizm był, jak zauważył MacIntyre, „przede wszystkim krytyką
liberalizmu i społeczeństwa burżuazyjnego przy pomocy jego własnych
terminów”27), a wraz z tym ukryte lub jawne potwierdzenie nieprzygotowania
i bezużyteczności chrześcijaństwa dla „spraw tego świata”28. W ten sposób
27 A. MacIntyre, Marxism and Christianity, s. 133.
28 Taka była główna wada latynoamerykańskiej tak zwanej „teologii wyzwolenia”. W jej koncepcji wolności oraz roli państwa i wyzwolenia istniało zbyt wiele założeń wziętych ze współczesnych liberalnych idei sekularnych na temat życia. W związku z tym chrześcijańskie słownictwo zamieniało się w narzędzie dla ideologii.
Zob. S. Hauerwas, Some Theological Reflections on Gutierrez,’s Use of Liberation as a Theological Concept, „Modern
Theology” 3 (1986), s. 67-76; tegoż autora, After Christendom? How the Church Is to Behave If Freedom, Justice, and
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większość krytyk liberalizmu na dłuższą metę współpracowała na rzecz
ustanowienia tej samej kultury sekularnej, która z kolei leżała u podstaw
liberalizmu i jego krytyk.
Marksistowska krytyka społeczeństwa liberalnego była i jest słuszna
w niektórych aspektach. Jednak porażka marksizmu, jeśli chodzi o jego
własne osiągnięcia społeczno-gospodarcze oraz prognozę przyszłości
kapitalizmu, pozostawiła świat bez innej alternatywy ideologicznej niż
liberalizm. Jak przyznaje MacIntyre, dziś intelektualna i moralna debata (o ile
istnieją jeszcze rzeczywiste debaty na temat intelektualnych i moralnych
wartości systemów politycznych, poza polityczną paplaniną i zwykłym
nihilistycznym konsumpcjonizmem) ogranicza się do debaty wewnątrz
liberalizmu: „Liberalizm (...) pojawia się oczywiście we współczesnych
dyskusjach w wielu przebraniach, dzięki czemu udaje mu się często
skutecznie zawłaszczyć debaty przez powtórne sformułowanie sporów
i konfliktów z liberalizmem tak, aby wyglądały na spory wewnątrz
liberalizmu, które podają w wątpliwość ten lub inny konkretny zbiór
postaw lub kierunków polityki, ale oszczędzają fundamentalne dogmaty
liberalizmu dotyczące jednostek oraz wyrażania ich preferencji. Dlatego tak
zwany konserwatyzm i radykalizm w tych współczesnych przebraniach są
w zasadzie jedynie formami liberalizmu; współczesne debaty wewnątrz
nowoczesnych systemów politycznych toczą się niemal wyłącznie
pomiędzy konserwatywnymi liberałami, liberalnymi liberałami i liberałami
radykalnymi”29.
A zatem liberalizm odnosi sukces wszędzie (choć sam jego sukces stanowi
śmierć wyznawanych przezeń ideałów) a skoro przedstawia dla Kościoła
zagrożenie najwyższego stopnia – w swej większej części zagrożenie ukryte
i niezidentyfikowane – to cóż możemy zrobić?
Moim zdaniem tym, czego brakuje, jest, jak mówi tytuł francuskiej wersji
książeczki, którą Hans Urs von Balthasar napisał w roku 1969, „powrót do
centrum”30. Nie do centrum jak w polityce – jako pośredniej drogi między
prawicą a lewicą, tylko do centrum jako punktu, z którego tryska całkowita
nowość chrześcijaństwa. „Centrum” to dar, za pośrednictwem którego
Trójjedyny Bóg daje samego Siebie za pośrednictwem Chrystusa w stworzeniu
a Christian Nation Are Bad Ideas. With a New Preface by the Author, Nashville, Tennessee 1999, s. 50-58; J. Milbank,
Theology and Social Theory, s. 207-209, 232-252; D.M. Bell, Jr., Liberation Theology After the End of History: The Refusal
to Cease Suffering (Radical Orthodoxy Series), Londyn i Nowy Jork 2001, s. 42-84.
29 A. MacIntyre, Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?, s. 522.
30 H. Urs von Balthasar, Einfaltungen. Auf Wegen der christlicher Einigung, Monachium 1969. Wersja francuska ukazała się w 1971 roku w wydawnictwie Desclée de Brouwer, w Paryżu, pod tytułem Retour au Centre. Chociaż tematyka tej książki nie jest dokładnie taka sama jak przedstawiona tutaj, jest ona wyraźnie z nią związana.
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i w odkupieniu, dar, który jest dawany dzisiaj w komunii Kościoła, dar, który
stanowi autentyczne znaczenie całej rzeczywistości, w taki sposób, że uznaje
Jezusa Chrystusa za „serce świata”31.
W rzeczywistości najlepsze teologiczne odkrycia XIX i XX wieku oraz
jedyne, które przetrwają niszczycielskie skutki czasu, mogłyby być opisane –
przynajmniej na Zachodzie – jako próby odzyskania chrześcijańskiej Tradycji
oraz odzyskania jej znaczenia dla ludzkiego życia poza dualistycznymi albo
rozłamującymi zniekształceniami wszelkiego innego rodzaju, stworzonymi
przez rozum sekularny i różne warianty sekularnej reinterpretacji
chrześcijaństwa. Innymi słowy: próby te usiłują odzyskać Tradycję, unikając
dylematu, na który wskazał MacIntyre, a który podkreślaliśmy przedtem
– kupowanie znaczenia poprzez sprzedawanie tradycji, czyli nakazywanie
tradycji mówienia tego, co rozum sekularny już mówi bez konieczności wiary.

Droga ku ,,centrum”: panorama i kamienie milowe
W końcowej części mojego wystąpienia chciałbym zwrócić uwagę na
niektóre wskazówki na tej drodze ku centrum. Chociaż ograniczę się głównie
do dziedziny teologii, co jest właściwe w kontekście niniejszego kongresu,
chciałbym wspomnieć, że „odzyskanie” „centrum” obejmuje trzy aspekty
zjednoczone ze sobą w swego rodzaju perychorezie (perichoresis), która
sprawia, że należą one do siebie wzajemnie i potrzebują się wzajemnie
w jednym kształcie dla całości chrześcijaństwa.
Te trzy aspekty przynależności Kościoła do jego centrum to: Magisterium
Kościoła, powołanie teologiczne i życie charyzmatyczne ludu Bożego.
Oczywiście spośród tych trzech aspektów życia Ciała Chrystusa posługa
apostolska ma posłanie szczególne, dane i gwarantowane przez samego
Pana, aby chronić i przekazywać Świętą Tradycję. Jednak żaden z tych trzech
aspektów nie może być oderwany od pozostałych dwóch bez zniszczenia lub
ciężkiej szkody dla całości Ciała Chrystusa. Jest to widoczne np. w odbiorze
głoszonego przez Magisterium nauczania społecznego Kościoła, które
przedstawiane jest jako istotna część jego życia. Tymczasem jeżeli większa
część chrześcijańskiego ludu pojmuje swoje własne życie w ramach rozumu
sekularnego, to nauczanie społeczne pozostaje abstrakcyjną teorią, braną
na serio przez nielicznych, a nieznaną większości. Gdyby zdarzyło się
natomiast, że nauczanie pasterzy nie byłoby prawdziwie „teologiczne”,
31 Zob. H. Urs von Balthasar, Serce świata, tłum. U. Poprawska, Kraków 2003.
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tylko opierało się na bardzo współczesnym i śmiercionośnym podziale
na teologię i duszpasterstwo, wówczas lud chrześcijański zostałby bez
przewodnika. Poza tym wiara chrześcijańska zostałaby oddzielona od rozumu
i sama szybko rozpuściłaby się w świecie, być może nawet w formie religii
o pewnym chrześcijańskim zabarwieniu. I odwrotnie: kiedy teologia nie
odtwarza systematycznej refleksji nad doświadczeniem Kościoła i nie zwraca
wystarczającej uwagi na autorytet Tradycji i Magisterium, zamienia się
wówczas w nieunikniony sposób w narzędzie ideologii i potęg tego świata.
Zacznijmy od teologii. Prace Hansa Ursa von Balthasara i Henri de Lubaca,
których cytowałem już i których zdecydowanie uważam za największych
katolickich teologów XX wieku, muszą być wyraźnie odczytywane
w kontekście trosk, o jakich mówiłem na początku mojego wystąpienia.
Na przykład przeobrażenie w dziele von Balthasara „teologii estetycznej”
w „estetykę teologiczną” dobrze wyraża pewien ruch myślenia, w którym
teologia nie akceptuje ograniczenia, a w związku z tym nie pozwala, żeby
zamieniono ją w narzędzie innych dziedzin poznania albo żeby te inne
dziedziny określały jej pozycję. Zamiast tego przenika i osądza wszystkie inne
dziedziny32. Ten sam ruch, który występuje tutaj w odniesieniu do piękna,
może i powinien wystąpić w odniesieniu do innych „transcendentaliów” –
prawdy i dobra. To samo dzieje się w relacji między teologią a poznaniem,
między teologią a etyką, tak jak w relacji między teologią a tak zwanymi
„naukami humanistycznymi” jak ekonomia, polityka lub każda inna dziedzina
ludzkiej działalności33.
Jeśli chodzi o Henri de Lubaca, napisał on na temat swojej własnej pracy
w notatce przeznaczonej do publikacji we włoskim wydaniu jego dzieł
wszystkich: „Moje zadanie polegało zasadniczo na (...) pomocy, aby lepiej
poznać, a w związku z tym lepiej zrozumieć i bardziej umiłować skarby
wielkiej tradycji katolickiej”. Niektóre z nich są „źle rozumiane przez tak
wielu, bardzo mało znane naprawdę nawet przez tych, którzy rzeczywiście
32 Zob. H. Urs von Balthasar, The Glory of the Lord. A Theological Aesthetics, t. I: Seeing the Form, San Francisco
1982. We wstępie, rozdz. 6 (s. 79-117) pojawia się tytuł: From an Aestheric Theology to a Theological Aesthetics [Od
teologii estetycznej do estetyki teologicznej]. Na temat teologii von Balthasara, zob. A. Scola, Hans Urs von Balthasar: Uno stile teologico, Mediolan 1991.
33 Sam Balthasar zrobił to w wielu aspektach w swojej Teodramatyce i w swojej Teologice, dwóch innych częściach swojego wielkiego planu teologicznego, oraz w niektórych innych pracach jak w Wiarygodna jest tylko
miłość, Kraków 1997. Z innej perspektywy, odmiennej niż katolicka, Stanley Hauerwas rozwijał podobną tematykę w odniesieniu do etyki i polityki, przy czym ta ostatnia dziedzina cieszyła się mniejszym zainteresowaniem wśród bezpośrednich trosk von Balthasara. zob. zwłaszcza wśród obfitej twórczości Hauerwasa następującą książkę: Against the Nations: War and Survival in a Liberal Society, Notre Dame, Indiana 1992; In Good Company:
The Church as Polis, Notre Dame, Indiana 1995; After Christendom? How the Church Is to Behave If Freedom, Justice,
and a Christian Nation Are Bad Ideas. With a New Preface by the Author, Nashville, Tennessee 1999; A Better Hope.
Resources for a Church Confronting Capitalism, Democracy and Postmodernity, Michigan 2000.
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Współczesność oscyluje między purytanizmem
(seksualnym albo innego rodzaju) i po
prostu perwersyjnym erotyzmem, który jest
zakochany w śmierci, a w związku z tym chce
śmierci erotyzmu, a nie zachowuje tego, co
erotyczne, do stopnia wiecznego spełnienia.
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szczerze chcieliby ją chronić i jej bronić”34.
W swojej pierwszej książce Katolicyzm: społeczne aspekty dogmatu,
wydanej w 1938 roku35 – pracy, w której chciał umieścić na pierwszym
planie „społeczne aspekty dogmatu”, tak jak wyrażają się w Tradycji
chrześcijańskiej, de Lubac pisał: „Chrystus, objawiając Ojca i będąc przez
Niego objawionym, dopełnia objawienia człowieka samemu człowiekowi”36.
Sobór Watykański II wprowadził to zdanie niemal dosłownie do fragmentu
konstytucji duszpasterskiej Gaudium et spes. Obecnie stało się ono sławne,
dlatego że było często cytowane przez Jana Pawła II. W rzeczywistości
uważam, że to zdanie można uważać za jedno z kluczowych dla zrozumienia
nauczania Papieża i jego posługi: „Chrystus (...) już w samym objawieniu
tajemnicy Ojca i Jego miłości objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi
i okazuje mu najwyższe jego powołanie”37. Jest to we wszystkich znaczeniach
najściślej to, co Tradycja zawsze mówiła o Chrystusie i Jego Człowieczeństwie
i co znajdowało się już w Nowym Testamencie i w nicejskim wyznaniu wiary.
Najistotniejsze w powyższym cytacie jest jednak to, że jeżeli weźmie
się go na serio, to uniemożliwia on katolikowi reprezentowanie liberalnego
stanowiska i wychodzi poza wszelki dualizm oraz sekularną fragmentację.
Chrystus przynależy do samej definicji człowieka w taki sposób, że myślenie
o człowieku bez Chrystusa to właściwie pozostawienie niekompletnej
koncepcji człowieka. Jest to zapomnienie o tym, co najważniejsze, nawet dla
skonstruowania polis, a mianowicie o przeznaczeniu i powołaniu ludzkości
do udziału w Boskim życiu Syna Bożego. Moglibyśmy powiedzieć, że pełne
znaczenie pracy de Lubaca polegało na odzyskaniu Tradycji i wyzwoleniu jej
od ograniczenia rozumu sekularnego.
Hans Urs von Balthasar i Henri de Lubac nie są jedynymi zachodnimi
teologami, którzy próbowali uwolnić doświadczenie i język chrześcijański
od ograniczeń i redukcji rozumu sekularnego. Niemniej jednak musimy
przyznać, że nie ma zbyt wielu teologów, którzy konfrontują to „centrum”
chrześcijańskiego wydarzenia z różnymi kwestiami chrześcijańskiej
antropologii lub chrześcijańskiego życia moralnego, nie popadając w dylemat
rozważany przez MacIntyre’a. Niewielu teologów jest świadomych pułapek
świeckiego liberalizmu, gdy wiążą chrześcijańskie przesłanie z ludzkim
doświadczeniem w różnych wymiarach wiedzy i działania. Większość
34 Zob. H. de Lubac, La Posterità spirituale di Gioacchino da Fiore. I. Dagli Spirituali a Schelling (Opera omnia, vol.
27), Mediolan 1981, s. 10.
35 Jako data pierwszego wydania tej książki podawany jest również rok 1937 (przyp. tłum.).
36 Zob. Henri de Lubac, Katolicyzm: społeczne aspekty dogmatu, tłum. M. Stokowska, Kraków 1988, s. 288.
37 II Sobór Watykański, konstytucja duszpasterska Gaudium et spes, 22.
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Życie nie jest stosowaniem idei. Istnieje bardzo
ścisła interakcja i zależność między praktyką
a teorią. Praktyka wciela teorię, ale również
praktyka jest w stanie stwarzać i zmieniać
teorię, tak samo jak teoria służy często do
usprawiedliwiania, modyfikacji lub stwarzania
praktyki.
teologów, którzy są tego świadomi, pochodzi z tradycji von Balthasara i de
Lubaca38.
Choć nie ma tutaj na to miejsca, byłoby pozytywne, a być może
nawet konieczne, ukazanie, jak głębokie znaczenie ma nauczanie Soboru
Watykańskiego II. W rzeczywistości kluczem do zrozumienia jego przesłania
jest właśnie próba odzyskania Świętej Tradycji i wyciągnięcia jej z bagien,
w które została ciśnięta przez na poły świadomą akceptację liberalizmu
i rozumu sekularnego. To samo można byłoby powiedzieć o nauczaniu
papieży po soborze, zwłaszcza zaś Jana Pawła II – i to już od pierwszego
zdania jego pierwszej encykliki: „Odkupiciel człowieka Jezus Chrystus jest
ośrodkiem wszechświata i historii”39. Papieskie nauczanie na temat ciała
i miłości w małżeństwie, oparte na odnowionym postrzeganiu znaczenia
chrześcijańskiej antropologii oraz na podkreślaniu znaczenia społecznej
nauki Kościoła – to są decydujące aspekty ukierunkowania Kościoła na drodze
„przezwyciężenia rozumu sekularnego”.
Wielce ożywczym ruchem teologicznym, którego nie chciałbym pominąć
38 D.L. Schindler i A. Scola to dwa nazwiska, które należy wymienić w tym kontekście w ramach tradycji katolickiej. Obaj pracowali w różnych dziedzinach ludzkiego życia, wiążąc przesłanie Kościoła z ludzkim doświadczeniem, byli świadomi pułapek racji świeckiej i przekraczali je. Zob. zwłaszcza David L. Schindler, Heart of the
World, Center of the Church: „Communio” Ecclesiology, Liberalism and Liberation, Michigan 1996; Angelo Scola, Il
mistero nuziale (2 tomy): I. Uomo-Donna; II. Matrimonio-Famiglia, Pontificia Università Lateranense, 1998, 2000.
39 Jan Paweł II, encyklika Redemptor hominis z 4 marca 1979 r., 1. Ponownie jest to tekst, który, jeżeli jest
przyjmowany w sposób intelektualnie uczciwy i jest brany na serio, wychodzi „poza rozum sekularny” i rozjaśnia głęboką niezgodność wiary katolickiej z liberalnymi sposobami myślenia. Zob. również wspaniały punkt 10
tej samej encykliki.
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– dlatego, że jest to świadoma próba wyjścia „poza rozum sekularny”,
obejmująca wielu anglikańskich, protestanckich i katolickich teologów
(powiązanych również w jakimś stopniu z von Balthasarem i de Lubakiem)
– jest ruch nazwany przez jego uczestników „radykalną ortodoksją”. Bez
względu na osiągnięcia czy przyszłość tej inicjatywy, przynajmniej jeśli chodzi
o jej intencje, wpisuje się ona doskonale w nasze rozważania.
W eseju, który jest wstępem do pracy zbiorowej zatytułowanej Radical
Orthodoxy, trzej redaktorzy tomu – Milbank, Pickstock i Ward zauważają, iż
„wielcy chrześcijańscy krytycy oświecenia (...) postrzegali na różne sposoby,
że tym, co laicyzm zrujnował przede wszystkim, i tym, co rzeczywiście
zanegował, były te same kwestie, które pozornie celebrował: wcielone życie,
autoekspresja, płciowość, doświadczenie estetyczne, ludzka wspólnota
polityczna. Ich argumentacja, przyjmowana w pełni w tym tomie, polegała
na tym, że tylko transcendencja, która «zawiesza» te sprawy w znaczeniu
ich przerwania, «zawiesza» je również w innym znaczeniu, zachowując ich
względną wartość ponad próżnią i przeciwko próżni”40.
„Radykalna ortodoksja” – z jednej strony uznając, że „oświecenie
było w rzeczywistości krytyką dekadenckiego wczesnonowoczesnego
chrześcijaństwa”, z drugiej zaś, „zgodnie z linią wielkich wizjonerów
literatury angielskiej Williama Shakespeare’a i Thomasa Nashe’a”, dowodząc,
że nadużycia i błędy tej dekadencji były „skutkiem odrzucenia prawdziwego
chrześcijaństwa” – usiłuje „wyartykułować chrześcijaństwo bardziej cielesne,
bardziej uczestniczące, bardziej estetyczne, bardziej erotyczne, bardziej
uspołecznione, a nawet bardziej platoniczne”41. Reprezentanci tego nurtu,
przyjmując teologiczną perspektywę skupioną na koncepcji „udziału”,
podkreślają ponownie wartość tradycji i artykułowanej jedności fides et
ratio, jednak w takim sensie, że fides może uratować ratio, a teologia może
odkupić filozofię i życie intelektualne od powierzchowności. Tylko ten powrót
do tradycji – „do chrześcijaństwa Credo i przykładności jego patrystycznej
matrycy” – mimo wszystko może zaoferować odpowiednio prawdziwą
alternatywę dla „bezdusznego, agresywnego, abulicznego i nihilistycznego
materializmu”, na którym skończyły ideały nowoczesności.
40 J. Milbank, C. Pickstock, G. Ward (red.), Radical Orthodoxy. A New Theology, Londyn/Nowy Jork 1999, s. 1-20,
zob. s. 3. Już w pierwszym akapicie tego wprowadzającego eseju trzej redaktorzy zauważają, że „dzisiaj logika sekularyzmu traci równowagę” i podkreślają: „niniejszy zbiór esejów próbuje domagać się zwrotu świata, sytuując
jego zainteresowania i działalność wewnątrz teologicznej ramy. Nie powracając po prostu do nostalgii za tym, co
przednowoczesne, odwiedza miejsca, w które laicyzm wiele zainwestował – estetykę, politykę, seks, ciało, osobowość, widzialność, przestrzeń – i nadaje im ponownie miejsce z chrześcijańskiego punktu widzenia, to znaczy,
używając terminów Trójcy Przenajświętszej, chrystologii, Kościoła i Eucharystii” (s. 1).
41 Tamże.
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,,Na obecnym etapie sprawą zasadniczą jest

budowa lokalnych form wspólnotowych,
w których możliwe byłoby zachowanie
cywilizacji oraz życia intelektualnego
i moralnego w obliczu epoki nowego
barbarzyństwa, które już nadchodzi”.
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Milbank, Pickstock i Ward wyrażają to w następującej formie: „Teologiczna
perspektywa uczestnictwa (...) uznaje, że materializm i spirytualizm to
fałszywe alternatywy, zważywszy, że jeżeli istnieje tylko skończona materia,
to nie ma nawet jej, i zważywszy, że aby zjawiska rzeczywiście istniały,
powinny robić coś więcej niż tylko istnieć. W związku z tym, odwołując się
do pochodzenia z wieczności, w naszej refleksji nad ciałem, sztuką, językiem,
jednością polityczną czy płciową, nie przestajemy w eteryczny sposób
rozważać ich ciężaru. Przeciwnie: podkreślamy, że za każdym takim ciężarem
kryje się jeszcze większy ciężar – poza wszystkimi kontrastami między
ciężarem a lekkością (tak jak zresztą poza wszelkimi kontrastami między
definicją a brakiem granic). W ten sposób chcemy powiedzieć, że wszystko to,
co istnieje, istnieje tylko dlatego, że jest czymś więcej niż to, co istnieje...
Ta perspektywa powinna być postrzegana jako osłabiająca (w wielu
znaczeniach) niektóre spośród kontrastów między teologicznymi liberałami
a konserwatystami. Ci pierwsi skłaniają się do potwierdzania tego, co widzą
jako współczesną akceptację naszej skończoności – języka ciał erotycznych,
przyjemności estetycznych itd. Niemniej jednak konserwatyści także
wydają się akceptować pewien rodzaj nominalnego i eterycznego oddalenia
od tych rzeczywistości oraz pewnego dla nich lekceważenia. Przeciwnie
«radykalna ortodoksja» – widzi ona historyczne korzenie celebracji takich
kwestii w filozofii uczestnictwa i w teologii wcielenia, nawet kiedy można
przyjąć, że przednowoczesna tradycja nigdy nie prowadziła takiej celebracji
tak daleko. Współczesna, pozorna akceptacja tego, co skończone, musi być
traktowana, po odpowiednim zbadaniu, jako iluzoryczna. Tym bardziej, że
w celu zatrzymania rozpadu współczesności należy ją interpretować jako
przestrzenną budowlę ograniczoną jasnymi prawami, regułami i strukturami.
Jeżeli z drugiej strony, podążając za postmodernistycznymi opcjami,
idzie ona z prądem zdarzeń, to jest to pusty prąd, który pokrywa tylko
i zakrywa końcową próżnię. W konsekwencji współczesność oscyluje między
purytanizmem (seksualnym albo innego rodzaju) i po prostu perwersyjnym
erotyzmem, który jest zakochany w śmierci, a w związku z tym chce śmierci
erotyzmu, a nie zachowuje tego, co erotyczne, do stopnia wiecznego
spełnienia. W osobliwy sposób wydaje się, że współczesność nie kocha
naprawdę tego, co, jak sądzi, kocha. Z drugiej jednak strony, aby mieć to, w co
wierzy, musiałaby odzyskać to, co teologiczne. I tak oczywiście odkryłaby
również, że to, czego chce, jest zupełnie odmienne, od tego, co zakładała”42.
W ten właśnie sposób teologia ocali rozum (chociaż nie w jego odmianie
42 Radical Orthodoxy, s. 4.

195
sekularnej) oraz resztę ideałów współczesności. Eseje, które składają się
na tom Radical Orthodoxy, w związku z tym „pragną ponownie zrozumieć
poszczególne sfery kulturowe z perspektywy teologicznej, która w nich
wszystkich jest postrzegana jako jedyna nienihilistyczna perspektywa
i jako jedyna perspektywa zdolna nadać trwałość nawet skończonej
rzeczywistości”43.
Nie potrzebuję (i nie byłbym w stanie tego zrobić) oceniać odnośnych
zasług poszczególnych esejów zawartych w książce Radical Orthodoxy a także
w dwóch kolejnych tomach, które były jej kontynuacją. Szybka i amatorska
lektura niektórych z nich mówi mi, że nie zgodziłbym się do końca z nimi
wszystkimi i że w niektórych przypadkach z tych samych przesłanek
wyciągnąłbym dosyć odmienne wnioski44. Mimo wszystko, zgadzam się
z pewnym kierunkiem myślenia, który tam dostrzegłem. Wydaje mi się też,
że dyskusja na temat poszczególnych punktów, z którymi się nie zgadzam,
byłaby bardzo korzystna. Potwierdzam w pełni i w całej rozciągłości
konkretne stwierdzenia, które cytowałem, i wydaje mi się, że wskazują one ze
znaczącą precyzją teologiczne wyzwanie oraz zadanie, które pojawia się przed
chrześcijaństwem w obecnym czasie.
Wszystkie „panoramy”, które wspominaliśmy do tej pory, miały charakter
teologiczny. Jednak wyprawa „poza rozum sekularny” nie może odbywać
się jedynie za pośrednictwem teologii – zasadniczo nie jest to problem
teologiczny. Dlatego że teologia jest intelektualną artykulacją doświadczenia
Kościoła i może odbywać się tylko z perspektywy tego doświadczenia. Kiedy
brakuje owego doświadczenia albo kiedy występuje ono w niejasnej, mylnej
formie, myślenie może być tylko niejasne i mylne, a teologia zamienia się
dokładnie w wariant rozumu sekularnego, w wyraz dominującej perspektywy
kulturowej. Nawet nauczanie Kościoła, samo w sobie, nie jest wystarczające.
Dlatego że „knowania rozlały się po ziemi” w taki sposób, iż nauczanie
Kościoła jest przyjmowane i odczytywane w większości przypadków – nawet
przez osoby, których dobrą wolę znamy i której negować nie możemy – przez
filtry rozumu sekularnego: albo jest ono redukowane na sposób pietystyczny,
albo redukowane jest do „wartości liberalnych” i moralności.
Istotnie, z mojego punktu widzenia wyzwanie jest tak kolosalne, że dotyka
nas wszystkich, każdego zwykłego chrześcijanina, każdej chrześcijańskiej
43 Tamże.
44 Dla wstępnej oceny z katolickiego punktu widzenia zarówno tomu manifestu Radical Orthodoxy, jak i ruchu
teologicznego, zob. L.P. Hemming (red.), Radical Orthodoxy? – A Catholic Enquiry, Ashgate, Aldershot, UK, 2000.
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rodziny i każdej chrześcijańskiej wspólnoty, gdziekolwiek będziemy, bez
względu na naszą historię i bez względu na rany, jakie mogliśmy sobie
nawzajem zadać w tej historii. Wyzwania nie można podjąć, jeżeli nasza
istota nie jest otwarta na to, byśmy uczyli się jedni od drugich zarówno
porażek, jak i osiągnięć, i w ten sposób pomagali sobie wzajemnie z jasnością,
jaka przysługuje członkom (członkom cierpiącym, członkom zranionym)
jedynego Ciała Chrystusa. Pierwsza fragmentacja chrześcijańskiego
doświadczenia to nasz podział, pierwsza fragmentacja Kościoła (i pierwsze
otwarcie na pojawienie się rozumu sekularnego) następuje, kiedy przestajemy
się rozumieć jako członkowie jedynego Ciała Chrystusa.
Jedną z prawd, które odsłoniły się przede mną w dialogu z pracami
MacIntyre’a, jest spostrzeżenie, że życie (historia) nie jest stosowaniem
idei, że zawsze istnieje bardzo ścisła interakcja i zależność między praktyką
(polityczną, gospodarczą, rodzinną, edukacyjną, artystyczną, kulturalną)
a teorią. Praktyka wciela teorię – nie istnieje najmniejszy ludzki gest,
nie pociągający za sobą pełnej ontologii – ale również praktyka jest
w stanie stwarzać i zmieniać teorię, tak samo jak teoria służy często do
usprawiedliwiania, modyfikacji lub stwarzania praktyki. Jest to kluczowa
kwestia w pracy MacIntyre’a, zawarta we wszystkich jego dziełach45.
45 Już w jego pierwszej pracy Marxism: An Interpretation (Londyn 1953) znajdował się rozdział na temat filozofii i praktyki pominięty w późniejszym wydaniu z 1968 roku, pod tytułem Marxism and Christianity. W nowym
Wstępie pisanym dla nowego wydania z 1995 roku książki Marxism and Christianity MacIntyre komentował: „Ten
rozdział został włączony pierwotnie, dlatego że próbował postawić to, co słusznie uznawałem za fundamentalny problem. Został później pominięty, dlatego że nauczyłem się wówczas, że nie wiem, jak prawidłowo postawić ten problem, a tym mniej, jak go rozwiązać”. Żywy dowód zarówno tej uznanej trudności, jak też trwałości problematyki dotyczącej relacji między praktyką a wiarą, znajduje się w Riddell Memorial Lectures wygłoszonych w 1964 roku i opublikowanych w 1967 roku przez Oxford University Press pod tytułem Secularization and
Moral Change. W trzecim z tych wykładów MacIntyre odrzucał „tezę rodzinną”, że „upadek wierzeń religijnych
jest podstawową przyczyną zmian moralnych (obrońcy tej tezy najczęściej powiedzieliby: upadku moralnego)
i że upadek wierzeń religijnych jest z kolei powodowany sceptycyzmem intelektualnym”. Przeciwnie, utrzymywał „punkt widzenia, że historia moralna społeczeństwa angielskiego jest, jeżeli w ogóle, raczej przyczyną niż
skutkiem sekularyzacji” (Secularization and Moral Change, s. 37). W 1995 roku podkreślał wciąż najwyższą wagę
praktyki, nawet dla teologii. Mówiąc o ewolucji swojego myślenia po ponownym odkryciu funkcjonowania „koncepcji, jaką Arystoteles miał na temat teorii oraz społecznej i moralnej praktyki” oraz jak za pośrednictwem tego
odkrycia „odrzuciłem filozoficzne założenia, które leżały u podstaw moich trudności dla zasadniczej chrześcijańskiej ortodoksji”, coś, co „było koniecznym krokiem, chociaż tylko jednym, w kierunku mojego uznania prawdy
biblijnego chrześcijaństwa Kościoła katolickiego”. MacIntyre pisze: „Zrozumiałem również lepiej, że przedtem,
nie tylko to, co było trafnego w oficjalnym katolickim potępieniu marksizmu, ale również to, co było błędnego,
i to, co wynikało z pewnych reakcyjnych społecznych postaw zdolnych zaciemniać umysł. Częścią tego, co teologowie katoliccy – a bardziej ogólnie teologowie chrześcijańscy – nie umieli dostatecznie ocenić, było naleganie,
zarówno Marksa, jak i marksistów, na ścisły związek między teorią a praktyką, w którym każda teoria, włącznie
z każdą teologią, jest teorią jednego lub kilku rodzajów praktyki. W ten sam sposób, jak nie można zrozumieć
ani ocenić propozycji naukowej teorii, abstrahując od ich relacji z praktyką badania naukowego, wewnątrz których się je proponuje, sprawdza i akceptuje albo odrzuca. To samo dzieje się z inną zawartością propozycji. Należy oddzielić każdy rodzaj teorii od kontekstów praktycznych, w jakich się zrodziła i rozwinęła niezależnie od
tego, czy chodzi o teorię naukową, teologiczną czy polityczną, i pozwolić, żeby zamieniła się w zawartość myślenia, które płynie swobodnie, i będzie ono również całkowicie gotowe do przekształcenia w ideologię” (MacIntyre, Marxism and Christianity, s. xxviii-xxix).
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To wspólnota poprzedza tradycję, to ona jest miejscem tradycji. Jest
miejscem racjonalności (zarówno praktycznej, jak i teoretycznej), a w związku
z tym jest miejscem życia intelektualnego i moralnego. Jest również miejscem,
do którego może przynależeć „jednostka”, a do którego przynależąc, zamienia
się w osobę, osiąga tożsamość dla samej siebie i dla świata. Jeżeli jest to
prawda, a sądzę, że tak, to konsekwencje tego dla wyzwania, o którym
mówiłem w tym wystąpieniu, mają wielkie znaczenie. Wyzwanie, jakie mamy
przed sobą, w rzeczywistości nie polega na zmianie niektórych z naszych
idei ani jakiegoś aspektu naszego języka. Chodzi tu nie tylko o teologię
jako artykułowany język wiary. Chodzi tu o samą wiarę. Albo jeszcze lepiej:
o Kościół jako ludzką przestrzeń stworzoną przez Boga Trójjedynego dla
realizacji człowieczeństwa i o wiarę jako uznanie tego faktu.
W świetle tego wszystkiego być może moglibyśmy lepiej zrozumieć
wezwanie MacIntyre’a na zakończenie jego książki Dziedzictwo cnoty.
Porównując nasze czasy z epoką upadku Imperium Rzymskiego, pisze
on: „Na obecnym etapie sprawą zasadniczą jest budowa lokalnych form
wspólnotowych, w których możliwe byłoby zachowanie cywilizacji oraz
życia intelektualnego i moralnego w obliczu epoki nowego barbarzyństwa,
które już nadchodzi”46. Również dla Johna Milbanka zadanie nie polega na
woluntarystycznej decyzji dotyczącej nowego zwrotu myślenia, co raczej jest
związane z konstrukcją albo odrodzeniem pewnej wspólnoty – nowej, jedynej
w swoim rodzaju wspólnoty – zwanej Kościołem. Wspólnoty, jak mówi
Milbank, która „jest już w sposób konieczny, z mocy swojego ustanowienia,
«interpretacją» pozostałych ludzkich społeczności”47.
A zatem istnieje teologia, istnieje nauczanie pasterzy Kościoła, istnieją
poszczególne osoby, rodziny, parafie i zakony, do których Święta Tradycja
i nauczanie Kościoła dotarło i ziarno znalazło dobrą ziemię, a siew wydał
owoc. Ludzie ci dostrzegają niebezpieczeństwo, znoszą je i wciąż umieją
dogłębnie rozpoznać nieskończone znaki obecności Chrystusa w świecie.
Wiedzą, że Bóg miłuje ich niezmiernie, a oni miłują Boga całym swoim
sercem. Spotykałem się z nimi wielokrotnie. Często są sami, bez dachu
nad głową, bez domu. Są rozproszoną resztą chrześcijańskiego ludu,
najpiękniejszą ludzką rzeczywistością, jaka kiedykolwiek zakiełkowała na
ziemi. Potrzebują wsparcia Kościoła, potrzebują, żeby inni uznali ich jak we
46 A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty, s. 466.
47 J. Milbank, Theology and Social Theory, s. 380.
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własnym domu.
W związku z tym mają miejsce doświadczenia, których rozmiar Bóg
powiększa, w różnych miejscach, parafiach, ośrodkach nauki i kultury,
wszędzie tam, gdzie są ludzie wiary, którzy zbierają się „w imię Jezusa
Chrystusa” i dla których Chrystus zamienia się w centrum ich myślenia
i działania, dlatego że jest to dar „cenniejszy niż życie”. Niekiedy przybierają
one nazwę „ruchów” i w pewnym sensie są nową formą życia monastycznego.
Są to rzeczywistości, w których doświadczenie bycia Kościołem – jednym
Kościołem z jednym ciałem – odnawia się ze świeżością, która napełnia życie
radością i nadzieją, pośród wszystkich cierpień i życiowych prób. W nich,
nawet jeżeli czasami dzieje się to w sposób odmienny do tego, do czego się
przywykło, chrześcijańska racjonalność rośnie i może porównywać samą siebie
z innymi formami życia i myślenia. Na nowo istnieje tradycja, którą należy
przekazywać, i teologia może rozkwitać na nowo.
Na zakończenie chciałbym wspomnieć o niektórych cechach tego nowego
odkrycia Kościoła. Albo być może powinienem powiedzieć: tego nowego
otwarcia lub „objawienia”, ponieważ Bóg Ojciec, Zmartwychwstały Pan i Duch
Święty wciąż stwarzają na nowo i odradzają Kościół w historii i pozwalają
nam widzieć to, co „wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć (...), a nie ujrzeli”
(Łk 10,24). Te cechy można w większości wypadków wywnioskować z tego, co
już zostało powiedziane.
1. Kościół ma potrzebę, by zamienić się ponownie na wszystkich
szczeblach w „dom i szkołę komunii”, jak przypominał nam Jan Paweł II48.
Kościół musi być życiem wspólnoty, w pewnym sensie życiem „rodziny”,
jakby życiem „jednego ciała”. Potrzebuje odzyskać „społeczną” zwartość.
Nie chodzi o getto, tylko o realne życie rodzinne, zawsze otwarte na życie
i na społeczeństwo. „Rodzina”, „matka”, „dom”, „naród”, „ciało” nie są
tylko nazwami na określenie Kościoła, są istotną rzeczywistością społeczną
dla życia Tradycji chrześcijańskiej. Kościół jest przedsięwzięciem na rzecz
życia i na rzecz wszystkiego w życiu. Innymi słowy: Kościół musi zostać
„wykupiony”, jeżeli można tak powiedzieć, z oschłości i nieludzkiej władzy
logiki przedsiębiorcy, i musi odzyskać logikę sakramentalną, która jest jego
własną logiką.
2. Kościół jest życiem wspólnoty skupionej na liturgii, a zwłaszcza wokół
Eucharystii. Eucharystia ze wszystkimi swoimi wymiarami (bez redukowania
jej do rodzaju pobożności i formy indywidualistycznej) jest praktyką Kościoła,
a w związku z tym jest szkołą: szkołą życia we wspólnocie, szkołą, która
48 Jan Paweł II, list apostolski Novo millenio ineunte (6 stycznia 2001 r.), 43.
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Nie ma cycków
- nie ma okejki

pozwala nam zrozumieć w jedyny sposób, kim jest Bóg, kim jest Chrystus,
kim jesteśmy my, kim jesteśmy dla Boga i kim jesteśmy dla siebie wzajemnie,
a także czym jest świat dla nas. Eucharystia jest jedynym miejscem oporu
przeciwko anihilacji ludzkiego podmiotu. Eucharystia jest również miejscem,
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gdzie możemy się nauczyć i doświadczać prawdziwej powszechności, która
nie jest abstrakcyjną i fałszywą powszechnością współczesności, która nie
sprzeciwia się lokalnej rzeczywistości, tożsamości i pełni49.
3. W tej wspólnocie ruch serca i umysłu jest ruchem, który zmierza
w kierunku ponownego odkrycia chrześcijańskiej Tradycji, z całym jej
bogactwem i odmianami, a nie w kierunku ucieczki od Tradycji. Dla nas,
chrześcijan, różnice nie są przeszkodą, tylko skarbem, jeżeli tylko są one
rozumiane w świetle sakramentalnej logiki Ciała Chrystusa. Nawet Ewangelie
są cztery, a Bóg jest komunią Ojca, Syna i Ducha Świętego.
4. Doświadczenie życia we wspólnocie Kościoła jest ludzkim
doświadczeniem, które, będąc również doświadczeniem Chrystusa, zamienia
się w sposób patrzenia na całą rzeczywistość, to znaczy, zamienia się w źródło
racjonalności i odnosi się do wszystkich wymiarów ludzkiego doświadczenia
oraz ludzkiej praktyki (wiedza, sztuka i wszelkie rodzaje ludzkich relacji,
włącznie z politycznymi i gospodarczymi).
Oczywiście, sprawienie, żeby tak się stało, nie leży w naszych rękach.
Nawet pragnienie tego jest już łaską. Kościół nie należy do nas, tylko do Pana,
chociaż wiemy, że Pan pragnie, żeby Jego Kościół błyszczał pośród nocy. Nam
pozostaje przede wszystkim dziękowanie za to, co mamy. W rzeczywistości
mamy już wszystko, dlatego że mamy Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego.
Dziękujemy również za łaski, których Pan nie przestaje nam dawać, jak
nasze spotkanie tego ranka. I w ten sposób możemy pragnąć i prosić, żeby
każdy z nas kwitnął i wzrastał, „aż dojdziemy wszyscy razem do jedności
wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary
wielkości według Pełni Chrystusa” (Ef 4,13). █

POST SCRIPTUM
Esej Przezwyciężyć rozum sekularny jest zapisem wykładu, jaki arcybiskup
Granady Francisco Javier Martínez wygłosił 30 września 2004 roku we
włoskiej miejscowości Seriate podczas kongresu Teologia Prawosławna
i Zachód w XX wieku, w którym stronę rosyjską reprezentował metropolita
49 Zob. W.T. Cavanaugh, The World in a Wafer: A Geography of the Eucharist as Resistance to Globalization, „Modern Theology” 15 (1999), s. 181-196. Zob. również tegoż autora, Imaginación teo-política,, Grenada 2007.
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Mińska Filaret – przewodniczący Synodalnej Komisji Teologicznej Patriarchatu
Moskiewskiego.
Zainteresowanie arcybiskupa Martíneza chrześcijańskim Wschodem
nie jest bynajmniej przypadkowe. Po zakończeniu studiów magisterskich
z teologii biblijnej w Madrycie (Universidad Pontificia Comillas) otrzymał
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stypendium Consejo Superior de Investigaciones Científicas i rozpoczął
badania nad wpływami aramejskimi w Ewangeliach. Kontynuował studia
w Niemczech (Sankt Georgen, Frankfurt nad Menem), a następnie w École
Biblique et Archéologique Française w Jerozolimie oraz w Catholic University
of America w Waszyngtonie, gdzie po obronie pracy doktorskiej na temat
chrześcijańskiej apokaliptyki w epoce narodzin islamu wykładał jako adiunkt
przy katedrze filologii i literatury syriackiej. W 1985 roku mianowany został
biskupem pomocniczym w Madrycie, gdzie zajmował się duszpasterstwem
akademickim oraz wykładał w Centrum Studiów Teologicznych „San Damaso”,
a także w założonym z jego inicjatywy Diecezjalnym Centrum Filologii
Klasycznej i Wschodniej „San Justino”. W roku 1996 został mianowany
biskupem w Kordobie, a w 2003 roku arcybiskupem Granady. W latach
1993-1998 był członkiem Papieskiej Rady Kultury, zaś od 1998 roku zasiada
w Papieskiej Radzie ds. Świeckich. W ramach hiszpańskiej Konferencji
Episkopatu do roku 2010 był przewodniczącym Rady Doktryny Wiary, obecnie
natomiast przewodniczy Radzie ds. Stosunków Międzywyznaniowych
i Międzyreligijnych.
W sposób oczywisty zarówno jego zainteresowania akademickie, jak
i doświadczenia duszpasterskie, wyznaczają zasięg analiz, jakim poddaje
współczesne wyzwania dla Kościoła. W czasie studiów miał okazję poznać
ważne ośrodki współczesnej katolickiej i protestanckiej myśli anglosaskiej,
z drugiej zaś strony odkryć skarbnicę dziedzictwa chrześcijańskiego
Wschodu. Te dwa bieguny w znacznej mierze wpływają na jego interpretacje
problemów, z jakimi mierzy się chrześcijaństwo na początku XXI wieku.
Niniejszy esej jest tego przykładem, a jednocześnie stanowi ważny punkt
odniesienia dla całej grupy intelektualistów młodego pokolenia nie tylko
w Hiszpanii.
Po hiszpańsku tekst ten opublikowany został w roku 2006 nakładem
wydawnictwa Nuevo Inicio. Muszę przyznać, że dopiero po wielu namowach
ze strony członków rady wydawniczej – której nota bene arcybiskup jest
przewodniczącym – udało się nam uzyskać jego zgodę na druk. Monsignore
Martínez zawsze znajdował argumenty, by dać pierwszeństwo w druku
książkom innych autorów. Dla nas waga tego tekstu z czasem jednak rosła,
ponieważ z jednej strony, naszym zdaniem, jego tekst nie tracił na aktualności
(a wręcz przeciwnie), z drugiej zaś strony wskazywał na zasadnicze punkty
refleksji, które artykułowały linie pracy obejmujące również pola naszych
zainteresowań oraz prac, także w sensie akademickim.

Święta wczoraj i dziś
KOMENTARZ WSPÓŁCZESNY

Status związku:
ne
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Kogo mam na myśli, używając powyżej liczby mnogiej? Otóż chodzi
mi o środowisko, w szerokim tego słowa znaczeniu, skupione wokół
osoby arcybiskupa Martíneza i współpracujące z nim w inicjatywach,
które zainicjował on w Granadzie. Są to: wydawnictwo Nuevo Inicio,
Międzynarodowe Centrum Studiów nad Chrześcijaństwem Wschodnim,
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Instytut Filozofii im. Edith Stein, Instytut Teologii „Lumen Gentium”,
Centrum Kultury Nuevo Inicio czy powstające właśnie międzynarodowe
czasopismo „Synesis”. Te inicjatywy, jak można to zrozumieć w kontekście
samego eseju, są jedynie konsekwencją odzyskiwania dynamiki właściwej
wspólnocie chrześcijańskiej skupionej wokół Jezusa Chrystusa, Kościołowi
zdecydowanemu na odzyskanie w pierwszej kolejności pierwotnego sposobu
bycia i rozumienia samego siebie, z drugiej zaś – otwarcia na dialog ze
światem współczesnym, ale bazując na odbudowanej tożsamości i operując
odzyskanymi pojęciami, a wobec tego nie poddając się homologacji „rozumu
sekularnego”.
Tym, co wynika w sposób jasny z treści tego eseju, jest konstatacja faktu,
iż nasza aktualna sytuacja nie stanowi jedynie rezultatu trudności czy
wręcz ataków, jakie dotykają Kościół z zewnątrz (gdyby tak było jedynie, to
moglibyśmy za ewangelistą powiedzieć po prostu „Błogosławieni jesteście,
gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie
wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda
wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed
wami”). Jest ona natomiast konsekwencją stanu, w którym nie potrafimy –
jako konkretny podmiot, wspólnota, ciało – dać wyrazu racji naszego życia
i naszej nadziei. Zbyt często rozumiemy siebie samych, chrześcijaństwo,
Kościół w prawie tych samych (lub w dokładnie takich samych) kategoriach
co kultura dominująca. Czyli, ujmując to w inny sposób, sytuacja, w jakiej
się znajdujemy, wynika z pewnych wewnętrznych słabości naszego sposobu
życia, które czasami są tak głębokie, że nawet nie jesteśmy ich świadomi.
Jak wielokrotnie powtarza arcybiskup Martínez, być może zasadniczym
źródłem owych słabości jest proces „udomowienia”, kolonizacji Kościoła
przez kulturę dominującą w nowożytności, szczególnie od czasów
oświecenia. Cechą charakterystyczną tej kolonizacji jest dualizm (podział
nie tylko „teoretyczny” między nadnaturalnym i naturalnym, między sacrum
i profanum, między tym, co religijne, i tym, co stanowi resztę rzeczywistości),
typowy zarówno dla tendencji „postępowych”, jak i tych nazywanych
„tradycjonalistycznymi”. Ta kolonizacja i udomowienie dotyczy przede
wszystkim naszego sposobu myślenia, odczuwania, a nawet naszych
pragnień – i to wszystko bez względu na nasze dobre zamiary. Wydaje
się, że zagubiona została gdzieś droga rozumienia i przeżywania zawsze
nowego wydarzenia chrześcijańskiego, jakim jest doświadczenie spotkania
z Chrystusem żywym we wspólnocie Jego Ciała, czyli Kościele. Od wieków to
właśnie wpływało zasadniczo na sposób pojmowania przez chrześcijan siebie
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samych i otaczającego ich świata. Żeby wyjść z tego zagubienia, potrzeba
nam przezwyciężyć skutki kolonizacji naszego życia w Kościele przez rozum
sekularny. Przedstawione powyżej przemyślenia arcybiskupa Martíneza są
jednym z tych kroków prowadzących w tym kierunku.
				

Artur Mrówczyński-van Allen

O wyższości własnej chwały
nad prawdą,
albo rządzą nami bękarty Dantego
Tomasz Rowiński
O wyższości własnej chwały nad prawdą, albo rządzą nami bękarty
Dantego

Dante doskonale zdaje sobie sprawę,
że porzuca dotychczasowe ścieżki
rozumowania i przekracza intelektualny
Rubikon. Porzuca prawdę o rzeczywistości
dla chwały i staje się jednym z ojców
ideologicznej skazy prześladującej
nowożytność.

I.
To jeden z najbardziej frapujących problemów dzisiejszej polityki
i jej antropologii: jak to możliwe, że członek rządu, urzędnik lub osoba
publiczna, deklarująca prywatnie wiarę katolicką, z pełną premedytacją
występuje przeciw zasadom tej wiary, argumentując to „skutecznością”,
laickością państwa lub etosem urzędniczym? Dodatkowo uznaje ona swoje
postępowanie (jak można mniemać) za spójne i konsekwentne. Ta sytuacja
powtarza się notorycznie – ktoś mówi z przekonaniem publicznie: „jestem
katolikiem”, lecz swoim postępowaniem w sposób trwały wyraża postawę
zupełnie przeciwną, jakby oczywiste było istnienie „ja prywatnego” i „ja
publicznego”. Ta trudność rozwiązywana bywa w charakterystyczny
sposób – oprócz deklaracji: „jestem katolikiem”, stwierdza się także: „jestem
urzędnikiem państwowym”. By uogólnić tę zasadę, trzeba by ją sformułować
w następujący sposób: „Podlegam wyższej władzy”.
Właśnie! Mam wyższą władzę nad sobą niż biskupi, niż Kościół. Jest to
prawdziwa władza zajmująca się sprawami tego świata, dzierżąca paragraf
i przymus, a więc także i „rozumność”, można dodać „tego świata”. Władza
biskupia to władza na niby, władza słów, właściwie nawet nie władza –
odpowiedzialność, ale całkowicie konfesyjna i partykularna. Kościół, mówiąc
rzeczy słuszne, mądre i prawdziwe, nie zajmuje się sprawami tego świata,
więc jego prawdy nie mają znaczenia dla życia ludzi. Katolicyzm to nic
więcej jak zarządzanie utopią „świata wartości”. W perspektywie takiego
rozumowania Kościół, gdy tylko próbuje dotknąć problemów świata ludzi,
które mają wedle niego zasadniczy związek z istnieniem i działaniem Boga,

a także stanowionych przez Niego zasad – natychmiast traci wszelki swój
wpływ i znaczenie wobec prawdziwej pragmatycznej władzy.
Rozumność świata ducha, wartości i idei jest radykalnie („źródłowo”)
odmienna od rozumności praktycznej. Tą drogą rozumność religijna
mitologizuje się i osuwa poza obręb tego, co pragmatyczne i racjonalne.
Miarą dla polityki stają się jej „sposoby praktykowania”, a nie cele wynikające
ze zintegrowanej mądrości usadowionej w nauce Kościoła, posiadającej
w wymiarze społecznym przyrodzoną spójność z naturalnym poznaniem.
Takie narzędzia w praktyce stosuje się za każdym razem, kiedy religia
wykracza swoim głosem poza obszar wyznaczony jej przez ową moc
„ubezwłasnowolnionej” rozumności zaklętej w nowożytne państwo. To
właśnie ono jest jedyną władzą uznawaną dziś przez wielu. Bóg Jedyny
znika za horyzontem na rzecz boga śmiertelnego utkanego z naszych żądz
i strachów.
II.
Zwykle dla historycznego wyjaśnienia obecnej kondycji władzy politycznej
odwołujemy się do takich wydarzeń, jak ustawa laicyzacyjna we Francji na
początku XX wieku lub – jeszcze wcześniej – rewolucja francuska. Nie wyczerpuje
to jednak kwestii. Także odwoływanie się do korzenia nowożytności, który
stanowi myśl Machiavellego, nie jest zadowalające – nawet jeśli słusznie widzi się
w nim prekursora jawnego rozdziału moralności i polityki1.
Najpowszechniejsze schematy w znacznej mierze są słuszne, uważam
jednak, że korzenie nowożytnej kondycji władzy duchowej i władzy politycznej
sięgają jeszcze głębiej. Dla ich zrozumienia konieczny jest powrót do
wieków średnich i odwołanie się do procesów, które na całą sprawę rzucają
światło z nieco innej perspektywy. Chodzi mianowicie o pewne fragmenty
Monarchii Dantego, które trzeba uznać za zwrotne nie tylko w dziejach zmian
intelektualnych, lecz również w praktyce politycznej.
III.
Pozostaje kwestią sporną, czy tekst Dantego był bezpośrednią polemiką
z bullą papieża Bonifacego VIII Unam sanctam2, interpretowaną jako dokument
1 O krytyce pism Machiavellego w ogólnym zarysie zob. choćby w: C. Nanke, Przedmowa tłumacza, w: N. Machiavelli, Książę, Kęty 2007, s. 19 i n. Radykalną interpretację Machiavellego znajdziemy u L. Strausa, Czym jest filozofia polityki?, w: tenże, Sokratejskie pytania, tłum. P. Maciejko, Warszawa 1998, s. 91-98. Oto inne jeszcze wybrane komentarze do Machiavellego spośród olbrzymiej liczby tekstów: T.S. Eliot, Niccolo Machiavelli, w: tenże,
Chrześcijanstwo, kultura, polityka, tłum. P. Klima, Warszawa 2007; Lord Acton, „Książę” Machiavellego, w: tenże,
W stronę wolności, Kraków 2006.
2 Por. C. Vasoli, Myśl Dantego. Cztery studia, tłum. P. Salwa, Warszawa 1998, s. 56; J. Grzybowski, Miecz i Pa-
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uzasadniający teokratyczne roszczenia papiestwa, czy jedynie przeciwstawiał
się powszechnie znanym koncepcjom politycznym znajdującym swoje
uzasadnienie w pismach Rogera Bacona czy ucznia św. Tomasza z Akwinu
– Idziego Rzymianina3. Temu ostatniemu przypisuje się zresztą bezpośredni
wpływ na powstanie bulli papieża Bonifacego. Oczywiste jest natomiast to,
że Dante w gorącym sporze, angażującym wiele wybitnych i mniej wybitnych
umysłów, zajął stanowisko zwolenników cesarskich twierdzących, że władza
świecka pochodzi bezpośrednio od Boga i nie potrzebuje zapośredniczenia
kościelnego. Stronnicy papieża wysuwali oczywiście twierdzenia przeciwne,
które dobrze podsumowują słowa Bacona skierowane do papieża Klemensa IV:
„Masz w ręku władzę nad Kościołem, winieneś więc rządzić całym światem”4.
W tym względzie poglądy Dantego nie odbiegają od głównych linii
średniowiecznych sporów. Znaczna grupa zwolenników tzw. poglądu
dualistycznego, odrzucającego określanie cesarza jako „namiestnika papieża”,
istniała już od wieku XII5. „Dualiści” jednak nigdy nie zanegowali tego, że
cesarz jest zależny od papieża w sprawach religijnych, sakramentalnych,
a w konsekwencji także w wielu sprawach świeckich6, co i dziś odpowiada,
jak sądzę, konsekwentnej katolickiej postawie. Ernst Kantorowicz pisał:
„Akceptując ogólne nauczanie dualistów, [Dante] doprowadził tę doktrynę do
konsekwencji, o których ich autorom nawet się nie śniło”7.
IV.
Zapowiedź tego, co najistotniejsze dla naszych rozważań, daje nam sam
Dante już w pierwszych punktach Monarchii, gdy pisze: „Wszystkim ludziom,
którym Wyższa Natura wszczepiła umiłowanie prawdy, winno zależeć
najbardziej na tym, żeby pozostawić po sobie coś potomnym, by tak jak oni
czerpali z dorobku poprzednich i potomni mogli się kiedyś dzięki nim ubogacić”.
Dalej czytamy: „Bo i cóż za owoc przynosi ten, kto znane już twierdzenie
Euklidesa ponownie udowadnia, lub ten, kto teorię szczęścia wyjaśnioną
storał. Filozoficzny uniwersalizm sporu o charakter władzy. Tomasz z Akwinu i Dante Alighieri, Kęty 2006, s. 171; W.
Seńko, Wstęp do: D. Alighieri, Monarchia, tłum. W. Seńko, s. 5-6.
3 Zarys myśli zwolenników dominacji Kościoła nad władzą świecką i ewolucji tego prądu od czasów św. Augustyna zob. w: W. Seńko, Wstęp, s. 8-12.
4 „Habetis ecclesiam in potestate vestra et mundum totum habetis dirigere”, R. Bacon, Opus tertium, XXIII,3,
cyt. za W. Seńko, Wstęp, s. 10.
5 E. Kantorowicz, Dwa ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej, tłum. M. Michalski i A. Krawiec, Warszawa 2007, s. 360.
6 Tamże.
7 Tamże, s. 360-361.
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przez Arystotelesa na nowo stara się wyłożyć, albo ten, kto streszcza obronę
starości spisaną przez Cycerona i znowu podejmuje się tej obrony? Żadnego
zgoła. Takie powtarzanie budzi raczej niesmak i odrazę”8.
Chociaż początek pierwszego z fragmentów jest nawiązaniem do
sformułowań otwierających Metafizykę9 Arystotelesa, to jednak cały akapit
jest już zwiastunem nowych zupełnie czasów, krokiem poza myślenie
kształtowane przez żywą ciągle spuściznę antyczną, ale także poza
etos intelektualny średniowiecza. Szczególnie zwraca uwagę owa chęć,
by zostawić „coś potomnym”. Umiłowanie prawdy staje się faktycznie
umiłowaniem chwały osobistej. Medytacja pierwszego zdania, jakie zapisuje
Dante, pokazuje nam jego paradoksalność – miłowanie prawdy to pragnienie
chwały. Pragnienie pozostawienia czegoś potomnym jest tęsknotą za tą
nieśmiertelnością, która nie jest jednak życiem wiecznym. Chrześcijańscy
pisarze, którzy tęsknili za życiem wiecznym, zwykli rozpoczynać swoje
dzieła od przywołania imienia Bożego, a nie od wyrażenia nadziei, że zostaną
zapamiętani przez przyszłe pokolenia10. Dante jest rzeczywiście zwiastunem
nowej epoki, choć dzieli go od niej jeszcze dwieście lat.
Przesunięcie standardów w filozofii politycznej zwykle przypisuje się
wspomnianemu już Machiavellemu, który odszedł, mówiąc krótko, od ambicji
zrealizowania „prawdy w polityce” ku skuteczności władzy. Sprowadzając
politykę (ale i filozofię) na ziemię, uznał on, że jedyne, co świadczy
o człowieku, to chwała, jaką otrzymuje od wspólnoty politycznej, w której
żyje. „Prawda w polityce” nie oznaczała jednak dla myślicieli starożytnych
realizacji takiego czy innego programu ideologicznego, ale przede wszystkim
szukanie tożsamości pomiędzy dobrym człowiekiem i dobrym obywatelem.
8 D. Alighieri, Monarchia, I,1,1 oraz I,1,3 i 4.
9 „Wszystkim ludziom jest wrodzone pragnienie poznania”, Arystoteles, Metafizyka, przeł. T. Żeleźnik, A. Maryniarczyk, M.A. Krąpiec, Lublin 1996, I, 1.
10 Wystarczy spojrzeć, jaki charakter mają pierwsze słowa Wyznań i Państwa Bożego św. Augustyna, początek Proslogionu św. Anzelma czy prolog O królowaniu św. Tomasza z Akwinu. „Jakże wielki jesteś Panie. Jakże godzien, by Cię sławić. Wspaniała Twoja moc. Mądrości Twojej nikt nie zmierzy…” (Wyznania, w tłumaczeniu Z.
Kubiaka), „Przechwalebnego Państwa Bożego obrony podjąłem się w dziele, które napisać zamierzam, a które
się tobie, synu mój drogi, Marcelinie, stosownie do danej ci obietnicy BRAK ORZECZENIA (W ZDANIU PODRZĘDNYM) […]. A podjąłem się takiej obrony przeciwko tym, którzy ponad założyciela tego państwa wyżej stawiają
bogi swoje…” (Państwo Boże, w tłumaczeniu ks. W. Kubickiego), „Dalejże, nędzny człowieku, oderwij się na chwilę od swych zajęć, skryj się przed wrzawą własnych myśli. Uwolnij się na chwilę od uciążliwych obowiązków, nie
myśl o gnębiących Cię niepokojach. Przez chwilę poświęć się Bogu i w Nim odpocznij…” (Proslogion, w tłumaczeniu L. Kuczyńskiego), „Zastanawiając się, jaki dar byłby zarówno godny królewskiego majestatu, jak i właściwy
przeznaczeniu mojej służby, odpowiedziałem sobie, że mógłbym napisać królowi księgę o królowaniu. W niej to
wydobyłbym – podążając za autorytetem Pisma św., naukami filozofów i przykładami godnych pochwały władców – źródło królowania i to co jest właściwe królewskim powinnościom. Licząc, że Ten, który jest Królem nad
królami i Panem nad panami, Ten dzięki któremu królowie królują – Bóg, wielki Pan i wielki Bóg nad wszystkimi
bóstwami, wspomoże mnie, by wolno mi było to dzieło rozpocząć, kontynuować i doprowadzić do końca” (O królowaniu, w tłumaczeniu M. Matyszkowicza).
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Dobry człowiek zaś to ktoś, kto służy cnocie, a do tej można dotrzeć poprzez
poszukiwanie prawdy. Prawda jest więc konieczna, by stać się dobrym
człowiekiem, a zatem i dobrym obywatelem. Tylko tą drogą może realizować
się „prawda w polityce”11.
Czemu służą te rozważania? Pierwsze słowa dzieł filozoficznych często
mają charakter „genetyczny” dla ich dalszej treści. Tak jest i w przypadku
Monarchii. Dante na nowo definiuje prawdę, nadając jej fałszywe brzmienie.
Zachwiany zostaje realizm oparty na klasycznej definicji prawdy. Możemy to
wyrazić zdaniem: „jeśli pisze się nie dla prawdy, ale dla chwały, rzeczywistość
musi na tym ucierpieć”. To zachwianie stało się fundamentem nowożytnej
myśli politycznej, ale także źródłem jej problemów. Nie ma jeszcze u Dantego
konsekwentnego rozdzielenia klasycznie rozumianej filozofii i polityki.
U zarania XIV stulecia w innych miejscach niż w nadchodzącej nowożytności
znajdują się zasadnicze akcenty rozumowe. Równocześnie zdumiewa, jak
bardzo słowa Dantego wprowadzające czytelnika w tekst znajdują związek
z tymi fragmentami dzieła, które należy uznać za najistotniejsze z punktu
widzenia późniejszych dziejów myśli politycznej i filozoficznej.
Pragnienie chwały wiąże się u Dantego z dążeniem do nowości, o którym
czytamy w drugim z przytoczonych fragmentów. Dante trafnie opisuje
związek tych dwóch kwestii: „Bo i cóż za owoc przynosi ten [...], kto teorię
szczęścia wyjaśnioną przez Arystotelesa, na nowo stara się wyłożyć”. Jeśli
owocem ma być chwała, czyli pamięć przychodzących po nas pokoleń, a jest
ona przecież – zdaniem Dantego – tęsknotą wszystkich, „którym Wyższa
Natura wszczepiła umiłowanie prawdy”, to pożytek z nowego odczytania
starych, choćby prawdziwych, twierdzeń jest niewielki.
Właśnie nadzieje Dantego na powiedzenie czegoś nowego naraziły
poetę na największe niezrozumienie u współczesnych: „Otóż pośród wielu
prawd niewyjaśnionych dotąd, a pożytecznych, pojęcie monarchii doczesnej
jest jednym z najbardziej godnych uwagi i zarazem niezwykle trudnym do
rozwikłania. Nikt nie podejmował dotąd tego tematu, nie dopatrując się
w nim żadnej doraźnej korzyści. Tym problemem chcę się właśnie zająć
i wydobyć z mroków ciemności, żeby przysłużyć się ludzkości, a zarazem
pozyskać chwalebną palmę pierwszeństwa w tym szlachetnym zmaganiu”12.
11 Por. L. Strauss, Czym jest filozofia polityki?, w: tenże, Sokratejskie pytania, tłum. P. Maciejko, Warszawa 1998,
s. 78-98.
12 D. Alighieri, Monarchia, I,1,5.
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Władysław Seńko relacjonuje reakcję współczesnego Dantemu
dominikanina o. Guido Vernaniego (autora De reprobatione Monarchiae), który
nazwał ambicje Dantego aroganckimi, a twierdzenia błędnymi i heretyckimi:
„Czy można było mówić – pytano – że nikt nie zajmował się dotąd tym
problemem, skoro istniało Państwo Boże św. Augustyna i rozliczne doń
komentarze tylu myślicieli chrześcijańskich? Czyż nie ustaliły one w sposób
zadowalający miejsce i rolę cesarza i władzy doczesnej na tym świecie? Czy
nie ma wreszcie znaczenia autorytatywna wypowiedź papieża Bonifacego VIII
w bulli Unam Sanctam rozstrzygająca definitywnie sprawy, które Dante
zamierzał dopiero podjąć?”13.
Komentarz ten dobrze pokazuje, że między poetą a mnichem zachodzi już
nie tylko różnica zdań, ale różnica mentalna. Dla Vernaniego Monarchia jest
tylko zbiorem fałszywych dowodzeń, które ostatecznie nie mają znaczenia,
Dante zaś doskonale zdaje sobie sprawę, że porzuca dotychczasowe ścieżki
rozumowania i przekracza intelektualny Rubikon. Niestety, w praktyce
wydaje się, że porzuca prawdę o rzeczywistości dla chwały i staje się jednym
z ojców ideologicznej skazy prześladującej nowożytność. Dante dziwiłby się
prawdopodobnie temu oskarżeniu, jednak analizując wybrane fragmenty jego
dzieła i mając przed oczami stulecia intelektualnych wysiłków nowożytności,
uważam je za uprawnione. Tym bardziej znajdzie ono swoje uzasadnienie,
jeśli przyjrzymy się zasadniczym dla naszego wywodu tezom myśliciela
z Italii.
V.
Dante, chcąc dowieść, że monarchia nie podlega jurysdykcji papieskiej,
stanął wobec konieczności uzasadnienia jej niezależności w porządku
teoretycznym. Posłużyła mu do tego koncepcja dwóch niezależnych
celów ostatecznych, która została sformułowana w taki oto sposób: „Dwa
zatem cele postawiła człowiekowi do osiągnięcia nie dająca się wysłowić
Opatrzność, mianowicie szczęśliwość doczesną, możliwą do zrealizowania
własnymi siłami, którą wyobraża raj ziemski, oraz szczęśliwość wieczną,
polegającą na oglądaniu Oblicza Bożego. Do tej szczęśliwości, którą wyobraża
raj niebieski, dotrzeć sami nie potrafimy i osiągniemy tylko przy pomocy
światła Boskiego”14.
Idea dwóch celów ostatecznych powoduje nierozwiązywalne problemy,
których jednak Dante nie podejmuje w swoim dziele. Pomimo dość ścisłego
13 W. Seńko, Wstęp, s. 5-6.
14 D. Alighieri, Monarchia, III,15,7.
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wywodu, jaki poeta przeprowadził w Monarchii, dwa cele wydają się
wykwitem artystycznego temperamentu. Może być też zupełnie inaczej –
jest wielce prawdopodobne, że Dante stał się wyrazicielem już istniejących,
choć nieujawnionych dotychczas tendencji umysłowych15. Szczęście
doczesne, które Dante odnosi do cielesnej strony człowieka, wiąże się
z takimi kategoriami, jak naturalny rozum, postępowanie, etyka, cesarstwo,
natomiast szczęście wieczne wspiera się na teologii, kontemplacji, metafizyce
i Kościele16. Dochodzi tutaj do tak zasadniczego rozdzielenia, które jednak
dostrzec w całej pełni możemy dopiero dzisiaj.
Dante oba porządki – doczesny i wieczny – traktuje z pełną powagą
i nie ma zamiaru we własnym przekonaniu umniejszać znaczenia wiary ani
podważać jej prawdziwości, ale – jak zauważył Nardi – silniej niż ktokolwiek
dotychczas otworzył on drzwi przekonaniu o „samowystarczalności
15 Może być ona odbiciem królującej wśród zwolenników Awerroesa zasady „podwójnej prawdy”. Gdy ich dowodzenia rozumowe doprowadzały do wniosków niezgodnych z wiarą, uznawali jej wyższość siłą autorytetu.
Tym zabiegiem implicite definiowali jako nieracjonalną. O specyfice myślenia tego prądu zob. np. J. Pieper, Scholastyka, przeł. T. Brzostowski, Warszawa 2000, nt. Sigera z Brabantu s. 122-126; związki Dantego i Siegera odnajdujemy w Boskiej Komedii, gdzie ten drugi znajduje się w Niebie jako jeden z najwybitniejszych scholastyków.
16 J. Grzybowski, Miecz i Pastorał…, s. 200.
O wyższości własnej chwały nad prawdą, albo rządzą nami bękarty Dantego

i niezależności rozumu w stosunku do wiary”17. Autor Boskiej Komedii
dążył wyraźnie do zbudowania na polu teoretycznym równowagi Kościoła
i Cesarstwa oraz rozdzielenia ich kompetencji. Świat Monarchii opiera
się na dwóch drogowskazach (duplicio directivo), którymi są: „Najwyższy
Kapłan, który prowadzi rodzaj ludzki do życia wiecznego przy pomocy
prawd objawionych, i Cesarz, który wedle nauk filozoficznych kieruje do
szczęśliwości ziemskiej”18.
Problem polega na tym, że Kościół zostaje w tej koncepcji pozbawiony
wsparcia rozumu, ponieważ „następuje wyraźne rozróżnienie pomiędzy
documenta philosophica i documenta rivelata, jednym słowem pomiędzy
rozumem ludzkim a wiarą”19. Teologia traci wsparcie kontemplacji
intelektualnej i pozostaje jej tylko kontemplacja mistyczna, której język
będzie zrozumiały jedynie dla niewielu. Analogicznie więc szczęśliwość
doczesna, doczesna chwała jest oczekiwaniem wszystkich, podczas gdy
najgłębsza prawda wypływająca z Bożego Objawienia wymaga szczególnych
przymiotów. Kościół staje się w tej sytuacji Kościołem mistyków oraz zarządcą
wewnętrznych przeżyć, które dotyczą tylko niewielu. Sam Dante, „dążąc
bowiem do najwyższego doświadczenia mistycznego, symbolizowanego
przez Bernarda z Clairvaux, [...] nie zrezygnował z programu politycznego
wyłożonego w Monarchii, lecz poddał przewartościowaniu całe swe
dotychczasowe doświadczenie filozoficzne i teologiczne, kierując się owym
«pragnieniem» Boga, jakiego nawet teologia spekulatywna nie mogła już
zaspokoić”20.
Ta konkluzja Cesare Vasolego pozwala dostrzec świat opisany u Dantego
jako rozdarty pomiędzy mistyką a polityką. Rzeczywistość nie jest już w nim
rozpięta między tymi doświadczeniami, ale właśnie rozdarta, brakuje jej
zapośredniczenia, które może ofiarować jedynie rozum. Pomiędzy Królestwem
Chrystusa a królestwem cesarza przestają zachodzić zasadnicze relacje.
Objawienie odrywa się od świata doczesnego i przestaje go kształtować,
polityka pozostawiona samej sobie zaczyna instrumentalizować rozum, czyniąc
go technicznym narzędziem walki frakcyjnej, zredukowanej do przemocy
i zdobywania chwały. W obu przypadkach prawda o rzeczywistości zostaje
odstawiona na bok. Nie jest to dziwne, jeśli przypomnimy sobie, że Dante
uczynił to już w pierwszych słowach Monarchii. W jakiejś mierze pozostaje on
17 B. Nardi, Dante e la filosofia, „Studia Danteschi”, XXV, 1940, s. 5-42, cyt. za: C. Vasoli, Myśl Dantego…, s. 22.
18 D. Alighieri, Monarchia, III,15,10.
19 B. Nardi, Il concetto delto del pensiero dantesco, „Giornale stolico della letteratura Italiano”, 1921, cyt. za: C.
Vasoli, Myśl Dantego…, s.14.
20 C. Vasoli, Myśl Dantego…, s. 23.
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konsekwentny – zamiast prawdy zaproponował intelektualny artefakt, w który
coraz bardziej wikłała się nowożytność – wizję ziemskiego raju.
Na przykładzie Dantego widzimy, że budowanie ideologii jest szukaniem
chwały i doczesnego posłuchu zamiast prawdy o właściwym miejscu władzy
duchowej w hierarchii świata. Sens właściwej władzy duchowej zostaje z tej
koncepcji wyłączony, wiara bez wsparcia rozumu wydaje się ludziom daleka
i nierealna, choćby nawet uznawali jej zasadność. Stąd już tylko krok do jej
praktycznego odrzucenia poprzez poddanie się twardym okolicznościom, jakie
stwarza budowanie „raju ziemskiego”.
Warto dodać, że budowanie to odbywa się własnymi siłami, tak jak siłami
Opatrzności budowane jest życie wieczne. Nie mamy tu już do czynienia
z jedną wizją eschatologiczną przebóstwienia świata, ponieważ „oba rodzaje
szczęścia, jakie pragnie osiągnąć jednostka, realizując dwa cele, są od siebie
niezależne w takim samym stopniu, jak odrębne i niezależne są środki, które
do nich prowadzą oraz dwa najwyższe autorytety”21. Wobec tego słuszna
i bardzo istotna musi się okazać dla nas uwaga Kantorowicza, iż „raj ziemski
stanowi przeciwieństwo raju niebieskiego”22, nie ma bowiem miejsca na dwa
cele ostateczne – któryś z nich musi okazać się „przewartościowany”. Dobrze
widać w tym średniowiecznym „separatyzmie”23 zapowiedzi separatyzmu
współczesnego.
Konsekwencją rozumowania Dantego (a być może także wtórnym
uzasadnieniem wizji politycznej) jest przekonanie o podwójnej naturze
człowieka: „Skoro zatem człowiek jest pewnym środkiem między tym, co
zniszczalne i niezniszczalne, a każdy środek partycypuje w obu skrajnościach,
to jest rzeczą konieczną, by człowiek posiadał dwojaką naturę”24.
Nie ma tu miejsca na teoretyczne rozpatrywanie tej tezy, jednak – jak
zauważa Władysław Seńko – dla realistycznej metafizyki scholastycznej nie
istnieje byt o tak silnym dualizmie ontycznym, by w konsekwencji posiadał
dwa ostateczne i niepodporządkowane sobie cele25. Jeśli jednak spróbujemy
wyciągnąć ostateczne konsekwencje z twierdzenia Dantego, to oznacza ono,
że urzędnik może realizować swoje dwa cele: bycia katolikiem i urzędnikiem
państwowym bez poczucia wewnętrznej sprzeczności, albowiem obie te drogi
21
22
23
24
25

J. Grzybowski, Miecz i Pastorał…, s. 203.
E. Kantorowicz, Dwa ciała króla…, s. 361.
Tamże, 362, przyp. 18.
D. Alighieri, Monarchia, III,15,5.
W. Seńko, Jak rozumieć filozofię średniowieczną, Kęty 2001, s. 18.
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Czy religia jest zespołem dobrych rad,
których realizacja w polityce nader często
jest nierozumna?

opierają się na tak odmiennych podstawach, że dziwnym byłoby próbować
je zestawiać. Oczywiście nie odpowiada to jeszcze sytuacji, kiedy ktoś mówi:
„Mam wyższą władzę”, ale z pewnością odpowiada sytuacji poluzowania
związków między etyką i praktyką – etyka staje się właściwie utopią moralną.
Zachowanie jedności osoby ludzkiej jest dla każdej filozofii sprawdzianem
realizmu – niestety, Dante tego sprawdzianu nie zdał pomyślnie.
Trzeba wspomnieć o jeszcze jednym ważnym aspekcie myśli
Dantego, który doprowadził do umniejszenia znaczenia władzy
duchowej. Chrześcijaństwo budowało swój uniwersalizm w oparciu
o rzeczywistość duchową-doczesną, czyli Kościół. Jako że posiada on
obietnice wiecznotrwałości, jemu nadawano prymat, który wydawał się
nie do zakwestionowania wobec przemijalności form politycznych. Idea
ta wywodziła się jeszcze od stoickich wyobrażeń powszechnej republiki,
którą stanowi cały kosmos. Włączają się w niego wszyscy żyjący poprzez
swoje filozoficzne i duchowe
dążenia, a doczesne formy
władzy zostają wszczepione
w ów uniwersalny organizm.
Zwieńczeniem tego myślenia
była opisana przez Bacona
Respublica Christianorum,
w której Kościół jest
właśnie tą rzeczywistością
obejmującą cały kosmos
razem z prawidłami w nim
rządzącymi.
Zdaniem Étienne’a
Gilsona26 do czasu powstania
26 Tenże, Wstęp, s. 21.
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Monarchii Dantego nie istniała idea doczesnej społeczności uniwersalnej,
która w dodatku organizowana by była przez własny i swoisty cel ostateczny.
To nierealistyczne twierdzenie pozwoliło na przeniesienie uniwersalizmu
kościelnego na społeczność świecką, taką jak cesarstwo. „Żeby wytworzyć
sobie pojęcie społeczeństwa uniwersalnego w sensie niereligijnym, lecz
czysto ziemskim, trzeba było ideę taką zapożyczyć od Kościoła i następnie
sprowadzić ją na płaszczyznę działania, czyli polityki, co oznaczało, że trzeba
ją zlaicyzować. Stało się to wtedy, gdy fundamentem takiej społeczności
uczyniło się nie nadprzyrodzoną wiarę, lecz rozum zainspirowany duchem
filozofii Arystotelesa i jego Komentatora i kiedy szczęśliwość doczesną
postawiło się jako cel dla całej społeczności ludzkiej27.
W niedługim czasie cel doczesny u takich myślicieli, jak Marsyliusz
z Padwy, zaczyna całkowicie dominować, ukazuje się jako „konkretny”
wobec „mistycyzmu” celu duchowego, który zostaje zamknięty w kruchcie
i klasztornej celi. Fałszywość separacyjnego dualizmu jest z czasem wypierana
i zastępuje ją faktyczna hegemonia doczesności, która postępuje od Hobbesa
aż do Marksa. Pamięć o „nieseparacyjnym dualizmie” trwa jeszcze jedynie
w nauce kościelnej.
Ów „raj na ziemi”, o którym pisał Dante i który wiązał się z wizją
powszechnego cesarstwa, zaczyna w kolejnych wiekach podlegać redukcji.
To już nie tylko cesarstwo, ale każde państwo – i nie tylko powszechne, ale
narodowe czy wręcz jedynie konstytucyjne – staje się narzędziem realizacji
doczesnej szczęśliwości. Jednak nie tylko narzędzie uległo redukcji, redukcji
uległ także cel. Gdy perspektywa celu „duchowego” została zmarginalizowana
przez odsunięcie jej w sferę irracjonalności, sam cel doczesny zaczął
karleć. Zamiast na szczęśliwości, dążenie, które znajdziemy u różnych
teoretyków, zatrzymuje się na różnie rozumianych wizjach „pokoju stanu”
– pokoju społecznego. Środki jego uzyskania są zupełnie zależne od rządów
politycznych.
Również religia jako reprezentacja tego, co duchowe (a z czasem coraz
bardziej zaledwie emocjonalne), staje się tylko narzędziem do osiągnięcia
pożądanej równowagi, narzędziem, które musi podlegać modyfikacjom
w zależności od potrzeb. Cesarstwo Dantego jest już tylko i wyłącznie
technicznym rozwiązaniem kwestii społecznej, jakim w gruncie rzeczy jest
nowożytnie pomyślane państwo. Zarówno dzielny człowiek, jak i dzielny
27 Tamże.
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obywatel znikają z jego horyzontu, pozostają tryby wielkiego machine-homme
– śmiertelnego boga śmiertelnych ludzi, opisanego przez Tomasza Hobbesa28.
Refleksja nad myślą polityczną późnego średniowiecza pokazuje, jak
w mentalności ludzi to, co duchowe, zostało pozbawione związków z tym,
co rozumne, a przez to z tym, co uniwersalne. Chrześcijaństwo pozbawione
znaczenia uniwersalnego traci swoją prawomocność niesienia rzeczywistości,
staje się jedynie tradycją rozumianą redukcjonistycznie, jako utrwalony zespół
ludzkich działań, emocji, przesądów moralnych. Tę ideologiczną interpretację
zawdzięczamy także Dantemu.
VI.
W przypadku współczesnej polityki doszło do skrzyżowania dwóch
opisanych już tendencji. Z jednej strony nastąpiła realizacja postulatu, by
nie wiązać tego, co doczesne, widzialne, a więc „realne”, z tym, co duchowe,
a więc idealne – z pogranicza snu. Z drugiej strony zadziałało przekonanie,
że religia jest zespołem dobrych rad, których realizacja w polityce nader
często jest nierozumna, ponieważ nie opiera się na podstawie uznawanej za
realną, jaką jest technicznie zorganizowana przemoc zinstytucjonalizowana
w państwie.
W perspektywie naszych rozważań łatwiej jest zrozumieć, w jaki sposób
można twierdzić, że jest się katolickim politykiem, a równocześnie wzmacniać
interpretację prawa aborcyjnego. To, co jednak z perspektywy polityki
wygląda na hipokryzję, wynika z nowych założeń antropologicznych, których
początek przyniosła już jesień średniowiecza.
28 Faktycznie, czytając Dantego, jesteśmy już o krok od tej niezależności doczesności od metafizyki, która
może być przynależna jedynie ludzkim wytworom – to jest przecież jeden z nowożytnych kluczy, cel filozofii,
która ma zmieniać rzeczywistość, by uniezależnić ją od naturalnych powiązań z transcendencją: „decydujący
krok uczyniono w momencie, kiedy państwo przedstawiono jako sztuczny produkt ludzkiej kalkulacji. Wszystko, co nastąpiło potem, na przykład rozwój od zegarków do maszyny parowej, silników elektrycznych, odkrycie
procesów chemicznych i biologicznych, w naturalny sposób wiąże się z dalszym postępem techniki oraz przyrodoznawstwa i nie potrzebuje nowych rozstrzygnięć metafizycznych”. La Mettrie, autor potępianego Człowieka-maszyny [1748, wyd. pol., tłum. S. Rudniański, Warszawa 1984], w tym samym duchu napisał Homme-Plante
[Człowiek-roślina]. U źródeł tych i podobnych koncepcji stoi Hobbes. Mechanizując swojego „wielkiego człowieka”, Hobbes w istotnym sensie wykroczył poza Kartezjusza, jeśli idzie o antropologiczną koncepcję natury ludzkiej. Pierwsze metafizyczne rozstrzygnięcie zapada zresztą u samego Kartezjusza, w momencie gdy ciało ludzkie
pomyślane zostaje jako maszyna, natomiast człowiek w całości, złożony z ciała i duszy, jako intelekt nadbudowany nad maszynę. Czymś naturalnym było przeniesienie tego schematu na „wielkiego człowieka”, czyli „państwo”.
Dokonał tego Hobbes. Ale w efekcie, jak widzieliśmy, także dusza wielkiego człowieka zmieniła się w część maszyny. Po tym z kolei, jak wielki człowiek, razem z duszą i ciałem, przeobraził się w maszynę, możliwe stało się
zwrotne przeniesienie schematu na małego człowieka, na indywiduum, które przekształciło się w homme-machine. Dopiero mechanizacja w obszarze teorii państwa dokończyła proces mechanizacji w dziedzinie antropologii”
(Carl Schmitt, Lewiatan. W teorii państwa Thomasa Hobbesa. Sens i niepowodzenie politycznego symbolu, tłum. M.
Falkowski, Warszawa 2008, s. 50-51). Siłą rzeczy więc współczesny człowiek polityczny, a konkretnie polityk, jest
zaangażowany w mechaniczny/pragmatyczny proces, w którego funkcjonalność wmontowuje także obszar idei.
Idee nie są niczym więcej niż jeszcze jedną obrotową częścią mechanizmu.
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Defragmentacja, której podlega osobowość współczesnego człowieka,
a która rozpoczęła się od przywrócenia ostrego dualizmu pomiędzy duszą
i ciałem u Kartezjusza, nie miałaby miejsca, gdyby nie owa redefinicja prawdy,
universum i człowieka, której dokonał Dante i która w swojej politycznej
realizacji bardzo bliska jest twierdzeniom Machiavellego. To, co naprawdę
ważne w polityce, to chwała, a nie prawda. Ta ostatnia w polityce nie ma
żadnego znaczenia. Być może na koniec należałoby powiedzieć, że Dante dla
własnej chwały zniszczył człowieka, rozpoczynając tym samym niechlubną
w tym względzie tradycję czasów nowożytnych. █
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W drodze na Światowe Dni Młodzieży w Madrycie na pokładzie papieskiego
samolotu odbyła się krótka konferencja prasowa. Jedno z zadanych Ojcu
Świętemu pytań dotyczyło tego, jakie jest przesłanie Kościoła do młodych
w odniesieniu do trwającego kryzysu gospodarczego, który w sposób
bardzo dotkliwy dotknął szczególnie Hiszpanię. Benedykt XVI odpowiedział,
że obecny kryzys ekonomiczny, tak jak wszystkie poprzednie, pokazuje
dobitnie, iż etyka jest integralną częścią ekonomii. Światowe rynki wymagają
otoczki moralnej do właściwego funkcjonowania. Najwyższą wartością
ekonomiczną nie jest dochód, lecz osoba ludzka, która znajduje się w centrum
życia ekonomicznego. I to właśnie troska o godność i integralny rozwój
osoby ludzkiej powinna sprawiać, że podmioty gospodarcze są w stanie
zrezygnować do pewnego stopnia z maksymalizacji zysków na rzecz pomocy
innym na zasadzie daru z siebie, tj. darowania czasu i środków w ramach
międzynarodowej i międzypokoleniowej solidarności, która zmierza do
umocnienia współpracy, pokoju i sprawiedliwości na świecie1.
Słowa Ojca Świętego były jasnym nawiązaniem do encykliki Caritas in
veritate (CV), która od momentu ukazania się w 2007 roku budzi kontrowersje
i roznieca intelektualne debaty, o czym świadczą liczne spotkania, seminaria
i konferencje, które są organizowane zarówno w Rzymie, jak i w różnych
częściach świata.
Dla przykładu: Papieska Rada Iustitia et Pax zorganizowała w lutym 2011
roku spotkanie ekspertów za zamkniętymi drzwiami zatytułowane Caritas in
Veritate: The Logic of Gift and the Meaning of Business. Cztery miesiące później
1 The Vatican Radio, Press Conference on Papal Flight to Madrid, http://www.radiovaticana.org/en1/articolo.
asp?c=513414
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w Watykanie odbyło się spotkanie dla przedsiębiorców zatytułowane Executive
Summit on Ethics for the Business World, w którym uczestniczył m.in. jeden
z wiceprezydentów Europejskiego Banku Centralnego, dyrektor generalny
Deloitte oraz ponad stu innych dyrektorów międzynarodowych banków i firm.
Rok wcześniej zaś w Rzymie miało miejsce siódme międzynarodowe spotkanie
profesorów uniwersyteckich, które w całości było poświęcone papieskiej
encyklice2.
Nie da się ukryć, że Caritas in veritate została przyjęta dość chłodno od
razu po jej ukazaniu się. Szczególnie w Stanach Zjednoczonych niektóre
środowiska odebrały ją jako antytezę Centesimus annus Jana Pawła II oraz
jako znak, że Katolicka Nauka Społeczna skręca coraz bardziej w stronę
europejskiego socjalizmu. Dobrze znany polskim czytelnikom George
Weigel pisał m.in. o tym, że CV jest hybrydowym tworem, który pragnie
łączyć w jedno teologiczne przemyślenia Benedykta XVI z przekonaniami
watykańskich doradców, szczególnie tych z Rady Iustitia et Pax. Weigel nazwał
naiwnymi i wręcz niezrozumiałymi niektóre części CV, szczególnie te, które
mówią, iż kwestie niedorozwoju i biedy powinny być rozwiązywane na
drodze aktywności ekonomicznej opartej na darze i komunii3.
Innym powodem chłodnego przyjęcia CV był niewątpliwie jej wysoce
teologiczny, tj. autoreferencyjny język, widoczny szczególnie we wstępie.
Benedykt XVI posługuje się metodą dedukcyjną, tzn. rozpoczyna od afirmacji
głównych prawd teologicznych odnoszących się do miłości i prawdy,
a następnie z tych zasad wyprowadza nauki cząstkowe dotyczące życia
społecznego, szczególnie rozwoju ekonomicznego. Co więcej, encyklika nie
zawiera klarownych definicji niektórych kluczowych terminów, takich jak
braterstwo, dar czy komunia.

Ciągłość czy rozłam?
Czy między Centesimus annus i Caritas in veritate istnieje ciągłość, czy też
rozłam? Czy – przerysowując nieco opis sytuacji – po okresie „liberała” Jana
Pawła II mamy do czynienia z ofensywą „socjalistycznego” Benedykta XVI?
Jak to zazwyczaj bywa, rzeczywistość okazuje się o wiele mniej
skandaliczna niż mogłoby się nam wydawać. Odpowiedź bowiem znajdziemy
2 http://www.justpax.it/eng/home_eng.html
3 G. Weigel, Caritas in veritate in gold and red, http://www.nationalreview.com/articles/227839/i-caritas-veritate-i-gold-and-red/george-weigel?page=2 July 7, 2009.
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w punkcie 8. CV, gdzie Benedykt pisze: „po ponad czterdziestu latach od
publikacji Encykliki pragnę złożyć hołd i uczcić pamięć wielkiego Papieża
Pawła V, wracając do jego nauczania o integralnym rozwoju ludzkim i zgodnie
z kierunkiem wyznaczonym przez to nauczanie zaktualizować je w sytuacji
dzisiejszej. Ten proces aktualizacji rozpoczęła Encyklika Sollicitudo rei socialis,

Według Centesimus annus cywilizacja świata
zachodniego przetrwa tak długo, jak długo
będzie umiała dbać o godność człowieka,
sprawiedliwość społeczną i środowisko
naturalne.
którą Sługa Boży Jan Paweł II chciał upamiętnić ogłoszenie Populorum
progressio z okazji jego dwudziestej rocznicy. Przedtem została upamiętniona
w ten sposób jedynie Rerum novarum. Po upływie kolejnych dwudziestu lat
wyrażam przekonanie, że Populorum progressio zasługuje na miano «Rerum
novarum współczesnej epoki», oświecającej drogę jednoczącej się ludzkości”.
Zgodnie z duchem Tradycji Kościoła, papież dokonuje „uaktualnienia”
nauki społecznej, odwołując się do dokumentów swoich poprzedników oraz
odczytując je na nowo w świetle bieżących potrzeb i wyzwań. W przypadku
Caritas in veritate to uaktualnienie zawiera się w propozycji wzbogacenia
kapitalizmu wolnorynkowego ufundowanego na judeochrześcijańskiej
tradycji moralnej o elementy ekonomii komunii opartej na braterstwie, darze
i miłości. W tym sensie można powiedzieć, że wizja rozwoju ekonomicznego
Benedykta XVI jest rzeczywiście avant garde, bo wychodzi ona poza
klasyczne kategorie etyki społecznej, takie jak sprawiedliwość, solidarność
i pomocniczość.
Caritas in veritate to propozycja kapitalizmu 3.0., tj. kapitalizmu trzeciej
generacji. Dlaczego? Dlatego, że historię gospodarki wolnorynkowej możemy
podzielić na trzy okresy. Pierwszy z nich przypada na wiek XIX oraz pierwszą
połowę wieku XX, gdzie mamy do czynienia z kapitalizmem drapieżnym,
opartym na darwinizmie społecznym i na pierwszeństwie kapitału nad osobą
ludzką. Zobrazowanie tej fazy znajdujemy choćby w powieściach Charlesa
Dickensa, Victora Hugo czy Władysława Reymonta. Reakcją na nadużycia
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i pewien niehumanitaryzm przemysłowy tamtych czasów było powstanie
ruchu robotniczego, a następnie socjalistycznego, ale także pierwsza
encyklika społeczna Kościoła, czyli Rerum novarum Leona XIII.
Druga faza przypada na okres powojenny i początek trzeciego tysiąclecia,
a jej punktem kulminacyjnym jest Centesimus annus, która staje po stronie

Jeśli zaczną przeważać: materializm,
utylitaryzm oraz relatywizm, to demokracja
wolnorynkowa zamieni się w równię pochyłą
biegnącą do samounicestwienia poprzez
totalitaryzm zysku, przyjemności i wygody.
demokracji wolnorynkowej – pod warunkiem jednakże, że jest ona
zakorzeniona w etyce personalistyczno-chrześcijańskiej. Według Centesimus
annus cywilizacja świata zachodniego przetrwa tak długo, jak długo będzie
umiała dbać o godność człowieka, sprawiedliwość społeczną i środowisko
naturalne. Jeśli natomiast zaczną przeważać nieposkromiony materializm,
utylitaryzm oraz relatywizm, to demokracja wolnorynkowa zamieni się
w równię pochyłą biegnącą do samounicestwienia poprzez totalitaryzm
zysku, przyjemności i wygody.
Wreszcie dochodzimy do Caritas in veritate, która wyznacza początek
trzeciej generacji myślenia o ekonomii, rozwoju i kapitalizmie. Odnosząc się
do nauczania Pawła VI zawartego w Popolorum progressio (w 40. rocznicę
ukazania się tej encykliki), Benedykt XVI stara się zwrócić uwagę, iż pomimo
wielu korzyści wynikających z procesów globalizacji, świat nadal boryka
się z problemem biedy, nierówności społecznych i niedorozwoju. W tym
kontekście dokonuje on aktualizacji encykliki Pawła VI. Obecny papież
proponuje model integralnego rozwoju ludzkości w oparciu o miłość i prawdę.
Stara się przy tym pokazać, że trudno nam będzie rozwiązać problemy
cywilizacyjne, jeśli świat biznesu będzie funkcjonował jedynie według logiki
utylitarystycznej. Dlatego też proponuje wzbogacić zarządzanie biznesem
o idee miłości, braterstwa i daru, jako sposób na przełamanie tyranii zysku.
Kapitalizm 3.0 według Benedykta XVI

Encyklika czytana jak powieść Cortázara
Caritas in veritate nie jest (niestety) dokumentem o prostej budowie.
Rozczaruje się nim ktoś, kto chciałbym natrafić na tekst o ciągłym,
prostolinijnym układzie, gdzie każda kolejna sekcja prowadzi do następnej.
Jest wręcz przeciwnie. Encyklika może sprawiać wrażenie skomplikowanej
układanki lub wyrafinowanego kodu, do którego należy dotrzeć poprzez
głęboką analizę, a następnie syntezę dokumentu.
O trudnościach w zrozumieniu struktury CV świadczyć mogą wielorakie
klucze interpretacyjne oferowane przez ekspertów i komentatorów. W tym
miejscu chciałbym zaprezentować dwa z nich – jako syntetyczne ujęcia
encykliki.
Pierwszy klucz zaproponował Ettore Gotti Tedeschi, dyrektor
watykańskiego Instytutu Dzieł Religijnych (IOR), podczas wspomnianego już
VII Międzynarodowego Spotkania Profesorów Uniwersyteckich, które odbyło
się w czerwcu 2010 roku na Uniwersytecie Laterańskim.
Oto pobieżna próba jego analizy poszczególnych części papieskiej
encykliki. We wprowadzeniu Benedykt pisze, iż w obecnym świecie
obserwujemy tryumf wolności nad prawdą, wynikający z oddzielenia jednej
wartości od drugiej, co leży u podstaw narastającego nihilizmu. W rozdziałach
1. i 2. opisuje, jak od czasów Pawła VI do dziś nie został wdrożony program
integralnego rozwoju ludzkiego. W rozdziale 3. analizuje, jak instrumenty
finansowe wymknęły się spod kontroli, bowiem obdarzono je wolnością
moralną. W rozdziale 4. uzasadnia, że świat ekonomii potrzebuje odnalezienia
utraconej idei osobistej odpowiedzialności moralnej za podejmowane decyzje.
Rozdział 5. traktuje o tym, że to człowiek powinien panować nad rzeczami,
w tym nad światem finansów, a nie na odwrót, jak często dzieje się dziś.
Człowiek wezwany jest do ciągłego wzrostu. Szczytem tej ścieżki rozwoju
jest miłość, czyli dawanie siebie innym. W rozdziale 6. papież przestrzega,
że jeśli nie dojdziemy do dojrzałej miłości, łatwo możemy popaść w tyranię
technologii, która zdominuje nas, zajmując miejsce autonomii moralnej
człowieka.
Drugą ciekawą mapę encykliki rysuje włoski jezuita ks. Bartolomeo
Sorge4. Według niego studiowanie CV należy rozpocząć od rozdziału 6., który
wyjaśnia, dlaczego questio socialis stała się dzisiaj kwestią antropologiczną.
Następnie należy przejść do rozdziałów 1. i 2., gdzie Benedykt XVI wyjaśnia,
dlaczego Popolorum progressio Pawła VI jest wciąż dokumentem ważnym
oraz dokonuje jego uaktualnienia. W dalszej kolejności należy dokonać
4 B. Sorge, Caritas in veritate: una bussola per il XXI secolo, w Aggiornamenti Sociali 09-10 (2009), s. 565-570.
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Bez prawdy wizja życia staje się empiryczna
i sceptyczna, niezdolna wznieść się ponad
praxis, ponieważ nie szuka wartości - a czasem
nawet znaczenia - które pozwoliłyby ją ocenić
i ukierunkowywać.
lektury wprowadzenia i zakończenia, gdzie znajdziemy teologiczne sedno
myśli Josepha Ratzingera. (Są to niewątpliwie dwie części, w których
najpełniej widać teologiczny kunszt i rękę Ojca Świętego). Na koniec można
zająć się rozdziałami 3., 4. i 5., gdzie znajdziemy ukierunkowania dotyczące
poszczególnych konkretnych kwestii związanych z rozwojem ekonomicznym.
Jeśli chodzi o przejście od questio socialis do antropologii, to Sorge
zwraca uwagę, że wraz z upadkiem Muru Berlińskiego kończy się okres
ideologicznego sporu między Wschodem a Zachodem, między socjalizmem
a kapitalizmem, który to spór zdominował koniec XIX stulecia i cały wiek XX.
Rok 1989 wyznacza początek ery apolitycznego pragmatyzmu, globalizacji
i przede wszystkim pogłębiającej się z każdym dniem technokracji, która
zaczyna coraz bardziej decydować o najbardziej ludzkich aspektach życia
człowieka, takich jak poczęcie, narodziny czy śmierć. Również światowa
ekonomia jest coraz bardziej poddana pod władanie technologii, bowiem
wyrafinowane produkty finansowe, operacje giełdowe i spekulacje walutowe
odgrywają paradoksalnie o wiele większą rolę niż powinno to wynikać
z realnej wagi sektora finansowego.
W 1. i 2. rozdziale encykliki papież dokonuje pewnego uaktualnienia
Popolorum progressio, przechodząc od idei rozwoju narodów do integralnego
rozwoju człowieka. To personalistyczne podejście do rozwoju ekonomicznego
jest niewątpliwie dziedzictwem myśli Jana Pawła II, który był wielkim
promotorem personalizmu. Co więcej, Benedykt XVI, według włoskiego
jezuity, opiera całą swoją encyklikę na dwóch ważnych przesłankach
dotyczących rozwoju.
Po pierwsze: każdy człowiek wezwany jest do ciągłego rozwoju –
fizycznego, intelektualnego i duchowego – bo każde życie jest powołaniem
Kapitalizm 3.0 według Benedykta XVI

do pełni człowieczeństwa. Także rozwój ekonomiczny jest odpowiedzią na
transcendentalne powołanie człowieka do wzrostu.
Drugie założenie mówi, że prawdziwie ludzki rozwój, który respektuje
godność osoby, musi opierać się na braterstwie. Tam bowiem, gdzie brakuje
poczucia braterstwa i solidarności z innymi, mamy do czynienia ze spekulacją
finansową, korupcją, eksploatacją zasobów i przemocą. Powojenna historia
świata pokazuje, że technologie i finanse nie wystarczają do rozwiązania
problemów gospodarczych, biedy i głodu. Interdyscyplinarne podejście do
kwestii rozwoju wymaga, by oprócz aspektów prawnych, technicznych
i ekonomicznych były wzięte pod uwagę również kwestie etyczne. Postęp
cywilizacyjny nie może odbywać się w moralnej próżni, lecz potrzebuje
określonego zestawu wartości, pewnych ram etycznych, które będą
kształtowały rozwiązania polityczne. Według Caritas in veritate tymi ramami
moralnymi powinny być etyka transcendentalna oraz takie wartości jak
miłość, braterstwo oraz dar.

Waga wprowadzenia - siła miłości
Jak w przypadku żadnej chyba innej encykliki, wstęp do Caritas in veritate
odgrywa bardzo ważną rolę, zdaje się być wręcz jej częścią centralną, gdyż
to właśnie tutaj znajduje się najgłębsze teologiczne przesłanie. Caritas in
veritate to pierwsza encyklika społeczna, która rozpoczyna się od wezwania
do miłości. Miłość bowiem jest najdoskonalszym wyrazem sprawiedliwości.
Benedykt XVI wyznacza we wstępie teologiczny fundament, na którym
opierają się relacje społeczne, zarówno na poziomie mikro (rodzina,
przyjaciele, sąsiedzi), jak i na poziomie makro (przedsiębiorstwa, instytucje,
państwa).
Gdy myślimy o kwestiach społecznych, zazwyczaj odwołujemy się
do sprawiedliwości i pokoju, natomiast Benedykt XVI pokazuje, że
sprawiedliwość i pokój nie są możliwe bez miłości. Miłość jest wewnętrzną
siłą i najgłębszym pragnieniem każdego człowieka, bowiem wszyscy
jesteśmy dziećmi Boga, który jest Miłością. Miłość nie może jednak istnieć
bez prawdy. Jeśli bowiem odseparujemy miłość od prawdy, zamienia się
ona w sentymentalizm, poczciwość lub dobroduszność kształtowane przez
subiektywne odczucia i emocje. Miłość bez prawdy traci swoją metafizyczną
obiektywność. Staje się ślepa i zdeformowana.
Skoro biblijny Bóg jest zarówno Caritas, jak i Logos, to znaczy, że miłość
potrzebuje prawdy, która nadaje jej wartość, sens i prawidłowy kierunek.
Prawda chroni miłość przed relatywizmem, który jest grobem społecznego
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rozwoju. Postęp ekonomiczny i dialog społeczny są bowiem możliwe tylko
wtedy, gdy potrafimy wyjść poza subiektywne odczucia i opinie. Rozwój
wymaga prawdy – zarówno technicznej, jak i humanistycznej.
Caritas in veritate (Miłość w prawdzie) jest więc najważniejszą zasadą
życia społecznego. Jest najwyższym wyrazem i gwarantem sprawiedliwości
społecznej. „Bez prawdy, bez zaufania i miłości do prawdy, nie ma
świadomości i odpowiedzialności społecznej, a zachowania społeczne
są dyktowane przez prywatne interesy i logikę władzy, co prowadzi do
podziałów w społeczeństwie, a szczególnie w społeczeństwie na drodze
globalizacji, w momentach tak trudnych jak obecny” (CV, 5). I dalej,
kontynuując tę myśl, w punkcie 9. Ojciec Święty zauważa, że bez prawdy
nasze życie zaczyna toczyć się po równi pochyłej relatywizmu w kierunku
samounicestwienia, bowiem tam, gdzie nie ma prawdy, jej miejsce zajmuje
empiryzm, pragmatyzm, następnie sceptycyzm, który prowadzi z kolei do
cynizmu i nihilizmu. Prawda natomiast jest cennym dobrem społecznym, bo
tylko ona gwarantuje wolność i rozwój, który służy całemu człowiekowi.
„Jedynie dzięki miłości, oświeconej światłem rozumu i wiary, możliwe
jest osiągnięcie celów rozwoju bardziej godnych człowieka i go afirmujących.
Podziału dóbr i zasobów, umożliwiających autentyczny rozwój, nie zapewni
sam postęp techniczny i oparte na korzyściach relacje, lecz potencjał miłości
zwyciężającej zło dobrem (por. Rz 12,21) i otwierającej na wzajemność
w kwestii sumień i wolności (...). Bez prawdy wizja życia staje się empiryczna
i sceptyczna, niezdolna wznieść się ponad praxis, ponieważ nie szuka wartości
– a czasem nawet znaczenia – które pozwoliłyby ją ocenić i ukierunkowywać.
Wierność człowiekowi wymaga wierności prawdzie, która jako jedyna
gwarantuje wolność (por. J 8,32) i możliwość integralnego rozwoju ludzkiego”
(CV, 9).

Jaka etyka dla ekonomii?
Jednym z najciekawszych i najbardziej kluczowych fragmentów CV jest
paragraf 45., w którym to Ojciec Święty dotyka dwóch centralnych zagadnień
dla etyki biznesu. Po pierwsze: odnosi się do zależności między etyką
a ekonomią, a po drugie – określa, jaki jest właściwy system etyczny dla
biznesu. W tych dwóch kwestiach papież obala powszechnie obowiązujące
mity, że ekonomia i moralność nie mają ze sobą nic wspólnego. (Nawet
jeśli otaczająca nas rzeczywistość pokazuje nam często, że uczestnicy życia
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gospodarczego zachowują się w sposób brutalny, nieludzki, nie oznacza to,
że etyka nie odgrywa roli w ekonomii. Przeciwnie. Trzeba bowiem zawsze
pamiętać, że sposoby zachowania i decyzje mogą być albo etycznie dobre,
albo etycznie złe. Gdy ktoś mówi, że biznes nie jest etyczny, to używa
pewnego skrótu myślowego, chcąc tak naprawdę powiedzieć, że jego
doświadczenie podpowiada mu, iż jest wiele niesprawiedliwości w dziedzinie
gospodarczej). Ekonomia jest ze swej natury moralna, gdyż jest sferą
działalności ludzkiej, a ludzkie czyny mają zawsze wartość etyczną: „sfera
ekonomiczna nie jest ani etycznie neutralna, ani ze swej natury nieludzka
i antyspołeczna. Należy ona do działalności człowieka, i właśnie dlatego,
że jest ludzka, jako struktura i instytucja musi mieć charakter etyczny”
(CV, 36). Sformułowanie „etyka biznesu” nie jest oksymoronem, gdyż sam
termin „etyka” nie jest synonimem dobra moralnego lub sprawiedliwości.
„Etyka” oznacza zachowanie, zwyczaj, sposób postępowania, który może być
moralnie dobry albo moralnie zły.
Idąc dalej, Caritas in veritate stwierdza, że „ekonomia potrzebuje etyki
dla swego poprawnego funkcjonowania; nie jakiejkolwiek etyki, lecz
etyki przyjaznej osobie (...), ponieważ zauważa się pewne nadużywanie
przymiotnika «etyczny», który stosowany w sensie ogólnym, może wyrażać
bardzo różne treści, do tego stopnia, że za tym pojęciem mogą kryć się
decyzje i wybory przeciwne sprawiedliwości i prawdziwemu dobru
człowieka” (CV, 36).
Za tym, wydawałoby się delikatnym, uściśleniem „nie jakakolwiek
etyka, ale etyka przyjazna osobie”, kryje się bardzo jasne zajęcie stanowiska
co do wyższości jednej teorii etycznej nad innymi. Mówiąc dokładnie,
Benedykt XVI odrzuca filozofię utylitarystyczną jako fundament ekonomii,
pokazując, że obecny kryzys ekonomiczny, znikome sukcesy w dziedzinie
pomocy gospodarczej dla krajów Trzeciego Świata czy negatywne strony
globalizacji dowodzą, iż rozwój oparty jedynie na maksymalnej i najszybszej
korzyści materialnej nie jest receptą na sukces. Narastające każdego dnia
kłopoty gospodarcze Unii Europejskiej obnażyły ponad wszelką wątpliwość
słabość i ograniczoność utylitaryzmu5. Dlatego też należałoby przejść do
innego systemu moralnego, który stałby się nowym punktem odniesienia
dla ekonomii. Tym nowym kodeksem etycznym miałby być personalizm
chrześcijański, czyli „etyka przyjazna osobie”. Ta „przyjazność” wynika
5 Papież nie jest odosobniony w tej krytyce. O słabości utylitaryzmu mówi nawet słynny „The Economist”,
który w najnowszym artykule na ten temat wskazuje na mroczną psychologię utylitarystów:
http://www.economist.com/node/21530078
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z faktu, iż każda osoba została stworzona „na obraz Boży” (Rdz 1,27), co
nadaje jej nienaruszalną godność. Nikt z nas nie może być traktowany
przedmiotowo czy instrumentalnie. Osoby nie są jedynie środkiem do
osiągnięcia danych celów finansowych, ale są centrum życia gospodarczego.
Z nienaruszalnej godności osoby ludzkiej wynika prymat osoby nad kapitałem
i nad pracą.
Drugim filarem „etyki przyjaznej osobie” jest poszanowanie naturalnych
norm moralnych, które wynikają z metafizycznej prawdy o człowieku.
Podstawowe wartości moralne, takie jak szczęście, dobro, sprawiedliwość,
obowiązek, odpowiedzialność, prawda, wolność nie mogą podlegać definicji
i redefinicji na drodze ustaw, plebiscytów, sondaży, racji większości czy
osobistych preferencji.
„Etyka biznesu, która nie brałaby pod uwagę tych dwóch filarów, narażona
byłaby nieuchronnie na utratę swojego szczególnego rysu i poddanie
instrumentalizacji; ściślej mówiąc, zagrażałoby jej, że będzie służyła
istniejącym systemom ekonomiczno-finansowym, zamiast korygować ich
zaburzenia. Między innymi mogłaby usprawiedliwiać finansowanie projektów,
które nie są etyczne” (CV, 36).
Innymi słowy Ojciec Święty ostrzega, że jeśli ekonomia nie będzie
funkcjonowała w oparciu o poszanowanie godności człowieka, to światowa
gospodarka nigdy nie wyzwoli się z układu, w którym człowiek, relacje
międzyludzkie i środowisko naturalne są jedynie środkami służącymi do
pomnażania wartości firmy i dywidend dla akcjonariuszy.
W odpowiedzi na ciągły napór totalitaryzmu zysku, Benedykt XVI
proponuje wprowadzenie do biznesu kategorii miłości, daru i braterstwa –
jako antidotum na nadużycia i instrumentalizacje.

W życiu zawodowym i prywatnym wielokrotnie
pomagamy sobie przecież wzajemnie „przy
okazji”. Są to bardzo często zachowania
„odruchowe”, instynktowne. Nie wynikają one
z chłodnej ekonomicznej kalkulacji.
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Ekonomia komunii
Docieramy wreszcie do najczęściej komentowanej i najbardziej
wymagającej części encykliki dotyczącej idei daru i wzajemności, które
przeobrażają gospodarkę wolnorynkową w „ekonomię obywatelską” (od
włoskiego economia civile) lub też – jak tłumaczą to inni – „ekonomię
komunii”. Oddajmy znowu na chwilę głos Benedyktowi XVI, który otwiera
rozdział 3. o braterstwie, rozwoju ekonomicznym i społeczeństwie
obywatelskim następującymi słowami: „Miłość w prawdzie stawia człowieka
wobec zdumiewającego doświadczenia, jakim jest dar. W swoim życiu
otrzymuje on darmo wiele różnych rzeczy, co często nie jest uznawane
z powodu wyłącznie produktywistycznej i utylitarystycznej wizji życia.
Istota ludzka została stworzona do daru, który ją wyraża i urzeczywistnia
jej wymiar transcendentny. Czasem człowiek współczesny żywi mylne
przekonanie, że jest jedynym twórcą samego siebie, swojego życia
i społeczeństwa. To mniemanie jest konsekwencją egoistycznego skupienia
się na sobie, które wywodzi się – mówiąc językiem wiary – z grzechu
pierworodnego. Mądrość Kościoła zawsze sugerowała, że należy brać pod
uwagę grzech pierworodny także w interpretacji faktów społecznych
i budowie społeczeństwa: «Nieuwzględnianie tego, że człowiek ma naturę
zranioną, skłonną do zła, jest powodem wielkich błędów w dziedzinie
wychowania, polityki, działalności społecznej i obyczajów». Do dziedzin,
w których ujawniają się zgubne skutki grzechu, doszła już od dawna
gospodarka. Mamy tego ewidentny dowód również dzisiaj. Przekonanie
człowieka, że jest samowystarczalny i że potrafi usunąć zło obecne w historii
jedynie poprzez swoje działania, doprowadziło go do uznania szczęścia
i zbawienia za immanentne formy dobrobytu materialnego i działania
społecznego. Z kolei przekonanie o tym, że ekonomia wymaga autonomii,
która nie musi ulegać «wpływom» o charakterze moralnym, doprowadziło
człowieka do tego, że nadużył narzędzia, jakim jest ekonomia, w sposób
wręcz niszczycielski. Z czasem przekonania te doprowadziły do powstania
systemów gospodarczych, społecznych i politycznych, które podeptały
wolność osoby i grup społecznych i właśnie dlatego nie były w stanie
zapewnić obiecywanej sprawiedliwości”.
Papież zwraca uwagę na obecność daru w życiu każdego z nas, w życiu
ekonomicznym i społecznym. Nikt z nas nie jest jedynie wytworem własnej
pracy i osiągnięć. Już samo życie jest darem, który każdy z nas otrzymuje
za nic. Większość z nas mogło i może liczyć na pomoc rodziny, przyjaciół,
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Solidarność oznacza przede wszystkim,
że wszyscy czują się odpowiedzialni za
wszystkich, dlatego nie może jej ponosić
jedynie państwo.
znajomych, którzy nieustannie wspierają nas na różne sposoby. Również
w dorosłym życiu – zawodowym i prywatnym – wchodzimy często z innymi
w relacje, które nie zawsze mają wymiar materialny. Wielokrotnie pomagamy
sobie przecież wzajemnie na zasadzie tzw. przysługi. Wymieniamy
informacje, załatwiamy drobne sprawy „przy okazji” dla kogoś, pożyczamy
pieniądze, nie oczekując zwrotu z procentem, polecamy znajomego, który
szuka pracy, troszczymy się o dzieci znajomych czy przyjaciół, jeśli zachodzi
taka potrzeba. Są to bardzo często zachowania „odruchowe”, instynktowne.
Nie wynikają one z chłodnej ekonomicznej kalkulacji, lecz raczej
z naturalnego odruchu ludzkiej solidarności i troski o innych w potrzebie.
Prowokacja CV polega na tym, że proponuje przeniesienie tej logiki daru
ze sfery prywatnej do sfery ekonomicznej. Skoro dar (darowanie siebie)
i wzajemna miłość stanowią podstawowy wymiar relacji międzyludzkich,
to dlaczego nie miałyby mieć miejsca w biznesie? Przecież „działalności
ekonomicznej nie można uważać za antyspołeczną. Rynek nie jest i nie
powinien się stawać miejscem dominacji silnego nad słabym. Społeczeństwo
nie powinno się chronić przed rynkiem, tak jakby rozwój tego ostatniego
pociągał za sobą ipso facto unicestwienie prawdziwie ludzkich stosunków.
Jest z pewnością prawdą, że rynek może być ukierunkowany negatywnie, nie
dlatego, że taka jest jego natura, ale dlatego, że pewna ideologia może mu
taki kierunek nadać. Nie trzeba zapominać, że nie istnieje rynek w czystej
postaci. Jego kształt jest odbiciem konfiguracji kulturowych, które go określają
i wyznaczają mu kierunek” (CV, 36).
Jeśli więc kultura europejska została zbudowana na fundamencie godności
osoby ludzkiej, solidarności oraz braterstwa, to dlaczego te wartości nie
miałyby wpływać na biznes? „Nauka społeczna Kościoła twierdzi, że można
utrzymywać stosunki prawdziwie ludzkie, zacieśniać więzi przyjacielskie
i społeczne, oparte na solidarności i wzajemności, również w ramach
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działalności ekonomicznej, a nie tylko poza nią albo «po» niej” (CV, 36).
Co więcej, za wprowadzeniem logiki daru i miłości do głównego nurtu
życia ekonomicznego przemawia również to, iż „działalność ekonomiczna
nie może rozwiązać wszystkich problemów społecznych przez zwykłe
rozszerzenie logiki rynkowej. Jej celem jest dążenie do dobra wspólnego,
o które powinna także i przede wszystkim zabiegać wspólnota polityczna.
Dlatego trzeba pamiętać, że przyczyną poważnego braku równowagi
jest oddzielenie działalności ekonomicznej, która powinna obejmować
tylko wytwarzanie bogactw, od działalności politycznej, która powinna
wprowadzać sprawiedliwość przez redystrybucję dóbr” (CV, 36). Bardziej
efektywne podejście do naglących problemów społecznych, szczególnie głodu,
strukturalnej biedy i zapóźnienia, wymaga, abyśmy usunęli sztywną linię
podziału pomiędzy sferą ekonomiczną (wytwarzanie dóbr), sferą polityczną
(redystrybucja dóbr) i trzecim sektorem (filantropia). To przełamanie
podziałów ma prowadzić do wytworzenia się ekonomii komunii.
Jak pisze Benedykt XVI: „Mój poprzednik, Jan Paweł II wskazał na
tę problematykę, gdy w Centesimus annus zwrócił uwagę na potrzebę
systemu obejmującego trzy podmioty: rynek, państwo oraz społeczeństwo
obywatelskie. Społeczeństwo obywatelskie uznał za środowisko ekonomii
darmowości i braterstwa w najściślejszym sensie, ale nie miał zamiaru
odmawiać jej pozostałym dwóm środowiskom. Dzisiaj możemy powiedzieć, że
trzeba pojmować życie ekonomiczne jako rzeczywistość o wielu wymiarach:
we wszystkich, w różnej mierze i w specyficzny sposób, powinien być
obecny aspekt wzajemnego braterstwa. W epoce globalizacji działalność
ekonomiczna nie może abstrahować od darmowości, która krzewi i umacnia
solidarność oraz odpowiedzialność za sprawiedliwość i dobro wspólne
w różnych podmiotach i odgrywających główne role osobach. Ostatecznie
mowa jest o pewnej konkretnej i głębokiej formie demokracji ekonomicznej.
Solidarność oznacza przede wszystkim, że wszyscy czują się odpowiedzialni
za wszystkich, dlatego nie może jej ponosić jedynie państwo. O ile wczoraj
można było utrzymywać, że najpierw należy zabiegać o sprawiedliwość,
a na darmowość jako jej uzupełnienie będzie czas później, o tyle dzisiaj
trzeba powiedzieć, że bez darmowości nie można urzeczywistnić również
sprawiedliwości. Dlatego potrzebny jest rynek, na którym w sposób wolny,
w warunkach równych szans będą prowadzić działalność przedsiębiorstwa,
które realizują różne cele instytucjonalne. Obok nastawionego na zysk
przedsiębiorstwa prywatnego oraz różnego rodzaju przedsiębiorstw
publicznych muszą mieć możliwość powstawania i działalności organizacje
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produkcyjne, które mają służyć wzajemnej pomocy i celom społecznym. Z ich
wzajemnej konfrontacji na rynku można oczekiwać swoistego «skrzyżowania»
sposobów działania przedsiębiorstw, a więc troski o cywilizację ekonomii.
W tym przypadku miłość w prawdzie oznacza, że trzeba nadać formę i kształt
organizacyjny tym inicjatywom ekonomicznym, które nie negując zysku,
zamierzają wychodzić poza logikę równowartościowej wymiany oraz zysku
jako celu samego w sobie” (CV, 38).
I dalej Benedykt XVI proponuje: „gdy rozważa się zagadnienia dotyczące
relacji między przedsiębiorczością a etyką, a także ewolucję, jakiej podlega
system produkcyjny, wydaje się, że przyjmowane dotychczas rozróżnienie
między przedsiębiorstwami mającymi na celu zysk (profit) a organizacjami,
które nie są nastawione na zysk (non profit), nie jest już w stanie dać pełnego
obrazu rzeczywistości, ani też skutecznie wskazać kierunków na przyszłość.
W ostatnich dziesięcioleciach powstał rozległy obszar pośredni między tymi
dwoma typami przedsiębiorstw. Tworzą go tradycyjne przedsiębiorstwa, które
jednak podpisują pakty o pomocy dla krajów zacofanych; fundacje będące
inicjatywą pojedynczych przedsiębiorstw; grupy przedsiębiorstw stawiające
sobie za cel użyteczność społeczną; zróżnicowany świat podmiotów tak
zwanej ekonomii obywatelskiej i wspólnotowej. Nie chodzi tylko o «trzeci
sektor», ale o nową, obszerną, złożoną rzeczywistość, obejmującą sferę
prywatną i publiczną, która nie wyklucza zysku, ale uważa go za narzędzie
do realizacji celów humanistycznych i społecznych. Fakt, że przedsiębiorstwa
te rozdzielają zyski albo też ich nie rozdzielają, lub przyjmują taką czy inną
formę przewidzianą przez normy prawne, staje się drugorzędny wobec
ich gotowości do pojmowania zysku jako narzędzia do osiągnięcia celu,
jakim jest humanizacja rynku i społeczeństwa. Należy sobie życzyć, aby te
nowe formy przedsiębiorstw znalazły we wszystkich krajach odpowiednią
strukturę prawną i fiskalną. One to, nie umniejszając znaczenia i użyteczności
gospodarczej i społecznej tradycyjnych form przedsiębiorczości, dokonują
przeobrażenia systemu w kierunku wyraźniejszego i faktycznego brania na
siebie obowiązków ze strony podmiotów ekonomicznych. I nie tylko. Sama
wielorakość instytucjonalnych form przedsiębiorczości stwarza rynek bardziej
cywilizowany i jednocześnie bardziej konkurencyjny” (CV, 46).
W sensie teoretycznym ekonomia komunii wprowadza nowe elementy
do klasycznej wizji ekonomii politycznej opartej na wymianie dóbr
materialnych, wydajności i redystrybucji. Ekonomia komunii dodaje kategorie
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daru i wzajemności. Jest to ważne udoskonalenie, bowiem trzy pierwsze
kategorie nie generują tzw. kapitału społecznego, czyli spójności, solidarności,
zaufania i pomocniczości, które są jak olej napędzający tryby gospodarki.
Biznes to przecież nie tylko towary, fabryki, maszyny i zarządzanie. Firmy
tworzą przede wszystkim ludzie, którzy cały czas wchodzą ze sobą w relacje
kupna, sprzedaży czy zatrudnienia. Te interakcje ekonomiczne mogą być
albo pozytywne lub negatywne, zależnie od tego, jaki jest kapitał zaufania,
szacunku, troski i uczciwości.
„Jeśli istnieje wzajemne i ogólne zaufanie, rynek jest instytucją
ekonomiczną, która umożliwia spotkanie osób jako podmiotów
ekonomicznych, które regulują swoje relacje posługując się kontraktem
i wymieniają zamienne dobra i usługi, by zaspokoić swoje potrzeby
i pragnienia. Rynkiem kierują zasady tak zwanej sprawiedliwości wymiennej,
regulującej ową relację, opartą na dawaniu i otrzymywaniu, między
parytetowymi podmiotami. Jednakże nauka społeczna Kościoła zawsze
niestrudzenie podkreślała znaczenie sprawiedliwości rozdzielczej oraz
sprawiedliwości społecznej dla gospodarki rynkowej, nie tylko ze względu
na to, że jest ona włączona w szerszy kontekst społeczny i polityczny, ale
również ze względu na powiązanie relacji, w których się urzeczywistnia. Rynek
bowiem, kierowany jedynie przez zasadę równowartości wymienianych dóbr,
nie jest w stanie wytworzyć spójnej tkanki społecznej, której sam potrzebuje,
aby dobrze funkcjonować. Bez wewnętrznych form solidarności i wzajemnego
zaufania, rynek nie może wypełnić swojej ekonomicznej funkcji. Dzisiaj tego
zaufania zabrakło, a utrata zaufania jest poważną stratą” (CV, 35).
W sensie praktycznym ekonomia komunii sugeruje powstawanie
hybrydowych form biznesowych. Chodzi o firmy, które stawiają sobie
za najwyższy cel służenie dobru społecznym, nie rezygnując oczywiście
z zysków. Przykładem par excellence są firmy skupione w Ekonomii Komunii,
która powstała w 1991 roku w łonie katolickiego ruchu Focolari założonego
przez Chiarę Lubich6. Organizacja ta skupia już ponad 800 przedsiębiorstw,
które działają w sześciu specjalnych strefach ekonomicznych na całym
świecie, szczególnie w Brazylii, we Włoszech, Belgii, Portugalii, na Filipinach
i w Argentynie. Firmy należące do tego ruchu stawiają w centrum swojej
działalności integralny wzrost osoby ludzkiej, co odbywa się oczywiście
przy zachowaniu czysto ekonomicznych zasad przedsiębiorczości,
tj. dochodowości i wydajności. Dochód firmy dzielony jest na trzy części.
6 Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie http://www.edc-online.org/en.html.
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Pierwsza inwestowana jest w rozwój firmy, by utrzymać jej rentowność. Są to
inwestycje zarówno w kapitał materialny, jak i ludzki. Druga część dochodu
przeznaczana jest na pomoc dla najbardziej potrzebujących, tak aby stali się
aktywnymi uczestnikami życia gospodarczego. Wreszcie trzecia część zasila
projekty edukacyjne związane z promocją kultury daru.
Głównym celem ekonomii komunii jest przejście od kultury posiadania
do kultury bycia. Tam gdzie klasyczna ekonomia kapitalistyczna stawia sobie
za główny cel zaspokajanie wielorakich potrzeb materialnych konsumentów,
ekonomia komunii chce iść o wiele dalej. Nie negując potrzeb materialnych
każdego człowieka, stara się kłaść akcent na to, że tym, co stanowi sedno

Światowym liderem mikrofunduszy jest
Grameen Bank, nazywany niekiedy bankiem
biedaków. Obecnie bank ten ma ponad 8
milionów klientów, w przeważnej większości
kobiety, które okazują się o wiele bardziej
przedsiębiorcze i słowne niż mężczyźni, jeśli
chodzi o użycie pożyczek oraz ich spłatę.
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ludzkiej egzystencji, jest dawanie siebie, czyli miłość, na którą znajdujemy
miejsce również w życiu ekonomicznym, w codziennej pracy firmy.
Drugim szeroko komentowanym na świecie przykładem realizacji Caritas
in veritate są mikrofundusze i mikrokredyty. Chodzi tutaj o drobne pożyczki
finansowe, często nie przekraczające 100 dolarów amerykańskich, które są
bardzo nisko oprocentowane. Ta pomoc finansowa skierowana jest do osób,
które nigdy nie otrzymałyby pożyczki z komercyjnego banku ze względu
na brak zdolności kredytowej. Dzięki tym drobnym pożyczkom jednak
miliony biednych ludzi w krajach takich, jak Indie czy Bangladesz, mogą
zakupić podstawowe narzędzia rolnicze, zwierzęta gospodarcze, nasiona
lub małe maszyny potrzebne do założenia manufaktury, warsztatu czy
farmy, które stają się źródłem utrzymania dla ich rodzin. Światowym liderem
mikrofunduszy jest Grameen Bank, nazywany niekiedy bankiem biedaków.
Obecnie bank ten ma ponad 8 milionów klientów, w przeważnej większości
kobiety, które okazują się o wiele bardziej przedsiębiorcze i słowne niż
mężczyźni, jeśli chodzi o użycie pożyczek oraz ich spłatę7. Wynika to z faktu,
że kobieta ze swej natury jest bardziej nastawiona na troskę o innych. To ona
zajmuje się domem i wyżywieniem dzieci. Jest więc o wiele mniej skłonna do
zmarnowania pożyczonych pieniędzy na używki lub chwilowe przyjemności,
co często przytrafia się mężczyznom.

Wzajemność i dar
Na koniec warto zauważyć jeszcze niesamowitą głębię i przenikliwość
myśli papieża, który wskazuje, że logika daru nie jest potrzebna jedynie po to,
by lepiej zaradzać materialnym brakom tego świata, ale także leży w interesie
przedsiębiorstw. Logika rynkowa implikuje logikę daru: „w stosunkach
rynkowych zasada darmowości oraz logika daru jako wyraz braterstwa mogą
i powinny występować w obrębie normalnej działalności ekonomicznej. Jest
to potrzeba człowieka w chwili obecnej, ale przemawia za tym również racja
ekonomiczna” (CV, 36). O co tutaj chodzi?
Dziś wiemy, będąc bogatszymi o doświadczenie obecnego kryzysu
finansowego, że zaufanie i dobre wzajemne relacje są kluczowe dla
prawidłowego funkcjonowania rynku. To kryzys zaufania doprowadził do
tego, iż banki przestały w pewnym momencie pożyczać sobie nawzajem
pieniądze na rynku międzybankowym, nie wiedząc, w jakiej kondycji
finansowej znajduje się każdy z nich, a dokładnie mówiąc: na jakie straty są
one narażone w związku ze sprzedażą niedochodowych obligacji i funduszy.
7 Więcej informacji na stronie banku: http://www.grameen.com/
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Brak zaufania, niedostatek przejrzystości i strach zatrzymały obieg
pieniądza na rynku, co groziło w bardzo krótkiej perspektywie głęboką
recesją na światową skalę. Dlatego też banki centralne zostały zmuszone do
dokonania resuscytacji sektora bankowego, wpuszczając do obiegu ogromną
ilość pieniądza.
Caritas in veritate oraz promowana przez nią ekonomia komunii kładzie
nacisk na wzajemne relacje jako znaczącą wartość ekonomiczną. Najdalsze
korzenie tej myśli ekonomicznej znajdują się u Arystotelesa i św. Tomasza
z Akwinu. Natomiast złoty czas jej rozwoju przypada na okres oświecenia.
Prawdziwą kolebką tego nurtu był Neapol, a jej głównym promotorem
Antonio Genovesi. W tym samym czasie w Szkocji najpierw David Hume,
a później Adam Smith kładli podwaliny pod klasyczny kapitalizm liberalny.
Czym jednak różniły się te dwie szkoły? Otóż dla szkockich oświeceniowców
jedynie instrumentalne, utylitarystyczne relacje międzyludzkie mają
znaczenie w świecie ekonomii, natomiast relacje bezinteresowne, takie jak
miłość, przyjaźń czy braterstwo, przynależą jedynie do sfery prywatnej. Jak
mówi jedna z najsłynniejszych myśli Adama Smitha, to nie dobroduszność
piekarza lub rzeźnika sprawia, że mamy świeże pieczywo czy soczyste mięso,
lecz ich troska o własny interes.
Neapolitańscy humaniści wychodzili natomiast z założenia, że wzajemne
stosunki, które nie mają dokładnej wartości wymiernej, również odgrywają
rolę w ekonomii. To przekonanie wyrażali także w XIX wieku włoscy
myśliciele bliscy Katolickiej Nauce Społecznej: Luigi Turzo, Luigi Einaudi
i Gino Zappa. Obecnie głównymi promotorami tego nurtu są Stefano Zamagni
i Luigino Bruni z Uniwersytetu w Bolonii.
Wszystkich ich łączy przekonanie, że relacja wzajemności (reciprocus)
powinna znaleźć swoje miejsce w teorii ekonomicznej obok zasady wymiany
dóbr materialnych i zasady redystrybucji. Relacja wzajemności polega na tym,
że uczestnicy życia ekonomicznego potrafią działać na rzecz dobra swoich
partnerów, oczekując nie tyle, że przyniesie to natychmiastowy zysk, ile licząc
na to, że w ten sposób umocnią współpracę, co będzie przekładało się na
stabilność rynku i zrównoważony, długofalowy rozwój.
Jak wyjaśnia prof. Daniel Finn z Uniwersytetu St. John’s w Minnesocie,
wzajemność jest mieszanką kontraktu i daru8. Tym, co rozpoczyna relację
8 D. Finn, Charity and truth in business: the philosophical perspective, Executive Summit on Ethics for the Business World. The Vatican City, June 16-17, 2011.
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wzajemności, jest dar. Wyobraźmy sobie na przykład, że firma A zgłasza się
do swojego partnera, firmy B, prosząc o nagłe przejęcie części zamówień.
Firma B staje przed następującym wyborem: a) może odmówić realizacji
zlecenia, informując zgodnie z aktualnym stanem rzeczy, że nie ma wolnych
mocy przerobowych; b) może przyjąć zamówienie pod warunkiem, że firma
A zapłaci coś ekstra za tę przysługę, c) może przyjąć zamówienie i wykonać
je w normalnym terminie i po zwykłej cenie, mając na uwadze dobro
współpracy z A.
Pierwszym ogniwem tej relacji biznesowej jest bezinteresowny dar,
gdzie dana firma rezygnuje z części dochodu lub dokonuje pewnego
„poświęcenia” dla dobra innej firmy. W obliczu takiego daru ten, który go
otrzymuje, staje się w pewien sposób zobligowany do odwdzięczenia się,
choć oczywiście nie musi tego robić. Dar rodzi wzajemność. Wzajemność
wzmacnia zaufanie, a rosnące zaufanie tworzy kapitał społeczny, czyli
zdolność jednostek do współpracy i wspólnego rozwiązywania problemów.
Dar jest iskrą zapalającą relacje wzajemności, bowiem ten, kto otrzymał,
czuje, że powinien zachować się równie szlachetnie w stosunku do innych.
Tam, gdzie ta logika daru pada na korzystny grunt, darowanie siebie zaczyna
rozprzestrzeniać się w społeczeństwie, obejmując coraz większą liczbę
osób, zgodnie ze złotą zasadą etyczną: „traktuj innych, tak jakbyś chciał,
żeby i ciebie traktowano”. Ekonomia komunii prowadzi do coraz większego
ucywilizowania i zhumanizowania rynku. Propaguje cywilizację miłości,
solidarności i braterstwa w miejsce społecznego darwinizmu i ekonomii
rodem z „Lewiatana” Hobbesa, gdzie rządzi zasada homo homini lupus est
(człowiek człowiekowi wilkiem).
Nie da się jednak ukryć, że logika daru jest bardzo trudna do
wprowadzenia do głównego nurtu ekonomicznego ze względu na to, iż firmy
są generalnie nastawione na osiągniecie jak największych przychodów w jak
najszybszym okresie czasu, co wynika często również z bezkompromisowych
postaw akcjonariuszy, którzy domagają się rosnących dywidend i są
w stanie odwołać dyrektorów zarządzających, jeśli nie potrafią spełnić tych
oczekiwań. Często też firmy boją się „wyjść przed szereg” i eksperymentować
z alternatywnymi modelami zarządzania, obawiając się utraty pozycji lidera.
Na szczęście sytuacja ta ulega zmianie dzięki szybkiemu rozwojowi
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, a szczególnie
odpowiedzialnego inwestowania. Dzięki wysiłkom UN Global Compact oraz
UN Principles of Responsible Investment już ponad jedna czwarta wszystkich
aktywów na świecie jest inwestowana z uwzględnieniem ESG, czyli
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czynników środowiskowych, społecznych i jakości zarządzania firmami.
Mikrokredyty, mikrofundusze i fair trade są dziś uważane za czołowe
przykłady dobrych praktyk i zaangażowania społecznego banków. Inwestorzy
przywiązują też dużą wagę do kwestii takiego zarządzania kapitałem
ludzkim, który korzystnie wpływa na równowagę między życiem prywatnym
a zawodowym pracowników oraz na jakość relacji między akcjonariuszami
(shareholders) a innym stronami społecznymi (stakeholders). Wszystkie te
praktyczne aspekty zarządzania korporacjami są silnie związane z zaufaniem,
szacunkiem, godnością osoby i prymatem osoby nad kapitałem. Widzimy
więc, że Katolicka Nauka Społeczna, w tym przypadku Caritas in veritate, nie
pozostaje daleko od głównego nurtu ekonomicznego.
Należy również podkreślić, że wbrew opinii ortodoksyjnych liberałów,
którzy powołują się na uproszczone interpretacje Adama Smitha, utylitaryzm
działa jedynie do pewnego momentu. Społeczeństwo utylitarystyczne
cechuje bardzo niski poziom zaufania, co powoduje, że uczestnicy życia
gospodarczego „barykadują się” za coraz większą liczbą klauzul prawnych,
obostrzeń i szczegółowych protokołów, co tłamsi rozwój i podnosi koszty.
Typowym przykładem tego może być system medyczny w USA, gdzie
skrajnie utylitarystyczne podejście do relacji lekarz – pacjent spowodowało
z jednej strony niebotyczny wzrost kosztów leczenia, a z drugiej zaś kosztów
ubezpieczeń medycznych. Innym przykładem paradoksalności utylitaryzmu
może być sprzedaż bankowych produktów inwestycyjnych subprime. Miały
być one źródłem niespotykanych zysków, a stały się jedną z przyczyn
obecnego kryzysu finansowego.

Kapitalizm 3.0 jako droga wyjścia z kryzysu
Caritas in veritate to niewątpliwie wezwanie do metakapitalizmu. To
odważna i dalekosiężna wizja ekonomii, która staje się wyzwaniem również
dla tych, którzy w upadku komunizmu i zwycięstwie kapitalizmu upatrywali
koniec historii. W tym przekonaniu mogła ich utwierdzić również encyklika
Centesimus annus, która w sposób jednoznaczny opowiadała się za demokracją
i kapitalizmem.
Giełdowa hossa, postkomunistyczny optymizm i ogólny klimat fin de
siècle ostatniej dekady ubiegłego wieku, czyli to, co miało być początkiem
światowego dobrobytu po obaleniu Żelaznej Kurtyny i po upadku „imperium
zła”, okazało się jedynie przejściowym rozluźnieniem. Najpierw zamachy
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11 września 2001 roku, a następnie narastający kryzys ekonomiczny, który
zagraża dziś stabilności Unii Europejskiej i wpycha w recesję gospodarkę
światową, przypomniały nam, że historia się nie skończyła i stajemy ciągle
przed nowymi wyzwaniami.
Obecny kryzys ekonomiczny pokazuje również, że świat zachodni nie
wyciągnął lekcji z Centesimus annus, która wyraźnie mówiła o tym, iż
kapitalizm, żeby był stabilny i trwały, musi być zakorzeniony w prawdzie,
godności człowieka i chrześcijańskiej tradycji moralnej. To przesłanie
było jednak chyba zbyt mało słyszalne w euforii rodzącego się świata
postkomunistycznego lat 90. Przestrogi zawarte w Centesimus annus odnośnie
do konsumpcjonizmu, deregulacji i amoralnego podejścia do ekonomii zostały
wytłumione. Wydawało się wówczas, że kapitalizm jest jak magiczna różdżka:
wystarczy jej użyć, a dobrobyt i pokój na świecie zostaną zapewnione. Tak
jednak się nie stało, bo wolność – i ta polityczna, i ta gospodarcza – jest
dobrem bardzo delikatnym i wymaga ciągłej pielęgnacji. Gdy zaczyna
brakować prawdy, odpowiedzialności i innych cnót moralnych, wolność
zamienia się szybko w zniewolenie, które ma jedynie pozory wolności.
Dlatego też Caritas in veritate nie jest zerwaniem z Centesimus annus.
Przeciwnie: jest jej ambitną kontynuacją. Główne przesłanie obu encyklik
jest takie samo: ekonomia ma charakter etyczny, bowiem jest sferą
działań ludzkich, czyli wolnych wyborów. Ekonomia nie może rozwijać
się w oderwaniu od zasad moralnych, gdyż prowadzi to najczęściej do
pogwałcenia sprawiedliwości społecznej oraz podeptania godności osoby
ludzkiej, co wynika z utylitaryzmu, który, chcąc nie chcąc, jest wpleciony
w DNA kapitalizmu. Można by więc powiedzieć, parafrazując Churchilla,
że system wolnorynkowy jest najlepszym z najgorszych rozwiązań, jakie
mamy do dyspozycji. Potencjalne niebezpieczeństwo z nim związane wynika
z tego, że kapitalizm nosi w sobie groźny szczep bakterii – utylitaryzm –
który do pewnego stopnia jest potrzebny, ale który może również okazać
się śmiercionośny, jeśli zaczyna szwankować system odpornościowy, czyli
wartości moralne. Zwracał już na to uwagę Jan Paweł II w Centesimus annus,
przestrzegając szczególnie postkomunistyczną Europę Środkową przed
niebezpieczeństwem kapitalizmu oderwanego od etyki. Było to nawoływanie
do szybkiego przejścia od kapitalizmu 1.0 do 2.0, czyli od bogacenia się
za wszelką cenę do budowania demokracji i kapitalizmu zakorzenionych
w tradycji chrześcijańskiej.
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Benedykt XVI idzie natomiast o krok dalej. W Caritas in veritate proponuje
kapitalizm trzeciej generacji. Nie ujmując niczego z nauczania swojego
poprzednika, sugeruje, że nadszedł czas, aby usunąć sztuczny podział między
sferą tworzenia wartości materialnej (ekonomia) a sferą redystrybucji dóbr
(polityka społeczna). Dzisiejsze wyzwania globalizacji – rozwarstwienie
społeczne, głód, bezrobocie, recesja, zmiany ekologiczne – wymagają
innej recepty niż prywatyzacja, uprzemysłowienie oraz inwestycje. Rządy
państw nie są już w stanie zapewnić swoim obywatelom dobrobytu poprzez
redystrybucję przychodów. Potrzeba czegoś więcej: standardowy kapitalizm
potrzebuje pewnej dozy daru, wzajemności i braterstwa, aby ogarnąć jeszcze
większą liczbę ludzi i wyjść poza utarte schematy sprawiedliwości wymiennej
i zysku. W przeciwnym wypadku logika utylitaryzmu będzie dalej z bezlitosną
mechaniczną konsekwencją pogłębiała podziały społeczne, dodając tym,
którzy już mają, i zabierając tym, którzy nie mają. Odpowiedzią na to
ryzyko nie może być ucieczka w historycznie zbankrutowany komunizm,
socjalizm, nacjonalizm czy jakąś demagogiczną „trzecią drogę”. Powinniśmy
raczej postawić na udoskonalony kapitalizm, na kapitalizm z ludzką
twarzą, na kapitalizm, który nie wyklucza już z życia gospodarczego tego,
co w nas najbardziej ludzkie, ale stara się znaleźć miejsce dla daru, miłości
i wzajemności w codziennym biznesie. Być może w ten sposób uda nam
się lepiej odpowiedzieć na wciąż aktualne wezwanie Pawła VI z Popolorum
progressio, że prawdziwy rozwój jest rozwojem wszystkich ludzi i całego
człowieka.
Benedykt XVI pisze: „W epoce globalizacji ekonomia ulega wpływom
konkurencyjnych modeli związanych z bardzo różniącymi się między sobą
kulturami. Punktem zbieżnym postaw ekonomiczno-przedsiębiorczych z tego
wynikających jest przeważnie poszanowanie sprawiedliwości wymiennej.
W życiu ekonomicznym niewątpliwie potrzebny jest kontrakt, który reguluje
stosunki wymiany między równoważnymi wartościami. Potrzebuje jednak
również sprawiedliwych praw oraz form podziału dochodu kierowanych
przez politykę, a także dzieł odzwierciedlających ducha daru. Wydaje się,
że ekonomia zglobalizowana preferuje pierwszą logikę – logikę wymiany
opartej na kontrakcie, ale bezpośrednio lub pośrednio wykazuje, że
potrzebuje również dwóch pozostałych: logiki politycznej oraz logiki daru bez
kompensaty” (CV,37). █
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Arcybiskup Marx nawołuje do stworzenia globalnego
państwa opiekuńczego. Kryje się za tym prosta logika:
skoro państwo opiekuńcze to szczyt osiągnięć cywilizacji
chrześcijańskiej, to należy nim objąć cały glob. Stąd
już tylko krok do postulatu stworzenia politycznego
i gospodarczego rządu światowego.
Tomasz Teluk
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autora monografii pt. Globalizacja.

Marx pod wpływem Marksa
Autor Autorski

Chociaż marksizm jako ideologia został potępiony przez papieży, choć sam
Karol Marks miał ciągoty satanistyczne (widoczne w poezji jego młodości),
a cała jego ideologia zbankrutowała na naszych oczach przed ponad dwudziestu
laty, to właśnie metodologia marksistowska stosowana jest nadal do krytyki
kapitalizmu - i to w Katolickiej Nauce Społecznej. Przykładem tego mogą
być poglądy Reinharda Marxa, arcybiskupa Monachium i Fryzyngii, byłego
przewodniczącego niemieckiej komisji Papieskiej Rady Iustitia et Pax,
wyłożone w jego książce pod znamiennym tytułem Kapitał.
Zdaję sobie sprawę, że częste odwołania do Karola Marksa są celowym
zabiegiem, determinowanym poprzez zbieżność nazwiska autora i tytułu
dzieła. Niemniej ze zdziwieniem przeczytałem, że ideologia Marksa, a ściślej
jego krytyka stosunków społecznych w gospodarce kapitalizmu, stała się
immanentnym składnikiem poglądu niektórych hierarchów Kościoła na
gospodarkę rynkową. Widać wyraźnie, że arcybiskup zna doskonale dzieła nie
tylko Karola Marksa, ale nawet – cytując je – Włodzimierza Lenina. Szkoda,
że znacznie gorzej znane mu są (albo nieznane w ogóle) prace na temat
ekonomii Ludwiga von Misesa, Friedricha von Hayeka czy choćby późnych
scholastyków, np. Juana de Mariana, Pedro Fernándeza Navarette czy Louisa
Moliny.

Rozterki skonfudowanego katolika
Zanim przejdę do szczegółowej analizy krytyki gospodarki wolnorynkowej
dokonanej przez niemieckiego hierarchę, chciałbym zaznaczyć, że dla mnie
– jako katolika – wypowiedzi arcybiskupa Marxa są bardzo kłopotliwe.
Nie znalazłem w nich bowiem tego, czego oczekiwałbym od duchownego
kształtującego przecież współczesną naukę społeczną Kościoła.

Po pierwsze: nie ma wyraźnie zaznaczonej kwestii, że chrześcijanin
powinien przede wszystkim zmieniać swoje sumienie, a nie systemy
społeczne. Zarówno kapitalizm, jak i socjalizm staną się nie do zniesienia,
jeśli ludzie będą postępowali źle, ale oba systemy można przeżyć, gdy
fundamentem ludzkiego działania będzie wierność dobrze uformowanemu
sumieniu. Modyfikowanie systemów społeczno-gospodarczych, które są
czymś wtórnym wobec efektów ludzkiego działania, staje się jałowe, gdy nie
kształtuje się sumienia. Od hierarchów oczekiwałbym w większym stopniu
wskazówek co do kwestii moralności, a nie organizacji porządku społecznego.
Po drugie: brakowało mi wyraźnego podkreślenia, że budowanie ziemskiej
utopii nie jest zajęciem godnym chrześcijanina. Co prawda należy w sposób
możliwie najbardziej sprawiedliwy tworzyć ład gospodarczy, lecz nie może
stać się to priorytetem dla duchownych, gdyż niemal zawsze przynosi
frustrację i rozczarowanie, skierowując uwagę bardziej na sprawy doczesne,
niż na sprawy Boskie.
Być może moje wątpliwości biorą się jeszcze z jednej rzeczy – mianowicie
książka arcybiskupa Marxa nie jest przemyślaną od początku do końca
całością, lecz zbiorem luźnych wypowiedzi wygłaszanych przy różnorakich
okazjach. Moim zdaniem jest to zbyt ważny temat, by ograniczać go do
spontanicznej eseistyki.
Muszę też przyznać, że po lekturze Kapitału zdałem sobie sprawę,
dlaczego Kościół katolicki w Niemczech (i nie tylko tam) tak mocno broni
socjalnego państwa opiekuńczego, iż w swoim nauczaniu pragnie owo
osiągnięcie rozszerzyć na cały świat. Dzieje się tak, ponieważ nowoczesne
państwo opiekuńcze to dziecko aktywności Kościoła w sferze społecznej.
Po raz pierwszy na świecie ubezpieczenie społeczne zostało wprowadzone
w Niemczech w 1927 roku za sprawą Heinricha Braunsa, katolickiego
księdza, który w latach 1920-1928 był ministrem pracy1. „Państwo socjalne
to przykazanie sprawiedliwości społecznej” – pisze arcybiskup Marx2.
Jednocześnie przypomina: „Aż do XIX wieku Kościół był jedynym podmiotem
działalności charytatywnej” 3.

Idol państwa opiekuńczego
Państwo opiekuńcze to dzieło kanclerza Otto von Bismarcka, ale
także Adolfa Hitlera. Bismarck wsławił się nie tylko wcielaniem w życie
„sprawiedliwości społecznej”, lecz także antykatolicką polityką Kulturkampfu
1 R. Marx, Kapitał. Mowa w obronie człowieka, Kraków 2009, s. 186.
2 Tamże, s. 156.
3 Tamże, s. 171.
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i agresywną germanizacją swoich sąsiadów. „Bijcie Polaków tak długo, dopóki
nie utracą wiary w sens życia. Współczuję sytuacji, w jakiej się znajdują. Jeżeli
wszakże chcemy przetrwać, mamy tylko jedno wyjście – wytępić ich” – mówił
o naszych przodkach „żelazny kanclerz”4. To właśnie jemu zawdzięczamy
państwo opiekuńcze w takiej postaci, w jakiej znamy je do dziś. Model ten
został rozwinięty w czasach Republiki Weimarskiej, gdy wprowadzono nie
tylko ubezpieczenia społeczne, ale także zasiłki dla bezrobotnych, opiekę
socjalną dla kobiet w ciąży i przywileje związków zawodowych.
To, co zapoczątkował Bismarck, udoskonalił Adolf Hitler. Po dojściu do
władzy w 1933 roku rozbudował zasady państwa opiekuńczego, skracając
czas pracy oraz wprowadzając wyższe stawki za nadgodziny i państwowe
regulacje cen na rynku czynszów i energii. Trzecia Rzesza zainicjowała także
znane z czasów realnego socjalizmu preferencyjne kredyty dla młodych
małżeństw, wsparcie dla rodzin wielodzietnych i państwowe „wczasy
pod gruszą”.
Już choćby z powodu szkód, jakie przyniosły ludzkości ideologia Marksa
i praktyka Hitlera, stawianie za wzór osiągnięć niemieckiego państwa
socjalnego wydaje się mocno dyskusyjne. Wolę jednak skoncentrować
się na próbie zrozumienia filozoficznych podwalin fascynacji państwem
opiekuńczym, jaka widoczna jest wśród wielu osób kształtujących katolicką
naukę społeczną. By pojąć ową fascynację idolem państwa opiekuńczego,
warto sięgnąć do bardzo ważnej pozycji z dziedziny teorii prawa naturalnego:
książki Johna Finnisa Prawo naturalne i uprawnienia naturalne5.
W rozdziale Sprawiedliwość a państwo autor odnosi się do koncepcji
państwa minimalnego Roberta Nozicka z jego dzieła Anarchia, państwo,
utopia. Finnis krytykuje Nozicka, powołując się na św. Tomasza z Akwinu oraz
Domingo de Soto. Przede wszystkim odnosi się krytycznie do podważania
redystrybutywnego opodatkowania jako podstawowej funkcji państwa. Finnis
twierdzi, że jednostka posiada naturalne obowiązki redystrybutywne na rzecz
współobywateli. „Ustanawiając system redystrybutywnego opodatkowania
etc. państwo nie musi przecież robić nic więcej, jak tylko sprecyzować
i egzekwować obowiązki, które posiadacz własności już miał”6.
Powstaje jednak pytanie: nawet godząc się z twierdzeniem, że jednostka
posiada naturalne obowiązki dzielenia się swoją własnością na rzecz
4 E. Guz, Winni szukają winnych, Katowice 1984, s.13-14.
5 J. Finnis, Prawo naturalne i uprawnienia naturalne, Warszawa 2001.
6 Tamże, s. 210.
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wspólnoty ze względu na przykazanie miłości, pojawia się wątpliwość, gdzie
zostało powiedziane, że człowiek powinien cedować swoje obowiązki na
rzecz anonimowego urzędnika działającego rzekomo w jego imieniu? Jak
się ma do przykazania miłości fakt, że niewielka tylko część podatków trafia
do potrzebujących, a zdecydowana większość środków jest najzwyczajniej
marnowana? Czy moralne jest zabieranie rodzinom, w postaci podatków,
więcej niż wydają one na żywność, ubrania, edukację i własną opiekę
zdrowotną? Czy etyczne jest tworzenie tak rozbudowanych systemów
socjalnych, że uczestnictwo w nich za wszelką cenę staje się jedynym celem
imigrantów z całego świata?
Na powyższe pytania nie odnajdujemy odpowiedzi w najnowszych
wypowiedziach wpływowych przedstawicieli Katolickiej Nauki Społecznej.
Co więcej: otrzymujemy wiele bardzo niepokojących tez, wprawiających
współczesnego katolika w zakłopotanie. Pierwszym mitem, żywcem
zaczerpniętym z marksizmu, jest przekonanie, że wolny rynek działa tak
niesprawnie, iż niechybnie prowadzi do coraz większego rozwarstwienia
społecznego poprzez niesprawiedliwą dystrybucję dóbr w społeczeństwie
(„bogatsi stają się coraz bogatsi, a biedniejsi coraz biedniejsi”). Czy
rzeczywiście za to zjawisko odpowiedzialny jest rynek?
Oczywiście nie sposób nie zgodzić się, że faktycznie w nowoczesnych
społeczeństwach następuje niebezpieczna koncentracja kapitału w rękach
niewielu, co kontrastuje ze stosunkowo dużym odsetkiem ludzi ubogich. Jak
pisze arcybiskup Marx: „Według amerykańskiego magazynu gospodarczego
Forbes, w roku 2008 na całym świecie było 1125 miliarderów. Posiadali
oni razem ok. 4,4 mld dolarów (2,76 mld euro). (...) W 2007 roku było na
całym świecie 946 miliarderów, w 2006 – 793, a w połowie lat 80. XX wieku
tylko 140”7. Ponadto: „na świecie miliard ludzi żyje dziś w ekstremalnej
nędzy: muszą oni utrzymać się za mniej niż dolara dziennie, co oznacza, że
bezpośrednio zagrożona jest ich egzystencja biologiczna. Jeśli wyznaczymy
umownie granicę oczywistego ubóstwa na mniej niż dwa dolary dziennie
na głowę, to liczbę tych, którzy muszą prowadzić życie poniżej tej granicy,
szacuje się na ponad dwa i pół miliarda. To dramatyczne ubóstwo tak wielu
ludzi można przeciwstawić równie dramatycznemu bogactwu finansowemu
innych. Więcej niż połowa światowych zasobów finansowych jest w rękach
tylko dwóch procent ludzkości, najbogatszy jeden procent ludzkości
dysponuje ponad czterdziestoma procentami majątku świata. Natomiast na
7 R. Marx, dz. cyt., s. 31-32.
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całą biedniejszą połowę ludzkości przypada zaledwie jeden nędzny procent
światowych zasobów”8.
Koncentracja kapitału w rękach nielicznych jest rzeczywiście niepokojąca.
Warto jednak zadać sobie pytanie o przyczyny takiego stanu rzeczy. Czy
w ostatnich stu latach mieliśmy do czynienia z nieskrępowanym wolnym
rynkiem i niczym nie ograniczonym działaniem „niewidzialnej ręki rynku”,
jak chciał Adam Smith, lub „spontanicznego porządku”, jak postulował
Friedrich August von Hayek? Czy może w ostatnim stuleciu mieliśmy
do czynienia z wynalazkiem socjalnego państwa dobrobytu, rozrostem
redystrybucyjnej roli państwa, coraz większej ingerencji państwa w rynek
i fali protekcjonizmu w stosunkach międzynarodowych?
Oczywiście prawdziwa jest druga odpowiedź. Ostatni wiek to nie
tylko dwa systemy totalitarne: komunizm i narodowy socjalizm, będące
ekstremalnym przejawem dążenia do sprawiedliwości społecznej za pomocą
narzędzi państwa, ale także rozkwit państwa opiekuńczego. Wzrastająca
koncentracja kapitału i zwiększające się nierówności społeczne nie są więc
wynikiem „dzikiego kapitalizmu”, lecz „dzikiego socjalizmu” w postaci
uznaniowej dystrybucji państwowej nie tylko nie przyczyniającej się do
„zwalczenia” biedy, lecz pogłębiającej istniejące problemy. Jak wielkie
są uprzedzenia arcybiskupa Marxa wobec kapitalizmu, widać w szeregu
przykładów obrazujących niemoralne zachowania kapitalistów z korporacji
typu Enron czy Arthur Andersen, przy całkowitym niemal przemilczeniu
korupcyjnych skandali z udziałem biurokratów z ONZ czy MFW.

Niemcy ponad Ameryką
Skoro odpowiedzieliśmy na pytanie, że to właśnie epoka państwa
dobrobytu sprzyja nierównościom społecznym, należałoby zastanowić się
nad tym, czy zawsze nierówności społeczne są niesprawiedliwe. Przecież
nie każdy milioner staje się miliarderem kosztem pracujących po kilkanaście
godzin dzieci, które nie dostają wynagrodzenia za swoją pracę. Są przecież
ludzie kreatywni, np. wynalazcy innowacyjnych produktów, które zyskują
uznanie konsumentów, a w związku z tym ich dochody zwiększają się z roku
na rok w dwucyfrowym tempie. Jeśli takiego wynalazcę zestawimy z kimś
utalentowanym, ale gnuśnym i leniwym, który zamiast pracować załatwił
8 Tamże, s. 29.
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sobie „lewą” rentę, przeobrażając się w klienta państwa socjalnego i z roku na
rok stając się coraz uboższym, to czyż nie jest to przejawem sprawiedliwości?
Czy może powinniśmy jeszcze bardziej opodatkować przedsiębiorcę dającego
pracę tysiącom rodzin, aby wspomóc oszusta tylko po to, by nie dochodziło do
rażącego rozwarstwienia dochodów?
Arcybiskup Marx, jak wielu zwolenników państwa socjalnego, stawia
za wzór model niemiecki przy jednoczesnym kwestionowaniu osiągnięć
modelu amerykańskiego. Koncepcja państwa tworzącego warunki
dobrobytu i chroniącego wolność obywateli jest mu obca. Skłania go
nawet do ubolewania nad losem Amerykanów, iż nie mają takiego dostępu
do „zdobyczy socjalnych państwa” jak Niemcy. Hierarcha załamuje ręce
nad bezrobociem w Stanach Zjednoczonych (zbliżonym do granicy tzw.
naturalnego bezrobocia, czyli liczby osób pozostających bez zajęcia bez
względu na prowadzoną politykę, nawet politykę tzw. „pełnego zatrudnienia”
znaną z czasów realnego socjalizmu) oraz martwi się, że „pracująca biedota”
w USA nie dojada (dla kogoś, kto choć raz był w Ameryce, zna tamtejsze
ceny żywności, nawyki żywieniowe mieszkańców i sprawność organizacji
charytatywnych, takie stwierdzenie jest niewiarygodne).
Z faktu, że 47 milionów Amerykanów nie ma ubezpieczenia zdrowotnego,
arcybiskup Marx wyciąga następujące wnioski:. „Chciałbym wyrazić z całym
zdecydowaniem: pozornie satysfakcjonujące, ale w rzeczywistości niewiele
lepsze od europejskich wskaźniki amerykańskiego rynku pracy są – moim
zdaniem – nic nie warte, skoro miliony pracobiorców w USA nie zarabiają na
tyle dobrze, by móc ubezpieczyć czy choćby nawet wystarczająco wyżywić
siebie i swoje rodziny!”9. Dla hierarchy nie do pomyślenia jest, że część
nieubezpieczonych to milionerzy, którzy mogą leczyć się w dowolnym miejscu
świata, albo studenci, którzy oszczędzają, aby stać się takimi milionerami
w przyszłości. Wielu nieubezpieczonych stać na wykupienie ubezpieczenia,
a jego brak jest ich własną indywidualną decyzją.
Przykład państwa opiekuńczego jako największego osiągnięcia cywilizacji
chrześcijańskiej byłby adekwatny, gdyby państwo w sposób sprawiedliwy
i należyty wywiązywało się z funkcji, które spełnia wyłącznie dzięki
przymusowemu opodatkowaniu. Tymczasem zwolennik rozszerzenia tego
modelu państwa na cały świat nie dostrzega jego ułomności i zagrożeń.
Opisał je choćby Charles Murray w swej książce Bez korzeni10, gdzie wykazał,
iż państwowe programy socjalne potęgują problemy, z którymi mają rzekomo
9 Tamże, s. 192.
10 Ch. Murray, Bez korzeni, Poznań 2001.
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Figurka świętego - praca autorstwa Grzegorza Piwowarczyka - zwycięzcy II nagrody w konkursie fotograficznym Frondy „Katolików obraz własny”.

walczyć. Na przykład wprowadzenie zasiłków dla czarnych czy samotnych
matek skutkuje nie poprawą statusu tych grup, lecz zwiększeniem w nich
liczebności osób uprawnionych do pobierania pomocy socjalnej (co jest
zgodne z prawem popytu i podaży).

Arcybiskup za rządem światowym
Szczególnie dziwi fakt, że arcybiskup Marx nie dostrzega konsekwencji
państwa socjalnego dla rodzin – przede wszystkim przejmowania ich
funkcji przez państwo. Walfare state dostarcza narzędzi niszczenia rodziny.
Marx pod wpływem Marksa

Modlitwa o dobre zbiory - praca autorstwa Grzegorza Piwowarczyka - zwycięzcy II nagrody w konkursie
fotograficznym Frondy „Katolików obraz własny”.

Wypłacając zasiłki za narodziny i pogrzeby oraz przejmując funkcje
edukacyjne, mieszkaniowe, a nawet żywieniowe i pielęgnacyjne, niszczy
więzi rodzinne. Rodzi to patologie, takie jak aborcja, eutanazja czy nowa
eugenika. Idol państwa socjalnego prowadzi także do sekularyzacji
i dechrystianizacji społeczeństw, co widać doskonale na przykładzie państw
Europy Zachodniej (w samych Niemczech w 2010 roku wystąpiło z Kościoła
katolickiego 180 tysięcy wiernych – 50 tysięcy więcej niż rok wcześniej).
Osobną kwestią pozostaje zbadanie faktu, czy państwo należycie
wypełnia swoje obowiązki wobec obywateli. Innymi słowy, czy korzystanie
z analogicznych usług prywatnych nie jest tańsze i bardziej korzystne
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dla podatników. Doprawdy trudno znaleźć dziedzinę, w której państwo
dostarczałoby usługi wyższej jakości po niższych cenach.
Najbardziej bulwersujący passus Kapitału Marxa to nawoływanie do
stworzenia globalnego państwa opiekuńczego. Kryje się za tym prosta logika:
skoro państwo opiekuńcze to szczyt osiągnięć cywilizacji chrześcijańskiej,
to należy nim objąć cały glob. Stąd już tylko krok do postulatu stworzenia
politycznego i gospodarczego rządu światowego. „Katolicka nauka
społeczna zawsze utrzymywała, że solidarność to nie tylko orientacja
przewodnia indywidualnego postępowania, ale także cel i zasada porządku
społecznego i politycznego. Ma to daleko idące konsekwencje dla globalizacji
ekonomicznej, gdyż w jej perspektywie oznacza postulat stworzenia
porządku politycznego obejmujący cały świat. Ogólnie przyjął się tu angielski
termin global governance („rząd światowy). (...) Ale global governance
miałby w zakresie swoich kompetencji nie tylko gospodarkę. Chodziłoby
tu o stworzenie systemu instytucji i reguł dostosowanych do globalnych
wymagań”11.
Kolejne rozważania hierarchy pełne są paradoksów. Choć widzi on
negatywne konsekwencje polityki zalecanej przez takie organizacje, jak Bank
Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, to jednak domaga się ich
wzmocnienia. Ponadto wzywa pod groźbą surowych sankcji do wdrażania
na całym świecie zaleceń Międzynarodowej Organizacji Pracy, czyli jednej
z oenzetowskich agend. Z jednej strony krytykuje opartą na gigantycznych
rządowych subsydiach politykę rolną Unii Europejskiej, USA, Kanady i Japonii,
gdyż rujnuje ona rolników w krajach biedniejszych, z drugiej jednak strony
pisze, że pełna liberalizacja rynku rolniczego nie jest wskazana i rynek ten
powinien pozostać pod kontrolą państwa. Chociaż cytuje za Stiglitzem, że
dochody z protekcjonizmu najbogatszych krajów są trzykrotnie wyższe
od udzielanej przez nie pomocy humanitarnej, to jednak nie postuluje, by
politykę protekcjonistyczno-pomocową zastąpić wolnym handlem między
narodami.
Idol państwa opiekuńczego miałby objąć cały świat. Obawiam się jednak,
że zamiast rozwiązania istniejących problemów przyniósłby głównie ich
pogłębienie. █

11 R. Marx, dz. cyt., s. 260-261.

W poszukiwaniu
kluczy do pontyfikatu
Jana Pawła II.
Niestandardowa biografia Karola Wojtyły
Andrea Riccardi zauważa, że w przeciwieństwie
do wszystkich poprzednich kryzysów w dziejach
Kościoła, tym razem „wojskiem papieża”, na którym
się wspierał, były nie zakony, lecz ruchy i wspólnoty
katolików świeckich (np. Droga Neokatechumenalna,
Communione e Liberazione, Opus Dei czy Focolari).
Wiele tradycyjnych wspólnot zakonnych wciąż
przeżywało za czasów Jana Pawła II nie tylko kryzys
liczebności, ale także sensu swego istnienia.
Paweł Skibiński

W poszukiwaniu kluczy do pontyfikatu Jana Pawła II
Autor Autorski

Niedawna beatyfikacja Jana Pawła II stała się
na całym świecie okazją do publikacji nowych
ujęć biograficznych dotyczących Ojca Świętego.
Najważniejszym z nich, moim zdaniem, jest książka Andrei
Riccardiego Giovanni Paolo II (wydana została już w języku
włoskim, hiszpańskim i angielskim, nie doczekała się jeszcze
przekładu na polski). Choć jej autor w naszym kraju nie jest zbyt
znany, to jednak pozostaje bodajże najwybitniejszym żyjącym
historykiem Kościoła katolickiego XX wieku. Dał się poznać

m.in. z licznych publikacji dotyczących papiestwa w ostatnim stuleciu,
a także opracowań o XX-wiecznych męczennikach za wiarę, które powstały
z inspiracji Jana Pawła II. Riccardi pozostaje związany ze wspólnotą św.
Idziego – jedną z najważniejszych formacji religijnych katolików świeckich we
Włoszech. Moment opublikowania jego najnowszej biografii Ojca Świętego
sprawia, że staje się ona niemal oficjalnym opracowaniem podsumowującym
pontyfikat papieża z Polski.
W swej książce Riccardi zrezygnował z najczęściej przyjmowanego ujęcia
chronologicznego, które znamy z najważniejszych powstałych dotychczas
biografii Karola Wojtyły, jak choćby dzieł George’a Weigla czy Jacka Moskwy.
Włoski historyk omawia poszczególne problemy pontyfikatu, poświęcając
kolejne rozdziały okolicznościom wyboru papieża, znaczeniu jego polskiego
doświadczenia dla Kościoła, polemice Jana Pawła II z marksizmem,
męczeństwu i cierpieniu w życiu Ojca Świętego, problemom katolików
w Europie Wschodniej, Zachodniej i osobno na całym świecie, znaczeniu
papieża w polityce globalnej oraz papieskiemu zaangażowaniu w sprawy
pokoju. Andrea Riccardi szuka w przebogatym materiale z pontyfikatu kluczy
dla zrozumienia naszego rodaka i głowy Kościoła. Należy postawić pytanie:
czy udaje się mu je odnaleźć?

Polskość jako kapitał
Wydaje się, że w niektórych przypadkach tak. Z polskiego punktu widzenia
szczególnie istotne jest stwierdzenie Riccardiego, że jednym z kluczy
pozwalających nam zrozumieć dorobek Jana Pawła II jest jego polskość. Przy
czym nie jest ona przez włoskiego historyka postrzegana w kategoriach
ciekawostki, papieskiego dziwactwa czy obciążenia jego pontyfikatu. Riccardi
zauważa, że papież wychował się na Polaka i pozostał Polakiem do końca
życia i że stanowi to integralny element jego osobowości, która z kolei
odcisnęła głębokie piętno na papieskiej posłudze.
Riccardi zaznacza jednak, że polskość to nie tylko indywidualna cecha
osobowości Wojtyły, ale także środowisko kulturowe, bogate i specyficzne,
z którego papież świadomie czerpie, wykorzystując jego zasoby w swojej
uniwersalnej posłudze. Jako element zaczerpnięty z polskiej tradycji włoski
historyk postrzega zakorzeniony w naszym romantyzmie charyzmatyczny
model przywództwa papieskiego, jakie sprawował Jan Paweł II, a także
związaną z nim wagę przypisywaną symbolicznym gestom, potrafiącym
niekiedy odmienić pozornie niewzruszalną rzeczywistość. Podobnie – jako
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wpływ polskości – widzi on nadanie uniwersalnego znaczenia postaci polskiej
mistyczki, siostrze Faustynie Kowalskiej oraz głoszonemu przez nią orędziu
Bożego Miłosierdzia.
Papież jest w ujęciu Riccardiego przede wszystkim człowiekiem
doświadczenia, który potrafi przetworzyć zarówno swe osobiste, jak
i wspólnotowe doświadczenie w wartościowy element programu Kościoła
powszechnego. Autor podaje bardzo charakterystyczny przykład tego
zjawiska. Karol Wojtyła był przekonany, że ludzie chorzy i cierpiący są wielkim
dobrem Kościoła. Jeszcze jako arcybiskup krakowski nie tylko inicjował
wiele działań duszpasterskich i charytatywnych, lecz także sam poświęcał
wiele czasu na odwiedzanie chorych, przy łóżkach osób cierpiących spędzał
długie godziny. Już w okresie pontyfikatu doświadczenie to znajdzie wyraz
w wydaniu przez Jana Pawła II listu apostolskiego Salvifici doloris w 1984 roku
oraz ustanowieniu Światowego Dnia Chorych. Tego rodzaju elementów, które
stanowią ścisłą kontynuację polskiego doświadczenia Karola Wojtyły, włoski
historyk znajduje znacznie więcej.

Prymas jako wielki nauczyciel
Zaskakująco wiele miejsca w książce Riccardi poświęca osobie kardynała
Stefana Wyszyńskiego. Prymas urasta do rangi głównego kościelnego
autorytetu oraz nauczyciela duszpasterstwa przyszłego papieża (włoski
historyk porównuje m.in. Millenium Chrztu Polski i poprzedzającą je Wielką
Nowenną z przygotowaniami do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000). Kardynał
Wyszyński jest też chwalony przez Riccardiego za sposób przeprowadzenia
reform soborowych. Dzięki ostrożności i rozwadze, z jaką prymas wprowadzał
zmiany zalecane przez Sobór, polski Kościół był tym z Kościołów lokalnych,
który nie tylko jako jedyny w bloku komunistycznym zachował niezależność
od władz komunistycznych i spoistość organizacyjną, ale także jako jeden
z nielicznych na świecie uniknął posoborowych podziałów na „liberałów”
i „konserwatystów”, które tak wiele zła uczyniły np. w Europie Zachodniej czy
Ameryce.
Sam Wyszyński, któremu w zachodniej historiografii przypina się często
bezrefleksyjnie łatkę „konserwatysty,” jest przez Riccardiego pokazywany
raczej jako człowiek osobny – maryjność i antykomunizm zbliżały go do
obozu konserwatywnego, natomiast poparcie dla idei wolności religijnej oraz
wrażliwość społeczna do reformatorów.
W poszukiwaniu kluczy do pontyfikatu Jana Pawła II

Fenomen i znaczenie Wyszyńskiego na tle światowego episkopatu –
w opinii włoskiego historyka – polega na tym, że prymas nigdy nie dał sobie
narzucić przekonania, iż komunizm jest zjawiskiem nieuniknionym, nie przyjął
do wiadomości apriorycznej wizji determinizmu dziejowego, wedle którego
historia musi prowadzić do nieuniknionego zwycięstwa komunizmu. Prymas,
odporny na wszelkie pokusy flirtu z marksizmem lub rezygnacji z oporu,
jawi się w tym kontekście jako wielki hierarcha na miarę wykraczającą poza
granice naszego kraju. Taka postawa pozwalała przywódcy Kościoła w Polsce
na zachowanie wielkiej wewnętrznej wolności, która cechowała także
działającego u jego boku przez prawie dwadzieścia lat Karola Wojtyłę.
Riccardi przypomina, że polski prymas był twórcą i realizatorem
specyficznej taktyki w stosunku do totalitarnego państwa – nieraz
kontrowersyjnej z punktu widzenia Stolicy Apostolskiej, choć skutecznej.
Taktyki, która nazywana jest przez włoskiego autora „elastycznym uporem”.
Miała ona polegać na niekonfrontowaniu się z władzami, lecz na jednoczesnej
zaciekłej obronie niezależności instytucjonalnej Kościoła oraz jego więzi
z narodem. Jak się miało okazać, była to taktyka ryzykowna, ale na tle
doświadczeń innych Kościołów lokalnych za Żelazną Kurtyną – skuteczna.
Włoski historyk pisze też o trudnym zagadnieniu, jakim był stosunek
prymasa do tzw. watykańskiej Ostpolitik, ugodowej polityki Stolicy Apostolskiej
wobec Związku Sowieckiego i jego satelitów, prowadzonej przez Jana XXIII
i Pawła VI. Wyszyński był wielkim krytykiem tej polityki. W 1975 roku potrafił
prosić Pawła VI, by zachowywał się wobec komunistów jak przystało na
„naśladowców Chrystusa”, choć jednocześnie potrafił zawierać kompromisy
i prowadzić rozmowy z wrogami Kościoła, bez uzależniania się od nich.
Z biografii Riccardiego dowiadujemy się, że także Karol Wojtyła należał do
krytyków watykańskiej Ostpolitik, zajmując stanowisko tożsame z prymasem
Polski. Pisał: „Kościół otwierając się na Wschód, nic nie zyskuje, a może stracić
Polskę”.

Ani progresista, ani tradycjonalista
Riccardi szczegółowo analizuje proces dojrzewania Karola Wojtyły do
służby Kościołowi powszechnemu. Podkreśla zainteresowanie przyszłego
papieża nowymi metodami ewangelizacji (m.in. potępionymi przez
Piusa XII księżmi-robotnikami), ale równocześnie zaznacza, że skłonność
do duszpasterskich nowinek równoważona była obcą wielu zachodnim
modernizatorom Kościoła wielką pobożnością osobistą i przywiązaniem
do pobożności ludowej i maryjnej. Tym, co dzieliło Karola Wojtyłę od
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„progresistów”, była jednak, jak podkreśla Riccardi, przede wszystkim jego
zdecydowanie krytyczna postawa wobec komunizmu. Tak modne wówczas na
zachodzie poszukiwanie dialogu z marksizmem było mu całkowicie obce.
Autor biografii pisze też o wsparciu udzielonym przez kardynała Wojtyłę
Pawłowi VI podczas przygotowywania, a następnie obrony encykliki Humanae
vitae z 1968 roku, która przypominała tradycyjne nauczanie moralne Kościoła
w dziedzinie moralności małżeńskiej, seksualnej i rodzinnej. Gdy episkopaty
Europy Zachodniej – fakt bez precedensu – dystansowały się publicznie od
nauczania papieskiego w tym zakresie, wówczas Ojca Świętego wspierał
właśnie metropolita krakowski wraz z gronem swych współpracowników
(m.in. Wandy Półtawskiej). Jego zdecydowana postawa jest tym bardziej
godna podkreślenia, że Karol Wojtyła na temat antykoncepcji, aborcji czy
wierności małżeńskiej polemizował z osobami, z którymi jeszcze niedawno,
podczas Soboru Watykańskiego II, blisko współpracował, np. z kardynałem
Juliusem Döpfnerem, który przewodniczył papieskiej komisji opowiadającej
się za daleko idącymi zmianami stanowiska Kościoła w tych kwestiach.
W warunkach rozdzieranego dramatycznymi sprzecznościami Kościoła
roku 1978, zostawionego przez – jak pisze Riccardi – hamletyzującego pod
koniec swego pontyfikatu Pawła VI, kandydatura Karola Wojtyły na papieża
była dla wielu kardynałów bardzo atrakcyjna. Był to bez wątpienia człowiek
Soboru, który sprzeciwiał się jednak posoborowemu brakowi dyscypliny
w stanie kapłańskim oraz flirtom teologów i hierarchów z komunizmem.
Wybór Polaka stanowił też znakomite wyjście z wewnątrzwłoskich
sporów między zwolennikami „konserwatywnego” kardynała Siriego
i „nowoczesnego” kardynała Benellego. W tym przełomowym momencie
dynamiczny duszpasterz z dalekiej Polski daje tak potrzebną w czasach
niepokojów gwarancję ciągłości, a zarazem wiarygodny symbol dobrze
rozumianej nowości Soboru.
Pontyfikat Jana Pawła II staje się więc wyjściem z pułapki, jaką z jednej
strony stanowiła progresistowska interpretacja Soboru, jako czegoś
przyszłego i nieokreślonego, zmiany dla samej zmiany, a z drugiej zaś
tradycjonalistyczna pokusa odrzucenia Vaticanum II. Riccardi cytuje w tym
kontekście francuskiego historyka Philippe’a Portiera, który powiedział,
że „Jan Paweł II akceptuje katolicką nowoczesność, choć nie nowoczesny
katolicyzm”.
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Papież osobistego doświadczenia
Andrea Riccardi widzi w Janie Pawle II papieża charyzmatycznego, papieża
osobistego doświadczenia. To odwołanie do doświadczenia osobistego widać
w każdym niemal dokumencie i wystąpieniu tego pontyfikatu. Papież dbał
o to, by na własnym przykładzie pokazać ludziom, że jest możliwe życie
wiarą Kościoła i wierność doktrynie katolickiej. Zapewniało to szczególny rys
autentyzmu papieskim twierdzeniom. Ubocznym skutkiem tej postawy było
unikalne zainteresowanie mediów osobą biskupa Rzymu. Rozpisywały się one
o różnych aspektach osobistych jego życia, w ostatnich zaś latach głównie
o cierpieniu starzejącego się Ojca Świętego.
Właśnie stosunek do cierpienia wydaje się elementem charakterystycznym
tego pontyfikatu. Papieżowi męczeństwo jawi się jako coś aktualnego
i sensownego. Zdaniem Riccardiego takie podejście do kwestii cierpienia
występuje u Jana Pawła II m.in. na skutek historycznych doświadczeń Polski.
W życiu Ojca Świętego też nie zabraknie elementu osobistego cierpienia
i męczeństwa ze szczególnym momentem, jaki stanowił zamach 13 maja
1981 roku. Nic więc dziwnego, że „papież doświadczenia” dzieli się także tym
trudnym doświadczeniem z wiernymi.

Prymas Italii
Riccardi jako Włoch wiele miejsca poświęca zagadnieniu stosunku
papieża jako prymasa Italii do swojej nowej Ojczyzny. Ten wątek w polskich
biografiach Ojca Świętego prawie nie jest omawiany, warto więc wspomnieć
co nieco na ten temat. Jan Paweł II wielokrotnie odwołuje się do narodowego
poczucia Włochów, podkreślając wartość narodowej jedności. Przypomina im
wielkie postaci ich historii, a także restauruje pamięć o świętych patronach
Włoch, m.in. o św. Franciszku z Asyżu czy św. Katarzynie Sieneńskiej.
Poza tym sprzyja tradycyjnej pobożności włoskich regionów i prowincji,
odwiedzając wszystkie ważniejsze sanktuaria maryjne czy wspierając kult
ojca Pio.
Choć papież poniesie osobistą porażkę, gdy w 1984 roku Włosi przegłosują
podtrzymanie prawa aborcyjnego, choć znaczna część episkopatu nie
będzie podzielać jego wrażliwości, Jan Paweł II stanie się postacią ważną
także z perspektywy włoskiego Kościoła lokalnego. Jego obecność i żmudna
realizacja pozytywnego programu odbudowy pobożności Włochów pozwoliły
przetrwać im wydarzenie, które powinno wstrząsnąć włoskim katolicyzmem,
czyli kryzys i ostateczny rozpad Chrześcijańskiej Demokracji – w poprzednich
dziesięcioleciach oficjalnej partii katolickiej, której stanowisko było nieraz
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Książka Riccardiego wyróżnia się na tle innych
biografii papieskich także otwartością na
podjęcie zagadnienia oceny porażek Jana
Pawła II.
utożsamiane ze stanowiskiem Kościoła. Załamanie się włoskiej chadecji,
ujawnienie uwikłania jej przedstawicieli w afery korupcyjne, a następnie
usankcjonowanie politycznego pluralizmu wśród włoskich katolików –
wszystko to nie tylko nie wstrząsnęło pozycją Kościoła, ale wręcz ją umocniło,
głównie dzięki osobie i działalności papieża Polaka.

Człowiek spotkania
Innym kluczem do zrozumienia pontyfikatu papieża Polaka jest fakt, że Jan
Paweł II był człowiekiem spotkania. Podstawowym sposobem sprawowania
przezeń posługi było spotkanie z drugim człowiekiem. Jest to kolejna rzecz,
jaką zdaniem Riccardiego, Karol Wojtyła przyniósł ze sobą do Rzymu ze
swojego poprzedniego, polskiego życia.
Spotkanie w ujęciu papieskim wyrażało się, po pierwsze, w dążeniu
do osobistego kontaktu i rozmowy z możliwie największą liczbą osób.
Owocowało to tym, że papież niezliczone godziny spędzał, udzielając
audiencji. Spotykał się również z ludźmi podczas mszy w prywatnej kaplicy,
podczas posiłków, podczas wakacji i krótkich chwil odpoczynku. Wymiar
osobistego spotkania z całym światem miały też papieskie pielgrzymki,
których ponad sto odbył podczas swego pontyfikatu. Riccardi zwraca uwagę,
że masowe uroczystości religijne i tłumy oczekujące na papieża w każdym
niemal zakątku globu to nie był owoc dążenia do zaspokojenia osobistej
potrzeby religijnego gwiazdora, czy też rodzaj dziwacznej religijnej turystyki,
ale przede wszystkim rezultat papieskiej chęci, by stworzyć sobie okazję
do osobistego spotkania z każdym człowiekiem, także z tymi, którzy nigdy
nie będą w stanie udać się do Rzymu. Riccardi ze zrozumieniem opisuje
heroiczny bój, jaki toczył Jan Paweł II o stworzenie sobie okazji do tych
spotkań, początkowo gdy łamał watykańską etykietę, ograniczającą dostęp
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Ojciec Święty potrafił znaleźć „trzecią drogę”
i rozwiązanie pozornie niemożliwe – opór
połączony z ciągłymi kontaktami i negocjacjami.
do głowy Kościoła, a następnie gdy zmagał się z ograniczeniami fizycznymi,
schorowanego i starzejącego się ciała.

Obrońca prawdy
Kolejnym wątkiem opisanym obszernie przez Riccardiego jest udział
papieża we współczesnych polemikach cywilizacyjnych. Jan Paweł II stawał
wielokrotnie w obronie wartości właściwych – jak to nazywał Ojciec
Święty – „cywilizacji życia”. Jest to pole, na którym ujawnia się kolejny
klucz do zrozumienia pontyfikatu – papieska niezłomność i nieustępliwość
w obronie zasad.
Riccardi z aprobatą opisuje zmagania Jana Pawła II ze zwolennikami
zsekularyzowanej wersji współczesnej kultury, przeciwstawiającej się
założeniom katolickiego nauczania moralnego, które ma jakoby gwałcić
wolność współczesnego człowieka. W myśl założeń współczesnej filozofii
życia ludzie mają być wyzwoleni z wszelkich ograniczeń, a przynajmniej
z tych, które wynikają z tradycji. Polemizując z takim stanowiskiem, papież
staje w obronie życia nienarodzonych, przeciwstawia się kampaniom
sterylizacyjnym w Trzecim Świecie oraz wszelkim manipulacjom
dokonywanym na ludzkim życiu.
Jan Paweł II wielokrotnie, choćby w encyklice Veritatis splendor,
zwracał uwagę na relatywizm jako zasadniczy problem współczesności,
uniemożliwiający poszukiwanie skutecznych rozwiązań egzystencjalnych
problemów współczesnego człowieka. Sam papież staje się nieustępliwym
obrońcą prawdy, bez której, jak twierdził, nie można bronić życia.

Pogromca marksizmu
Walka z relatywizmem łączy pierwszy etap pontyfikatu Jana Pawła II,
poświęcony w znacznej mierze polemice z marksizmem, z etapem drugim,
gdy polemizuje on z liberalną cywilizacją śmierci. Oczywiście trzeba przyznać
Riccardiemu rację, gdy sugeruje, że głęboki sprzeciw wobec komunizmu
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wynikał m.in. z polskiego doświadczenia Karola Wojtyły, obcującego na co
dzień z praktyką realnego socjalizmu.
Jednak polemika Jana Pawła II z marksizmem jest o wiele głębsza niż tylko
walka z komunizmem w Europie Wschodniej. Riccardi opisuje to na podstawie
papieskiego stosunku do teologii wyzwolenia. Papież, choć jest zaangażowany
w pomoc ubogim, pozostaje wielkim przeciwnikiem materializmu
i stosowania rewolucyjnej przemocy w walce o pożądane przemiany
społeczne. Uważa je za niemożliwe do pogodzenia z nauką Kościoła.
Riccardi wyraźnie podkreśla rolę Ojca Świętego w upadku komunizmu.
Jednak papieska walka z marksizmem nie ograniczała się do tego tylko
wymiaru, lecz miała także wymiar wewnątrzkościelny. Jednym z elementów
posoborowego kryzysu Kościoła było bowiem zauroczenie wielu hierarchów
i teologów myślą marksistowską. W oczach współczesnego czytelnika
czymś nieprawdopodobnym może wydawać się pomysł, jaki zgłosił na
jednym z prestiżowych kongresów teologicznych na początku lat 70. biskup
Helder Camara. Całkiem serio zaproponował on, by opracować współczesną
formę teologii katolickiej opartą na myśli Karola Marksa, tak jak św. Tomasz
z Akwinu opierał się na Arystotelesie. Pomysł ten oddawał jednak doskonale
ducha epoki i wyzwania, z jakimi przyszło się mierzyć Janowi Pawłowi II.
Papież Polak w znacznym stopniu przyczynił się do wygaszenia tego rodzaju
akcentów w teologii i w życiu Kościoła. Doprowadził przede wszystkim do
zdezawuowania wielu elementów marksistowskich mitów, bezkrytycznie
i bezrefleksyjnie przyjmowanych przez liczne kręgi intelektualne przed
jego pontyfikatem. Do tych mitów należała np. mistyka rewolucji, czyli
przekonanie, że przemoc ma moc oczyszczającą i może doprowadzić
do zasadniczej odnowy przestrzeni publicznej oraz kultury. Papież był
zwolennikiem zupełnie innego podejścia – twierdził, że to nie rewolucja,
lecz osobiste nawrócenie człowieka i jego duchowa przemiana są w stanie
zmieniać świat, zaś przemoc utrwala jedynie istniejące problemy lub
przyczynia się do zastąpienia ich innymi – zwykle jeszcze poważniejszymi.
W tym kontekście Riccardi przeciwstawia sobie rok 1789, czyli narodziny
mitu rewolucji, oraz rok 1989 jako koniec owego mitu. Ta druga data stanowi,
jego zdaniem, moment przełomowy w dziejach świata, zaś Jan Paweł II –
jako jeden z głównych sprawców rozpadu bloku komunistycznego – jest
człowiekiem, który zdezawuował mit rewolucyjny – mit, który kształtował
historię naszego globu przez blisko 200 lat.
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Papież dyplomata
W książce wiele miejsca poświęcone zostało zagadnieniu
międzynarodowego autorytetu Stolicy Apostolskiej za czasów Jana
Pawła II. Analiza Riccardiego pokazuje, do jakiego stopnia za polskiego
pontyfikatu zmieniła się filozofia funkcjonowania watykańskiej dyplomacji.
Obok tradycyjnych form kontaktów dyplomatycznych papież uciekał
się do znaczących gestów i symboli, które nader często – ku zdziwieniu
obserwatorów – przeistaczały się w namacalne konkrety (Riccardi dostrzega
tu dziedzictwo polskiego romantyzmu).
Dążąc do pokonania dyktatur komunistycznych w Europie Środkowej
i Wschodniej Jan Paweł II nie prowadził działań ani według linii ostrej izolacji
od reżimów komunistycznych i frontalnej konfrontacji z nimi (którą popierał
Pius XII i za którą płaciły bardzo wysoką cenę brutalnie represjonowane
przez komunistów Kościoły lokalne), ani nie opowiedział się za polegającą na
rezygnacji z oporu Ostpolitik (która realizowana była za pontyfikatu Pawła VI
i firmowana przez kardynała Casarolego, ale która wcale nie polepszyła
sytuacji katolików żyjących za Żelazną Kurtyną). Jest zadziwiające, że Ojciec
Święty potrafił znaleźć „trzecią drogę” i rozwiązanie pozornie niemożliwe
– opór połączony z ciągłymi kontaktami i negocjacjami oraz stałym
usiłowaniem papieża, by nawiązać bezpośredni kontakt ze zniewolonymi
ludami Europy Środkowej. Pośrednio owocem tej polityki będzie „Solidarność”
i ożywienie społeczne, które stworzy podwaliny wydarzeń tzw. Jesieni Ludów
w roku 1989.
Andrea Riccardi przypomina także zaangażowanie papieża Polaka
na rzecz utrzymania pokoju na świecie. Jego usiłowania rozładowania
konfliktów bez rozlewu krwi, poprzez ożywienie lokalnych społeczeństw
i wzmocnienie ich moralnego oporu, uniemożliwiły dalsze istnienie wielu
dyktatur. Riccardi pisze o roli Jana Pawła II nie tylko w demontażu reżimów
w Europie Środkowej, ale także w końcu autokratycznych systemów
w Chile i na Filipinach. Włoski historyk przypomina też znaczący wpływ
papieża na rozładowanie grożącego starciem zbrojnym napięcia między
Chile i Argentyną, gdy Stolica Apostolska wystąpiła w roli rozjemcy w tym
konflikcie międzynarodowym.
Jednocześnie jednak Riccardi zaznacza, że w wielu przypadkach pokojowe
działania papieża zakończyły się niepowodzeniem, np. w Libanie, Iraku czy na
Kubie. Nawet tam, gdzie Jan Paweł II nie odnosił jednak sukcesu, jego postawa
była zauważana i szeroko komentowana.
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Biograf papieża zauważa bezprecedensowy wzrost międzynarodowego
autorytetu Stolicy Apostolskiej, jaki miał miejsce za czasów Jana Pawła II.
Symbolicznym miernikiem skali tego autorytetu był pogrzeb Ojca Świętego
w 2005 roku, na którym zjawili się wszyscy istotni (poza reprezentantami
komunistycznych Chin) przedstawiciele społeczności międzynarodowej.
Największe światowe mocarstwo – Stany Zjednoczone – wysłało na tę
uroczystość delegację z udziałem aż trzech ostatnich prezydentów. Na
papieskim pogrzebie spotkali się przedstawiciele wielu zwaśnionych państw,
na czele z delegatami Iranu i Izraela.

Porażki Jana Pawła II
Książka Riccardiego wyróżnia się na tle innych biografii papieskich także
otwartością na podjęcie zagadnienia oceny porażek Jana Pawła II (czy też
innymi słowy: listy spraw niezałatwionych tego pontyfikatu).
Pierwszą z nich jest dialog międzyreligijny, który nie doprowadził do
zasadniczego pojednania przedstawicieli trzech monoteistycznych religii.
Interesująca jest zwłaszcza analiza Riccardiego dotycząca stosunków
z muzułmanami. Papież odrzucał konfrontację z islamem na rzecz dialogu,
choć przy zachowaniu chrześcijańskiej tożsamości. Nie znalazł jednak po
stronie muzułmańskiej odpowiednich partnerów, może z wyjątkiem króla
Maroka Hussejna II, który gościł Ojca Świętego w 1987 roku.
Porażką zakończył się także dialog ekumeniczny z prawosławiem,
zwłaszcza z Patriarchatem Moskiewskim. Omawiając tę kwestię, Riccardi
bodaj jeden raz w swej książce traci rzeczowość, bezkrytycznie przyjmując
rosyjskie argumenty. Opisuje też niepowodzenie papiestwa w kwestii
wsparcia dla katolików chińskich, zwłaszcza tych, którzy trwali wiernie przy
Stolicy Apostolskiej, tworząc Kościół podziemny.
W sprawach wewnątrzkościelnych wydaje się, że największym
niepowodzeniem Jana Pawła II było to, że nie zdołał zahamować spadku
powołań kapłańskich. Nie zdołał też zażegnać kryzysu tożsamości zakonnej.
Riccardi zauważa, że w przeciwieństwie do wszystkich poprzednich kryzysów
w dziejach Kościoła, tym razem „wojskiem papieża”, na którym się wspierał,
były nie zakony, lecz ruchy i wspólnoty katolików świeckich (np. Droga
Neokatechumenalna, Communione e Liberazione, Opus Dei czy Focolari). Wiele
tradycyjnych wspólnot zakonnych wciąż przeżywało za czasów Jana Pawła II
nie tylko kryzys liczebności, ale także sensu swego istnienia.
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Czy wiemy już wszystko?
Papież z Polski wydaje się Riccardiemu osobą niechętną wszelkim
reformom instytucjonalnym, pracującą raczej nad wypełnieniem starych form
nową treścią niż nad wykuwaniem zupełnie nowych form. Jego zdaniem,
wiązało się to z faktem, iż Jan Paweł II był przede wszystkim człowiekiem
modlitwy. Choć Riccardi nie dopowiada tu ostatniego słowa, sugeruje jednak,
że Ojciec Święty był mistykiem, który mimo to potrafił odnaleźć się w twardej
i namacalnej współczesnej rzeczywistości.
Czy włoski autor poradził sobie ze wszystkimi problemami, jakie stawia
przed historykiem poprzedni pontyfikat? Z pewnością nie – na to jest jeszcze
zdecydowanie zbyt wcześnie, nie wszystko w opisie pontyfikatu jest jasne,
nie wszystko jesteśmy w stanie obiektywnie ocenić. Pozostało jeszcze wiele
zagadnień bez rozstrzygnięcia, ale z pewnością książka Riccardiego stanowi
ogromny krok na drodze ku pełniejszemu zrozumieniu tego wielkiego
pontyfikatu, pontyfikatu z pewnością wyjątkowego na tle całej historii
Kościoła katolickiego. █
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Elżbieta Ruman
Główna rola w teatrze życia
To cykl dziewięciu rozmów z gwiazdami polskiego teatru i filmu. To dziewięć spojrzeń
na życie, karierę i rodzinę, to również dziewięć obrazów Boga w codzienności. W tych
szczerych, wręcz intymnych zwierzeniach zauważamy, jak wielką i ważną rolę w życiu
spełnia wiara. Dopiero ta książka pozwala poznać jej bohaterów naprawdę. Dostrzec to, co
nie jest ich sceniczną lub filmową kreacją.
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Sebastian Reńca

Tekst jest jednym z opowiadań katyńskich autora. Pochodzi ze
zbioru Spowiedź Parfena, który wydało Stowarzyszenie Pokolenie.

Grzech na duszy (w oczach rosyjskiego chłopa)
Autor Autorski

Parfenowi coraz trudniej było
spać. Niby wiosna przyszła,
ptaszki śpiewają, zielenieć
zaczyna dookoła i pachnie,
a zasnąć nie można. Sen nie
przychodził, a gdy już przyszedł
nad ranem, to on wolał się
obudzić. Najgorsze były te
czaszki...

Istnieje prawda i istnieje fałsz, lecz dopóki ktoś upiera się przy prawdzie,
nawet wbrew całemu światu, pozostaje normalny.
George Orwell

Spirala śmierci i strachu. Swoiste perpetuum mobile. W tamtym czasie
nakręcała się sama. Karmiła się krwią i łzami, donoszeniem i torturami,
biedą i głodem, aż w końcu przychodziła śmierć. Była różna, tak jak różni są
ludzie. Raz uderzała znienacka, innym razem człowiek czekał na nią jak na
zbawienie. Tamci, w Kosogorach, którzy nachodzili Parfena w snach, skończyli
z dziurą w czaszce. Owo straszne perpetuum mobile nakręcał czerwony
Zegarmistrz, z nalaną i parszywą gębą, pokrytą dziobami i ozdobioną wąsem.
W lewej łapie ściskał młotek, w prawej sierp. Nie miał przerw w pracy ani
wolnego. Każdego dnia i każdej nocy wychodził na górę swojej wieży, gdzie
nakręcał spiralę, by nigdy nie popuściła i zawsze była naprężona. Dzięki temu
mechanizm był sprawny i czynny non stop.
Wtedy, gdy zaczynała się czwarta dekada parszywego dwudziestego
stulecia, Zegarmistrz harował już tak dwa dziesięciolecia. Ten czas wystarczył,
by życie w cieniu śmierci i strachu stało się pospolite, tak normalne jak to, że
człowiek oddycha, je, kocha się i śpi.

Codzienne obcowanie z nią (śmiercią) i nim (strachem), przepijane
podłym spirytusem i zagryzane czymkolwiek, co akurat było pod ręką,
wchodziło ludziom w krew, niczym promile, i puścić nie chciało. W takim
świecie cóż więcej można było chcieć od życia ponad to, co już się miało.
Ludzie wychodzili z założenia, że lepiej nie kusić losu, nie być zachłannym
i dziękować za to, że dzień się skończył i człowiek kładzie się spać we
własnym domu, w swoim łóżku.
Jednak Parfenowi coraz trudniej było spać. Niby wiosna przyszła, ptaszki
śpiewają, zielenieć zaczyna dookoła i pachnie, a zasnąć nie można. Sen
nie przychodził, a gdy już przyszedł nad ranem, to on wolał się obudzić.
Najgorsze były te czaszki...
Ktoś mu poradził, by pił zaparzony rumianek przed snem, nie pomogło.
Przed pacierzem wychylał skopek wódki, a nawet dwa, jak ochota przyszła.
Tylko w żołądku grzało przez chwilę i nic.
Parfen ponad siedemdziesiąt lat chodził po tym świecie, który przestał
być Bożym w siedemnastym roku, i wiedział, że bliżej mu do grobu niż dalej.
Dlatego nie chciał umierać z tą zadrą w sercu, bo w końcu oświeciło go, że
to przez nią ma te straszne sny. Ona tak naprawdę nie kłuła, nie bolała, żeby
musiał przystawać i łapać oddech, trzymając się spracowaną dłonią za pierś
z lewej strony. Ten ból był gorszy, bo nic nie pomagało. Może spowiedź, ale
przecież grzechu ciężkiego nie popełnił, a zresztą gdzie w tych czasach było
cerkwi szukać.
Już tracił nadzieję na ratunek. Już w myślach układał sobie mowę na Sądzie
Ostatecznym. Co kilka dni zmieniał ją i tworzył na nowo. Dodawał inne słowa,
jakieś zdania wykreślał w niewidzialnym zeszycie. Łapał się na tym, że ta
myśl była tak natarczywa, iż nie umiał się jej pozbyć. Ona była z nim zawsze.
Czy rąbał drzewo, czy kurzył machorkę w gazecie, czy chodził za grzybami po
lesie. Ten las...
Aż przyszła wojna od zachodu. Ludzie w większości cieszyli się jak dzieci.
Podświadomie wierzyli, choć może głośno o tym nie mówili, że Zegarmistrz
odszedł sobie i już nie wróci. Ach, jaka to była nadzieja. Do Boga modlili się,
dziękując Mu za życie, takie zwykłe, normalne, bez strachu przed nocą.
Przyszła nowa włast’, Parfen wierzył, że coś się zmieni...

***
Iwan najął się jako palacz do kotłowni w szpitalu wojskowym. Praca może
i lekka nie była, ale można było żyć za jako taką wypłatę. No i tam poznał
Miecia. Młody był z niego, gołowąs, można by rzec, ale dobry chłopak.
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Iwan miał ten zwyczaj, że co godzinę czy dwie wychodził zakurzyć na
świeżym powietrzu. Tamtej jesieni, 1941 roku, poznali się na ławce. On na
niej siedział i kurzył, a Miecio przysiadł się i zagadał do niego, jak to obcy
sobie ludzie mają to w zwyczaju:
– Ładny dzień.
– Hm – burknął Iwan.
– Pracujecie tutaj?
– Hm.
– Coś nie gadatliwi jesteście.
– Ano – odparł Iwan i końcówką spalonej zapałki zaczął wydłubywać brud
zza paznokci.
Tak skończyła się ich pierwsza rozmowa. Jednak Miecio był uparty i zawsze
przychodził na ławkę, gdy tylko widział z okna, że Iwan już na niej siedzi.
– Palacz to dobry zawód – któregoś dnia zagadnął Miecio na przywitanie.
– Coś trzeba w życiu robić.
– Miałem w Polsce kolegę, też palaczem był, ale w szkole. Razu jednego
popił na chrzcinach u brata i na drugi dzień nie przyszedł do pracy. Zwolnili
go, bo dzieci tak marzły, że musieli je powyganiać do domów.
– Pracę trza szanować.
– U nas się mówi: „Bez pracy nie ma kołaczy”.
– U nas też.
Mężczyźni zaśmiali się do siebie. Lody zostały przełamane. Rozmawiali ze
sobą w dziwnym języku, łamanym, trochę rosyjskim, polskim i niemieckim, ale
rozumieli się, jakby znali się od dawna. Nie przeszkadzała im też różnica wieku.
Miecio, rodem z Wielkopolski, jako pracownik organizacji Todta, trafił do
roboty niedaleko stacji Gniezdowo. Razem z kolegami zajmował się remontem
szosy, która biegła z Mińska do Moskwy.
Kiedyś na robocie skaleczył się w rękę i zawieźli go do szpitala, gdzie
palaczem był Iwan.
– Jak tam u was jest, w tej Polszy?
– Teraz nie za wesoło. Przyszła wojna, okupacja. Ludzi wywożą na roboty
i do obozów koncentracyjnych, to takie ich łagry, mordują, Żydów zamykają
do gett. Nie jest za dobrze – Mietek splunął pod nogi, jakby chciał w ten
sposób podkreślić ostatnie zdanie.
– Myśmy też tak żyli, choć to żadna okupacja nie była. Ot, z ludzi zrobili
bydło jakieś.
Grzech na duszy (w oczach rosyjskiego chłopa)

– I to mnie dziwi, że wam lepiej pod okupacją, pod Niemcem, niż za
Sowietów. Raz, jeszcze przed wojną, byłem na takim zebraniu, gdzie jeden
agitator zachęcał, by w Sowiety jechać, że tu życie jak w bajce...
– Gówno prawda.
– Teraz to i ja to wiem od was. Nam się wtedy wydawało, że robotników
w Polsce nie szanują. Jaki człowiek był głupi. Owszem, luksusów nie było,
nędzę też człowiek widział, ale jakoś się żyło, bez strachu.
– Ważną rzecz powiedziałeś, Mieciu, „bez strachu”. U nas strach jest... –
Iwan poprawił się po chwili i dodał: – Był wszędzie.
– A teraz nie jest tak?
– Niemiec jakoś żyć daje, nie gnębi jak tamci.
– U nas w to nie uwierzą.
– W co?
– Że Rosjanom Hitler przyniósł zbawienie.
– Hitlera nie znam. Tyle mnie obchodzi, co ten śnieg z zeszłego roku –
w tym momencie Iwanowi stanął przed oczami las, w którym śnieg oprószył
zasypane doły podczas ostatniej zimy, dlatego staruszek dał inny przykład. –
Nie obchodzi mnie, jak i ta ryba, co ją wczoraj zjadłem na kolację i tylko ości po
niej zostały dla kota. Wiem jedno: nie ma tak strasznie, jak kiedyś. Żeby jeszcze
te kołchozy zlikwidowali i dali ludziom ziemię, to w ogień za nimi pójdą.
– Nie zlikwidują, nie zlikwidują, a z wami mogą zacząć robić to samo co
z nami.
– Hm. Widzisz, Miecia, a ja myślę, że gorzej niż za Sowieta to już nie
będzie na tej ziemi.
– Oby, przyjacielu, oby.
Iwan spojrzał w niebo. Czarne chmury szły od zachodu. Przeszło mu przez
myśl, że to zły znak. Wtedy postanowił, że powie.
– Jest u nas takie uroczysko, Kosogory – zaczął z cicha.
– No i?
– Tam cmentarz jest, co go bolszewicy założyli.
Mieczysław, jakby przeczuwając, że za chwilę usłyszy coś ważnego,
pstryknął spalonym prawie papierosem przed siebie.
– O jakim cmentarzu mówicie, Iwanie Edmundowiczu?
– O takim, na którym zabijali ludzi i wrzucali do dołów.
– Kto wrzucał?
– No mówiłem przecież. Bolszewiki, NKWD. Ludzi tam strzelali jak kaczki jakie.
– I po co mnie to wiedzieć?
– Bo w Kosogorach i wasi leżą.
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Mieczysław wstał z ławki i nie wiedząc, co ma z dłońmi zrobić, zaczął
ugniatać w palcach papierosa, choć poprzedniego wypalił przed chwilą.
– Jak to nasi? – zapytał Polak.
– Widzisz, Mieciu, u nas ludzie może nie byli za bardzo gadatliwi, ale oczy
i uszy mieli i mają. Patrzą i słuchają. Daj zapalić.
Mieczysław wyciągnął w kierunku Iwana paczkę papierosów i przypalił mu
jednego zapalniczką. Palacz zaciągnął się mocno, aż złapał go napad kaszlu.
– Polaków też? – zapytał Mietek.
– Też, to byli wasi oficerowie, których nasi w trzydziestym dziewiątym
wzięli do niewoli. Raz usłyszałem, że to polskie szpiony były. Tych, których
strzelali na uroczysku, to wcześniej trzymali w obozie, w Kozielsku. Za
normalnych czasów klasztor tam podobno był – dodał Iwan po chwili namysłu.
Mieczysław nie mógł się otrząsnąć. Jeżeli istotnie prawdą jest to, co
wyznał mu Rosjanin, to ta prawda jest straszna. Jak można tak ludzi,
żołnierzy... Przecież to byli jeńcy. I bez szkół wiadomo, że jeniec jest
nietykalny, a już oficer to w ogóle. Według konwencji mundur chroni jeńca.
Ma on mieć dach nad głową, wikt i opierunek, i czekać spokojnie końca
wojny, a jeżeli nadarzy się okazja, to uciekać. Takie są prawa jeńca i obowiązki
tych, co go zamknęli za drutami. Dlatego tak trudno było uwierzyć w słowa
staruszka.
Przez kilka następnych dni nie wracali w rozmowach do leśnego
cmentarza. Jednak w życiu jest tak, że raz wypowiedziane słowa krążą
w powietrzu i nie pozwolą o sobie zapomnieć. Nie inaczej było w przypadku
rewelacji, jakie pewien Rosjanin opowiedział pewnemu Polakowi. Dlatego to
pytanie musiało w końcu paść:
– Powiedz mi, Iwan, gdzie dokładnie są te Kosogory?

***
Teraz dopiero Mietek uświadomił sobie, jak często widział ten las, który
krył w swojej ziemi straszną tajemnicę. Przecież ilekroć jechał szosą do
Smoleńska, mijał las sosnowy, który jeszcze za Sowietów ktoś odgrodził od
drogi płotem okalanym drutem kolczastym. Co kilka metrów można było
zobaczyć wiszącą na drutach tabliczkę, na której napis w języku rosyjskim
zakazywał wstępu na ogrodzony teren.
Mietek nie wiedział, bo i skąd, że las ogrodzono na początku lat trzydziestych
i zbudowano tam dom wypoczynkowy dla funkcjonariuszy NKWD.
Grzech na duszy (w oczach rosyjskiego chłopa)

Ci, co przechodzili do zaprietnoju zonu pod drutami, choćby
w poszukiwaniu dorodnych grzybów, narażali się na pogryzienie przez psy
strażników albo pobicie. To mężczyźni, a kobiety? Raz, latem trzydziestego
dziewiątego, Marfa ze wsi Nowe Batioki poszła tam za grzybami. Strażnik
rzucił ją na ziemię, spódnicę zadarł na głowę... a pies tego strażnika patrzył
się tylko i ślina mu z pyska leciała.
Pierwszy października wypadał w środę, poszedł tam zaraz po śniadaniu.
Dzień był ładny, czuć było już w powietrzu, że idzie zima, choć dopiero co
jesień się zaczęła.
Zgodnie z radą Iwana szedł wzdłuż płotu, by dojść do bramy. W końcu ją
znalazł. Miała dwa skrzydła i była wykonana z żerdzi i drutu kolczastego, tak
jak reszta ogrodzenia. Jedno skrzydło wisiało na zawiasach, drugie leżało na
ziemi, jakby ktoś je staranował samochodem. Droga za bramą prowadziła do
lasu, takiego zwykłego, sosny, brzózki, gdzieniegdzie można było zauważyć
świerki i krzaki jałowca.
Po jakimś czasie jego oczom ukazał się duży budynek. W myślach nazwał go
Mietek „willą”. Wyglądała okazale, tarasy na piętrze, coś jakby rotunda wieńcząca
jedną ze ścian. Lekko spadzisty dach. Mietek przystanął, nadsłuchiwał. Cisza aż
„dzwoniła” w uszach. Stojąc schowany za pniem sosny, czuł, jak mocno bije mu
serce. Gdy przyzwyczaił się do otaczających go dźwięków, rozróżnił ptasi świergot
oraz szum Dniepru płynącego w dole, poniżej „willi”. Żadnego ruchu, żadnego
innego odgłosu. Postanowił dojść do budynku.
Coś nie pozwoliło mu jednak podejść na tyle blisko, by mógł zajrzeć przez
okna z dużymi szybami do wnętrza. Niewytłumaczalny strach ściskał go za
gardło. Mietek ruszył w głąb lasu...

***
Parfen już z samego rana postanowił, że pójdzie do lasu po chrust
sosnowy, a przy okazji nazrywa brzozowych gałązek. Trzeba się będzie, jak
co piątek, wykąpać, a ciało nagrzane wodą dobrze przyjmuje brzozowe witki.
Jak to mówią ludzie, krew się wtedy wzmacnia i szybciej w żyłach zaczyna
płynąć. Trochę gałązek zostawi jak zawsze, by powiesić je przy drzwiach, aby
odpędzały choroby i nieszczęścia.
Kozik miał Parfen dobry, ostry, lekko zakrzywiony, w drewnianej oprawce.
Kupił go właśnie za trochę grzybów od jednego robotnika, którego tu Niemcy
przywieźli do pracy.
Robota szła sprawnie, gałązek sporo naścinał i szedł teraz w poszukiwaniu
kurek, które rosły rodzinkami na górkach. Wtedy zauważył tamtego. Był
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ubrany w roboczą bluzę i spodnie, gdy podszedł bliżej, staruszek od razu
zauważył, że na nogach ma dobre skórzane trzewiki. „Ach, mieć takie buty na
starość” – przeszło mu przez myśl.
– Zdrastwujtie – obcy uchylił czapki przy powitaniu i poprawił się po
chwili, mówiąc: – Szczęść Boże.
Parfen odpowiedział mu tak, jak to mają w zwyczaju ludzie wierzący:
– Daj Panie Boże.
– A jeszcze lepiej, jak kto pomoże – skwitował Mietek. – Co tak chodzicie,
dziadku, po lesie, biedy szukacie?
– Bieda po lesie nie chodzi, tylko po ludziach – odparł staruszek.
– Podobno w tym lesie... – Mietek zawiesił głos, ugryzł się w język.
Rosjanin zrzucił z ramienia związane razem brzozowe witki z chrustem
i zapytał z nadzieją:
– Macie co palić?
– Co mam nie mieć, zapalić zawsze można.
Parfen przysiadł na lekkim wzniesieniu, a Mietek przy nim.
– A was co do lasu zagnało?
– Mietek jestem, robotnik z Todta – chłopak zignorował pytanie Rosjanina.
– Aaa – Parfen pogładził się po zmierzwionej brodzie. – A ja Parfen
Gawriłowicz Kisielew. Ty Polak?
– Polak – potwierdził robotnik, częstując Parfena papierosem.
– Niemieckie – powiedział z uznaniem Rosjanin, zaciągając się głęboko.
– Juno, taka marka.
– Aha – stwierdził staruszek, jakby znał się na markach niemieckich
papierosów. – Do swoich żeś przyszedł?
Mietek udał, że nie rozumie, o co chodzi, ale teraz pojął, że w tym, co
mówił mu Iwan, musiała być choć krztyna prawdy.
– Jak mówisz, Parfenie?
– No, po rusku rozumiecie?
– Rozumiem.
– Grobów szukasz, tych, co ich tutaj strzelali?
– Nic nie wiem o grobach – skłamał Mietek.
Parfen zaczął kopać w ziemi dołek, znalezionym w pobliżu patykiem. Na
powierzchnię zaczęły wyłazić mrówki.
– Ty wiesz, że nie tylko mrówki tu mieszkają, boisz się mnie, ale nie masz
czego. Prędzej to ja powinienem się bać, że mnie sowiecki człowiek, choć
Grzech na duszy (w oczach rosyjskiego chłopa)

więcej dziesiątek wiosen ja za caratu przeżyłem. U nas sowiecki człowiek nie
gada za dużo, chyba że zaufa albo wypije ciut za wiele. A wtedy wiadomo, co
w głowie, to i na języku.
– A ty, staruszku, dlaczego się nie boisz?
– Bo śmierć nade mną stoi. Bóg daje życie, Bóg odbiera. Mnie już nie żal by
było do niego odchodzić.
– Co wiecie?
– Dużo wiem. Widziałeś, Miecia, zameczek po drodze?
– Widziałem taką dużą willę, daczę, o to wam chodzi?
– Daaa.
– Trudno jej nie zauważyć. Dla kogo ją wybudowali?
– Dla wyższych towarzyszy z NKWD... i ja w niej pracowałem – dodał
staruszek po kilku sekundach.
– Nie rozśmieszaj mnie, dziadku, ty i NKWD?
– Nie, ja nie był w czerezwyczajce, pilnowałem tylko tego domu.
– Znaczy się, stróżowaliście?
– Tak, stróżowałem w daczy przez jakiś czas.
– To znaczy co?
– Normalnie. Zamki naoliwiłem, krzesło naprawiłem, jak żarówka się
spaliła, to nową wkręciłem. Wszystko, co im potrzebne było, robiłem.
– Taka „złota rączka”.
– Nie rozumiem.
– Taki był z ciebie, staruszku, fachowiec od wszystkiego.
– Aaa, w tym sensie. No, właśnie tak było. Ja tam dużo słyszałem
i widziałem. Jak waszych strzelali, też słyszałem.
– Gdzie strzelali?
– A różnie, raz w piwnicy, innym razem nad dołem. Jak im się tam
uwidziało, ale widzieć nie widziałem – podkreślił Rosjanin. – Znać ich, tych
z NKWD, to też nie znałem, nie gadali ze mną, poza jednym strażnikiem,
Romanem Siergiejewiczem z Wiaźmy, co lasu pilnował, nawet porządny
chłop był z niego. Ja tutaj niedaleko mieszkam – staruszek wskazał brudnym
paluchem w wiadomym tylko sobie kierunku. – Ponad dwadzieścia lat już
będzie, jak tutaj ja zamieszkał.
Parfen zgasił końcówkę peta paznokciem, wyjął z kieszeni kawałek gazety
i zawinął go w papier. Mietek wiedział, że w ten sposób, gdy uzbiera się kilka
petów, będzie można zwinąć kolejnego papierosa.
– Waszych to wiosną tutaj zaczęli zwozić – dodał staruszek, jakby od
niechcenia.
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– Którego roku?
– Czterdziestego, wczesna wiosna to była – odparł Parfen. – Każdego dnia,
przez cztery albo przez pięć tygodni, pociągami ich na stację Gniezdowo
zwozili, a stamtąd samochodami ich przywozili tutaj – staruszek wskazał
głową w kierunku niewidocznego stąd uroczyska.
– Dużo ich było? Żołnierzy, samochodów?
– Masa być musiała, bo cztery wozy to całymi dniami krążyły. Ludzie
gadają, że z dziesięć tysięcy ich było jak nic.
– W nocy też?
– W nocy chyba nie, ale nie wiem, nie widziałem, w nocy śpi się, a nie
patrzy NKWD na łapy.
– Rozumiem.
– No. Razu jednego byłem w Gniezdowie, na stacji kolejowej, stołypinki...
Mietek popatrzył ze zdziwieniem na staruszka.
– Nie znajesz, szto eto stołypinka? To taki wagon więzienny, on za Sowietów
popularny był bardzo. No i te stołypinki wjechały wtedy. Widziałem, jak
ich stamtąd na samochody pakowali. To, co Poliaki mieli przy sobie, dobro
wszelakie, na osobny wóz załadowali.
– Inni wiedzieli o tym, że tu Polaków na rozstrzelanie przywożą?
– Wiedzieli, ale nie mówili, bo i po co? U nas to, jakby powiedzieć,
normalne.
– Przyzwyczajenie.
– Można i tak powiedzieć.
– Pokażecie mi, gdzie ich zakopali? – Mietek wyciągnął w kierunku Parfena
prawie całą paczkę papierosów. Rosjanin wziął ją bez słowa i schował do
kieszeni. Następnie wstał, otrzepał z mchu spodnie. Brzozowe witki i chrust,
związane razem sznurkiem, schował głębiej pod jałowcem.
– No to chodźmy do nich, ale pazurami ich nie wykopiemy – dopiero wtedy
stwierdził Parfen, widząc, że przy Polaku nie widać szpadla ni kilofa jakiegoś.
– Zresztą tak dokładnie to ja wiedzieć nie wiem. Ot, trza ich szukać tam, gdzie
pagórki albo młode drzewka rosną, bo oni je zaraz po strzelaniu zasadzili. Na
trupach.
– Nie chcę kopać, tylko zobaczyć, gdzie mają leżeć te polskie oficery.
Tamtego dnia wieczorem, gdy Parfen kładł się spać, wiedział, że czaszki
znowu do niego przyjdą, ale już nie bał się ich tak jak wcześniej. Przecież
właśnie zrzucił z siebie tajemnicę, ten cholerny grzech na duszy. Powiedział
Grzech na duszy (w oczach rosyjskiego chłopa)

o wszystkim tamtemu Polakowi, który dał mu za to prawie całą paczkę
papierosów.
Sen przyszedł bardzo szybko, nawet wódki ani rumianku nie trzeba było
pić. A trupy? Ich dusze krążyły gdzieś nad uroczyskiem, nad chatą Parfena
również.

***
Kilka dni później, piątego października w niedzielę, Mietek wybrał się
z Tadkiem do lasu. Wzięli ze sobą szpadel, na krótkim stylu, który można było
schować pod kapotę. Dzięki temu uniknęli ciekawskich spojrzeń oraz pytań,
gdzie idą i po co.
Gdy dobrnęli do bramy, kompan Mietka zapytał:
– Ty, a nie boisz się, że coś nam za to grozi?
– Co grozi? Szwabów nie obchodzą te trupy. Dla nich to jeszcze lepiej, że
polscy oficerowie do piachu poszli.
– Patrz, jak to prawda, to Niemcy mogą zacząć węszyć.
– Oni teraz patrzą, jak Moskwę zdobyć, a nie naszymi umarlakami się
przejmują. Chodź, strach cię obleciał?
Kolega stał niepewnie przy rozwalonej bramie, jakby następny krok miał
dla niego oznaczać jakieś nieszczęście.
– Nie obleciał, ale jakoś tak dziwnie chodzić po cmentarzu, gdzie grobów
nie widać.
– Dziwnie, nie dziwnie, trza ich znaleźć, a jak znajdziemy, to im
przyniesiemy świeczkę i zapalimy.
– A jak to nie będą nasi, tylko inni?
– Jacy inni?
– No, Ruscy na przykład.
– To im też zapalimy.
– Sowietom?
– Ludziom, zabitym, zamordowanym, bez krzyża i grobu. Co za różnica,
Ruski, Szwab, Polak czy Indianiec?
– Znaczy czerwony?
– Daj spokój – Mietek zapalił, jakby w ten sposób chciał uciszyć natrętnego
kolegę.
Tamten jednak nie dawał za wygraną, jakby gadulstwem chciał stłumić
strach, który obleciał go już przy bramie.
– A skąd my będziemy wiedzieć, że to nasi, a nie Ruskie?
– Głupi jesteś, czy strach ci na mózg już padł? Po mundurach.
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– Przecież mogli ich rozebrać.
– Do naga?
– Do gołego. Bolszewik zdolny jest do wszystkiego. Jeden taki kowal ze wsi
niedaleko Szamotuł opowiadał mi, że w dwudziestym roku, jak kacapy złapali
naszego oficera, to go na przykład gołego na pal nabijali...
– Jak Azję?
– No chyba. Albo mu darli skórę na nogach i mówili, że to lampasy.
– Głupie gadanie.
– Nie głupie, nie głupie. Ten kowal był na wojnie.
– Na wojnie to jest każdy, on to mógł być, ale na froncie.
– No, gadam przecież, że nie siedział przy matczynej kiecce, tylko
bolszewika prał pod Warszawą.
– Eee tam. Może im się nie chciało ich tak rozbierać, przecież ten staruszek
mówił, że ich tu tysiące. A tak w ogóle, przecież to armia, żołnierze, ich się
nie rozbiera. Nawet jak się do nich strzela, to w mundurze, a nie w gaciach.
A co ty mnie tutaj na gdybanie bierzesz?! – zdenerwował się Mietek, bo
uświadomił sobie, że żadnego żołnierza nie wolno w niewoli mordować,
chyba że bandyta albo coś w tym rodzaju. – Wykopiemy, zobaczymy, a nie
takie durne pytania mi tutaj będziesz zadawać.
W pewnym momencie wyrósł przed nimi wyróżniający się w terenie
nasyp. Gdy mu się dłużej przyjrzeli, zauważyli, że ma kształt litery „L”. Nieco
dalej były pojedyncze wzniesienia, jakby małe pagórki.
– Tutaj kopiemy. Dawaj, bracie, szpadel – Mietek zabrał się za robotę.
Ziemia nie była jeszcze zmarznięta i robota szła szybko. Na głębokości
trzydziestu centymetrów pojawiła się jaśniejsza ziemia, jakby mokry piach,
glina. Jeszcze kilka machnięć i z ziemi wysunął się kawałek materiału.
– Co to?
– Nie wiem, teraz ty kop, bo ja się już zmachałem, zapalę sobie.
– Dawaj – Tadeusz wyciągnął rękę po szpadel.
Teraz trzeba było kopać nie w dół, a wzdłuż. W końcu byli pewni, że
w ziemi leży żołnierz. Zwłoki ubrane w sukienny mundur albo płaszcz
musiały być polskim oficerem. Guziki. Wciąż było na nich widać orzełka.
– Jednak ich nie rozbierali – stwierdził Tadek, ciężko oddychając.
Mietek przeżegnał się i zaczął odmawiać modlitwę za zmarłych:
– Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj
im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym na wieki wieków. Amen.
Grzech na duszy (w oczach rosyjskiego chłopa)

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie! Panie Miłosierdzia,
świeć nad ich duszami!
– Amen – Tadek przeżegnał się jakby ukradkiem. – Zakopujemy?
– Daj, teraz ja pomacham szpadlem.

***
Przyszła zima, sypnęło śniegiem. Las za drutami stał się biały, taki zwykły,
jak wszystkie lasy na świecie. Jednak ten las, jak tyle innych w świecie za
drutami, był cmentarzem, lecz bez krzyży.
Dzień Zaduszny wypadł w niedzielę. Mietek ustalił kilka dni wcześniej
z Tadkiem, że pójdą na groby polskich żołnierzy i zapalą im znicz pamięci.
Zrobili to przed wieczorem.
Dwie świeczki wbite w lekko zmarznięty śnieg spowodowały, że zaczął się
on topić wokół nich.
– Dziwnie tak, w Polsce o tej porze cmentarze są pełne ludzi, a groby
kwiatów i zniczy. A tutaj... pustka, jakby nic się nie stało.
– Jakby nikogo tutaj nie pochowano – dodał Mietek.
– Żołnierze z cienia – podsumował Tadek.
– Może w końcu wrócą do nas?
– Daj Panie Boże.
Mężczyźni odeszli na kwatery.
Wkrótce jakaś nieznana ręka znów zaświeciła dopalone w połowie
świeczki...

***
Z początkiem nowego, 1942 roku, Parfen nie przestawał prosić
w modlitwach o oczyszczenie duszy z grzechu, bo sny, choć nie tak częste jak
kiedyś, cały czas go nawiedzały.
W tym samym czasie do Gniezdowa dotarł skład kolejowo-remontowy
Bauzug 2005. Jeden z wagonów przeznaczono dla czterdziestu ośmiu Polaków
z Poznańskiego. Teofil Dolata miał numer „41”. Jako że jego ojciec był kowalem
na kolei, Niemcy zatrudnili Teofila w kuźni, która mieściła się w jednym
z wagonów. Wraz z Peterem kuli kilofy na front oraz ostrzyli zużyte narzędzia.
Poza tym do obowiązków całej załogi należało wstawienie zwrotnicy, by tory
skręciły do lasu. Wśród załogi chodziły pogłoski, że jest tam jakieś sanatorium
NKWD i Niemcy szykują tam kwaterę dla Hitlera.
W marcu odwiedziła ich kobieta, Polka z Brześcia, która wyszła za
miejscowego listonosza. Przyszła, kiedy odpoczywali, paląc papierosy na
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stopniach wagonu. Zresztą w wagonie było tyle dymu z paleniska, że nie dało
się tam długo wytrzymać, dlatego musieli przewietrzyć pomieszczenie.
– Dzień dobry – przywitała ich po polsku. – Nazywam się Kozłowska.
– Dzień dobry – odpowiedział Teofil. – Dolata. Pani jest Polką? – zapytał.
– Tak, ale mój mąż jest Rosjaninem.
– Rozumiem.
– A pana kolega? – kobieta spojrzała pytająco w kierunku Petera.
– To Niemiec, zna tylko kilka przekleństw po polsku.
– Aha. To dobrze – stwierdziła Kozłowska.
– Dlaczego „dobrze”?
– Bo chciałam panu coś powiedzieć i lepiej, żeby on nie słyszał.
– Peter to dobry człowiek.
– Jak pan uważa.
Teofil wstał i podszedł bliżej do kobiety.
– O co chodzi? – zapytał.
– Tu w lesie, jakieś dwieście metrów stąd – żona listonosza wskazała
palcem na teren za drutami – zabijali polskich żołnierzy, oficerów. Dwa lata
teraz będzie, jak ich tam mordowali.
– Sowieci?
– A któż by inny, przecież Niemców tu jeszcze nie było.
– I nikt o tym nie wie?
– Jak to nikt? My wszyscy wiemy.
– Wy, ale nie polski rząd, w naszych gazetach przecież pisaliby o tym.
– Ja tam, panie, na polityce się nie wyznaję. Usłyszałam, że Polacy tutaj
pracują na torach, więc przyszłam i mówię, a co pan z tym zrobi...?
– Ilu ich tu niby zabili? Dwóch, dziesięciu, dwudziestu?
Kobieta popatrzyła na Dolatę smutnymi oczami.
– Trzy i pół tysiąca waszych tam leży.
Teofil pomyślał, że się przesłyszał.
– Co pani powiedziała: tysiące?
– Tak, dokładnie trzy i pół tysiąca. Oczywiście mogę się mylić, może
dokładnie jest ich tam trzy tysiące osiemset albo cztery tysiące dwudziestu.
Polski robotnik roześmiał się głośno.
– Pan się śmieje?
– A pani chyba żartuje. Proszę mi wybaczyć, ale trudno mi w to uwierzyć,
żeby Sowieci... Niemcy to i owszem, ale Ruskie?
Grzech na duszy (w oczach rosyjskiego chłopa)

W tym momencie, ze względu na śmiech Teofila, ich rozmową
zainteresował się Peter.
– Co ta kobieta powiedziała, że tak cię rozśmieszyła?
– Wyobraź sobie, że według niej w tym lesie leży trzy i pół tysiąca polskich
oficerów.
– Dreieinhalbtausend?? – zapytał z niedowierzaniem Niemiec.
– Tak właśnie powiedziała. Przecież to jakaś fantazja. Staruszka sobie coś
ubzdurała i głowę nam zawraca.
– Może jej chodzi o jedzenie?
– Nie, nic nie chce.
– Nic się nie przejmuj. Baba bzdury gada i tyle! Wasi oficerowie są
w naszych oflagach od trzydziestego dziewiątego. Jak wygramy wojnę, wrócą
do domów.
– Tak jej też powiem.
Teofil streścił Kozłowskiej zdanie Petera.
– Niech pan mu powie, że nie wie, co mówi. Tamtych w lesie Sowieci wzięli
do niewoli właśnie we wrześniu trzydziestego dziewiątego, ale jak pan mi nie
wierzy, to trudno. Jak inni przyjadą, wtedy im powiem, może będą mądrzejsi.
Kobieta odeszła w swoją stronę.
– Chodź, idziemy do roboty. Do końca dniówki jeszcze daleko, a nasi
czekają na te narzędzia – Peter wstał i wszedł do wagonu.
Teofil jeszcze jakiś czas patrzył za tą dziwną kobietą. Miał teraz dziwne
wrażenie, że może powinien jej uwierzyć.
Kozłowska należała jednak do gatunku ludzi upartych, którzy nie
pozwalają sobie na to, by robić z nich głupców. Dlatego postanowiła, że
przyszła pora rozstać się z czapką. Zawinęła ją w fartuch i na drugi dzień
znów poszła do kuźni na kołach. Kobieta podeszła do Teofila i Petera, którzy
tego dnia pracowali na dworze.
– Pani znowu tutaj? – przywitał ją Dolata.
Kozłowska nie odpowiedziała, tylko położyła przed nimi oficerską czapkę.
Teofil podniósł ją i zaczął obracać w palcach. Na czarnym otoku świeciły dwie
gwiazdki porucznika.
– Co to jest? – zapytał.
– Czapka, nie widać?
– To wiem, ale skąd ona?
– Stąd, a dokładnie ze stacji w Gniezdowie.
– Aaa – wydukał Dolata, ponieważ nie wiedział, co powiedzieć.
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– To było, jak ich wyładowywali w Gniezdowie i wieźli tutaj. Jednego
z nich wsadzali do „czarnej wrony”...
– Do czego?
– Takiego wozu, w którym NKWD przewozi więźniów. Tamten,
przechodząc z wagonu do „wrony”, zdjął z głowy czapkę i rzucił ją daleko od
siebie, krzycząc: „Jeszcze Polska nie zginęła!”. Dostał wtedy kolbą po plecach
i wepchnęli go do więźniarki. Tyle go widziałam. Teraz leży gdzieś tam...
– A czapka?
– Znajomi Rosjanie ją zabrali i mnie dali, bo wiedzą, że ja Polka z domu.
Potem ci z NKWD podobno miesiąc tej czapki jeszcze szukali.
Teofil teraz dopiero zobaczył, że po wewnętrznej stronie ktoś napisał
„Kaczmarek” albo „Kaczmarski”. Atrament, którym wypisano litery
w nazwisku, były rozmyte przez pot. Obok można było odczytać nazwę
miejscowości: „Włodzimierz”.
– Co mam z tym zrobić?
– Zabrać. Mnie ona nie jest potrzebna do szczęścia. Nie wierzył mi pan,
że ich tutaj przywozili, to jest dowód. Niech pan weźmie tę czapkę, pokaże,
komu trzeba. Może ktoś się nimi zainteresuje. Pójdę już, do widzenia.
– Do widzenia – odparł Teofil.
Gdy kobieta odwróciła się na pięcie, chciał jej zaproponować trochę cukru,
ale pomyślał, że w tej sytuacji to głupi pomysł.
– Skąd ona ma tę czapkę? – Peter wyjął rogatywkę z dłoni kolegi
i przyglądał się jej.
– Mówi, że rzucił ją jakiś oficer, jak go w Gniezdowie wsadzali do wozu, by
przewieźć do tego lasu.
– Aha. To może jest coś prawdy w tym, co nam wczoraj mówiła?
– Może? Peter, powiedz mi, chłopie, co mam z tym teraz zrobić?
– Zanieś do szefa.
Jak poradził kolega, tak Teofil zrobił. Inżynier Josef Zauner wysłuchał
opowieści polskiego robotnika, wziął od niego czapkę, którą zawinął
w gazetę, i powiedział:
– W każdej plotce jest jakaś część prawdy. Porozmawiam z obsługą stacji
w Gniezdowie i zobaczymy, co oni na ten temat powiedzą.
Informacje żony listonosza potwierdzono w Gniezdowie.
Sobota była dniem wolnym, zarówno dla robotników z Bauzugu 2005,
jak i żołnierzy, ponieważ walki na froncie ucichły i obie strony nabierały sił
Grzech na duszy (w oczach rosyjskiego chłopa)

do dalszych zmagań. Tamtego kwietniowego dnia Teofil razem z Jankiem
Wachowiakiem postanowili sprawdzić, na ile prawdziwa jest relacja kobiety
z czapką, która została potwierdzona przez kolejarzy w Gniezdowie. Jeden
wziął kilof, a drugi łopatę. Do lasu weszli przez tę samą bramę, którą kilka
miesięcy temu przekroczył Mietek.
Szli w milczeniu do czasu, gdy ujrzeli długi nasyp, wysoki na około pół
metra, może mniej.
– Dobra, Jasiu, spróbujmy tutaj.
Mężczyźni splunęli w dłonie, zatarli w nich ślinę i zaczęli pracować. Po
pokonaniu zmarzniętej warstwy ziemi szybko dokopali się do pierwszych
zwłok. Poukładane trupy ubrane były w niebieskie mundury.
– Teoś, coś ci ta baba nakłamała, to nie nasi. Polskie wojsko nie ma takich
bluz, tylko zielone, może szare, ale nie takie.
– Może trzeba gdzie indziej kopać?
– Daj sobie spokój, co to my, grabarze jesteśmy jacy czy co? Dawaj,
zakopujemy biedaków.
Po robocie, która do najprzyjemniejszych nie należała, wypadało zapalić,
by dym pompowany do płuc zabił smród śmierci.
– Za tobą, jakieś sto metrów, stoi jakiś facet i się nam przygląda. Nie patrz
tam – mówił Janek, przypalając koledze papierosa.
– Stary, młody?
– Raczej stary, dziadek jakiś, ma brodę.
– To idziemy do niego. Walimy na pewniaka.
– Dobra, idziemy.
Parfen nie uciekał. Gdy tylko ich zobaczył, od razu wiedział, po co tutaj
przyszli. Wieść o gołych czaszkach znowu się rozeszła.
– Panie, gdzie tutaj leżą Polacy?! – pytał podniesionym głosem ten niższy.
A wyższy dodał:
– Podobno w czterdziestym ich tutaj zakopali!
Parfen poczochrał się w brodę i zgodnie z prawdą odpowiedział.
– Tam, gdzie kopaliście, to nie ma waszych, tylko Rumuni, nieco dalej
Łotysze, za drzewami. Polacy to dalej są od tego miejsca.
– Pokażcie nam je, dziadku?
– Dacie popalić?
– Pewno, że damy – zgodził się Janek.
Uszli niecały kilometr i przystanął.
– Tutaj są wasi.
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Staruszek miał rację. Żołnierze leżeli płytko zakopani w ziemi, twarzami do
dołu, tak że można było zobaczyć w czaszce otwór po kuli.
– Wiązali im ręce, skurwysyny – stwierdził smutno Teofil.
– Stali chyba, tak jak my teraz. Za nimi stał enkawudzista, strzelał, a ci
wpadali do dołu.
– Wiadomo, jak tutaj było? Może do nich strzelali, gdy ci już leżeli na
trupach. A może egzekucje były gdzie indziej, w tym domu, co go dla Hitlera
szykują? Teraz nie zgadniesz, jak było naprawdę.
– Ten to major, na płaszczu ma pagony z gwiazdką i dwiema belkami.
– A tamten? – Teofil pokazał na drugiego odkopanego żołnierza.
– Niższy o jeden stopień. Kapitan.
– Skąd wiesz?
Janek znalazł jakiś patyk. Jego końcówką uniósł lekko w górę przegniły
pagon.
– Ma trzy gwiazdki.
– Cholera – Teofil głośno westchnął.
Po kilkunastu minutach grób był zakopany. Janek przyniósł z lasu dwie
proste brzozowe gałęzie. Związał je drutem, który znalazł w kieszeni,
i następnie wbił krzyż w ziemię.
– Chociaż tyle możemy dla nich zrobić – powiedział i przeżegnał się do
modlitwy.
Gdy skończyli się modlić, podszedł do nich Parfen i odezwał się po dłuższej
chwili milczenia:
– Dobrze myślicie, do nich różnie strzelano – i w lesie, i w zameczku.
– A ilu ich może być według was, dziadku?
– Hoooo – zanim odpowiedział, staruszek chwilę poskubał brodę, jakby
musiał namyślić się nad odpowiedzią. – Może być i trzy tysiące albo trzy i pół.
– Skąd wy tak dokładnie wiecie?
– Ludzie liczyli, ja liczył.
– Oficerów?
– Eeee, strzały.
– Jakieś bajki opowiadacie, dziadku. Komu chciałoby się liczyć? Przecież
jeżeli jest tak, jak mówicie, i jest ich tutaj trzy razy po tysiąc albo i więcej, to
żeby ich zabić, dnia nie wystarczyło ani dwóch.
Parfen wzruszył tylko ramionami. Janek dał mu kilka papierosów i tamten
odszedł bez słowa. Polscy robotnicy wrócili do wagonu.
Grzech na duszy (w oczach rosyjskiego chłopa)

Przy obiedzie opowiedzieli kolegom, co zobaczyli w lesie za drutami. Edek,
najstarszy z brygady, tokarz z Poznania, obtarł rękawem wąsy i wtrącił się do
rozmowy kolegów:
– Wiecie co, słucham was tak i szlag mnie trafia. Co by nie mówić
o Sowietach, to wolałbym dla nich robić, a nie dla Szwabów...
– A co, źle ci tutaj? Żarcie masz, nikt z bagnetem nad tobą nie stoi, a jak
normy nie wykonasz, to co najwyżej lepszej wypłaty nie dostaniesz, a tam? –
Janek wskazał palcem gdzieś na wschód.
– Co tam, co tam? Tam robotnika szanują przynajmniej.
– Tak, pewno, Sowiety raj dla robotników, bzdury gadasz, bo cię tam
jeszcze nie widzieli – denerwował się Janek. – Jak chcesz zobaczyć ich
prawdziwy raj, idź do lasu, wykop trupa i cmentarz zobaczysz zamiast twego
raju. Do naszych tam strzelali, jak...
– Jak co? A Niemcy są lepsi? Oni też naszych na rozwałkę biorą. Gestapo,
SS, Palmiry, wysiedlenia, obozy koncentracyjne albo fort u nas, w Poznaniu.
Wiesz co tam Szwaby zrobiły w trzydziestym dziewiątym? Psychicznie
chorych gazowali i nie patrzyli, dziecko czy stary.
– Wiem, nie musisz mi tego mówić. Nie twierdzę, że Niemcy są lepsi.
Jedni warci drugich, ale ty uważasz, że Sowieci są w porządku z ich łagrami,
głodem, biedą...
– Nie wiem, czy w porządku, ale wolę kacapa od Germańca.
– Pójdziesz do lasu? – Teofil wtrącił się do rozmowy kolegów.
– A pójdę, za tydzień, jak będziemy mieć wolne, i zobaczę, co tam się
działo.
– Może przejrzysz na oczy, bo ci czerwonym bielmem zaszły – Janek wstał
od stołu i wyszedł na dwór.
Za tydzień Edek poszedł do lasu, a z nim jeszcze kilku innych robotników,
którzy nie chcieli uwierzyć w to, co tam zobaczyli Teofil z Jankiem. Szli inaczej
niż tamci tydzień wcześniej, dlatego po drodze natknęli się na chatę Parfena.
Chwilę z nim postali, porozmawiali. Rosjanin pożyczył im kilof i łopatę i kazał
kopać zaraz obok krzyża z brzozowych gałęzi. Im również ziemia ukazała
makabryczny widok.
– Jednak tamci prawdę mówili – stwierdził Edek i przysiadł na watowanej
kurtce, którą rzucił na ziemię przed robotą.
– Im też postawimy krzyż? – zapytał robotnik, który łopatą uklepywał
ziemię.
– Stawiajcie, jak chcecie. Mnie tam jest obojętne.
Gdy oddali Parfenowi narzędzia, ten ubrał się i poszedł zobaczyć, gdzie
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kopali Polacy. Dwa krucyfiksy stały w ciszy lasu. Rosjanin przeżegnał się
nabożnie.
Jedni robotnicy odjechali, inni przyjechali latem. Ich Parfen też spotkał,
kopać chcieli, więc staruszek powiedział im, że koło krzyży najlepiej, ale żeby
tego nie robili, bo latem ziemia gorąca i jad trupi pewnikiem fermentuje. Nie
posłuchali go i kopali. Szybko przekonali się, że miejscowi mówią prawdę.
Potem, na jesieni, Parfen zachorzał i prawie z chałupy nie wychodził. Pół
zimy przeleżał i dopiero w lutym czterdziestego trzeciego zrobiło mu się
lepiej. Nogi już tak nie bolały, mógł chodzić, ale jak nie było żadnej roboty, to
wolał leżeć na piecu. Tak też było wtedy, gdy wpadł po niego Iwan.
– Parfen! Gdzie ty? Ubieraj się, idziemy! – krzyczał Iwan od progu.
Staruszek spojrzał na młodzieńca z wysokości pieca i spokojnie zapytał:
– O co idzie, pali się gdzie, Iwan, czy co?
– Nic się nie pali, tylko Niemcy polskich trupów chcą szukać w lesie i nie
wiedzą gdzie.
– Rychło w czas – szepnął pod nosem Parfen i pomału zaczął schodzić
z pieca.
Iwan w tym czasie przysiadł na drewnianym taborecie, co jak zawsze stał
przy oknie, i dla zabicia czasu zaczął skręcać papierosa.
– Po prawdzie to was nie widuję. Zachorzeliście? Zimno wam kości
przewiało czy jak i się teraz grzejecie na piecu?
– A to ty nie wiesz, Iwan, że do trzydziestki żona grzeje, po trzydziestce
wódka, a potem to nawet i piec już nie grzeje?
Iwan odpowiedział mu szczerym śmiechem.
– Szkoda gadać, wujku, na darmo. Człowiek napiłby się cokolwiek, choćby
seteczkę dla smaku.
– Tak jak sto wiorst nie droga, sto rubli nie pieniądz, tak i sto gram nie
wódka.
– A żebyś wiedział, wujku, prawdę powiedziałeś. Jak się chlapnie odrobinę,
to ino chęć większa przychodzi.
– Szkoda się paprać – podsumował Parfen.
– Oj, szkoda – przyznał mu rację Iwan. – Nie ma jak szklaneczkę całą
wychylić, a jeszcze lepiej dwie.
Gdy mężczyźni wyszli na drogę, Parfen przerwał ciszę stwierdzeniem,
które musiało mu chodzić po głowie już od drzwi chałupy.
– Wiesz ty, Iwan, że ich tam Polacy już dawno odkopali?
Grzech na duszy (w oczach rosyjskiego chłopa)

– Polacy kopali, a teraz my odkopiemy. Nie jednego, dwóch, a tysiące,
zobaczy wujek.
– A ty skąd wiesz, że tysiące?
– Tysiące strzelali czy tysiące odkopią?
– Odkopią.
– Bo Niemcy, wujku, porządek lubią mieć w papierach. Jak to oni mówią? –
Iwan chwilę pomyślał, zanim dokończył myśl. – Ordnung muss sein. Jak oni się
wezmą za jakąś robotę, to dobrze ją zrobią, nie tak jak nasi, co to patrzą, jak
co ukraść i zdrzemnąć się na dniówce.
– Wszystkich ich policzą, mówisz?
– Wszystkich.
– Widzisz, Iwan, jakie to życie. Dziś człowiek sobie normalnie żyje, ma
dom, rodzinę, żonę, dzieci, robotę, a jutro gnije – stwierdził filozoficznie
Parfen.
– Ilu ich tam pogniło? Tfu – Iwan splunął pod nogi. – Jebana NKWD.
Przecież tam i naszych strzelali już od rewolucji. Wujek to na pewno słyszał
strzelanie?
– Słyszałem, co miałem nie słyszeć.
– Jak Polaków strzelali, też słyszeliście?
– Też.
– Jeden mój krewny, Wania, opowiadał mi, że razu jednego, jak do
Gniezdowa przyszły kolejne stołypinki na ślepy tor, to on tam, na stacji,
spotkał znajomego enkawudzistę. Jak to znajomi, zapalili i gadać zaczęli.
W końcu ten mój znajomy wziął się na odwagę, bo go ciekawość drążyła,
i zapytał, czy tych Polaków do obozów przywieźli. A enkawudzista śmieje się
na to i rzecze: „A gdzież tu u was obozy są? Co ty mi tutaj, Wania, pierdolisz?
Głupka nie rób ze mnie i z siebie i nie udawaj, że nie wiesz, po co my ich tutaj
zwozimy”. Na to Wania zapytał, czy te Polaki to kontra jaka, czy co, ale tamten
papierosa rzucił, butem przydeptał i kazał mu się wynosić.
– I co, odszedł krewniak?
– Odszedł, oj, odszedł, spać potem nie mógł z nerwów, że za dużo gadał.
Wiadomo, lepiej we własnej chacie biedę klepać, niż na uroczysko trafić.
– Niepotrzebnie było gadać za dużo.
– I co, jak ten koń, z klapkami na oczach iść? Na szczęście teraz tu nowa
władza.
– Dziś jest, jutro jej nie ma, jak front się przesunie.
– To mnie już tutaj nie będzie.

– Uciekniesz?
– Mojego ojca bolszewicy ukatrupili, to i mnie na tamten świat poślą przy
pierwszej lepszej okazji. Dla nich to jak splunąć, jedna dusza mniej, jedna
więcej, wsio rawno. Tobie też radzę, wujku, uciekać stąd, jak tylko Niemcy
będą się cofać do Polski.
– A gdzie mnie dziadowi na stare lata się tułać? Ty młody jeszcze, tobie
wypada, ale ja?
Na drodze, przy daczy, czekali już na nich – kilku Niemców oraz dwóch
swoich: Iwan Andriejew i Grigorij Wasilkow. Parfen zaprowadził ich do mogiły,
która wydała mu się największa.

***
Niemcy zaczęli kopać. Do lasu zwieźli różnych ludzi. Prawie wszyscy
wypytywali Parfena o to, co działo się w lesie trzy lata temu, a on opowiadał
zgodnie z prawdą. W pamięci zapadł mu taki jeden, który przysiadł się do ich
ogniska. Przedstawił się, że Polak, co zna Sowietów, bo żył pod nimi.
Od tamtej wiosny złe sny odeszły, odleciały, jakby grzech z duszy został
zmazany. Teraz można już było umierać. █
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Skłonność umysłu Rybińskiego
polega na tym, że wszystko doprowadza się
do logicznego końca. Jeśli doprowadzamy
do końca, osiągamy absurd. Osiągając zaś
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Jedni uskarżają się, że zadupia u nas za dużo. Inni, że za mało.
Jedni z zadupia chcieliby nas wyprowadzić, a inni w nim zamknąć. Jeszcze
inni to nasze położenie mają głęboko. Zgody w tym podzielonym narodzie nie
znajdziecie.
Ktoś powiedziałby, że jedyne, co nas może połączyć – nas pogrążonych
i nas wychodzących – to chichot. Zdrowa dawka ironii i sarkazmu, czy
pozostajesz, czy wychodzisz, godna pochwały postawa mistrzów. Chichot
ma uleczyć nas z zacietrzewienia i otworzyć oczy. Chichot, jak powiada
współczesna medycyna, dobrze wpływa na duszę i ciało. Uczucie lekkości,
w jakie wprawić nas może rechot, ten gardłowy i ten wydawany z pomocą
nosa, chichot wybuchający, czyli parskanie oraz śmiech zawałowca, zatem
głębokie wciągnięcie powietrza aż do zachłyśnięcia i wreszcie śmiech
nazywany szczerym, ten, który wymaga przytrzymania przepony – więc ta
cała lekkość może leczyć z rozmaitych narodowych przypadłości. Przypadłości
narodowe diagnozowane są od lat przynajmniej trzystu i wiemy, że nic z nich
dobrego wyniknąć nie może, potrzeba zatem stałej terapii i używamy do niej
śmiechu.
Najważniejsze jednak, że którykolwiek ze wspomnianych rodzajów
śmiechu, o ile praktykowany regularnie i z zapamiętaniem, bez zbędnych
przerw i bez – jak to się mówi – kozery, może wreszcie usunąć nie tylko
przypadłości, ale także ich źródło. Nie tylko uleczy objawy, ale i chorobę.
Chorobą jest polskość i wszelkie się nią przejmowanie.
Jest jednak pewien rodzaj chichotu, który pod żaden ze wspomnianych
rodzajów za nic nie pasuje, wymyka się – nie z zadupia całkiem, ale chyłkiem
uchyla drzwi i siada sobie przed chatą. Chichot na ławce przed domem, pod

gruszą, na lewo róże, na prawo gumno. Jak powiada klasyk: „Zawsze lepiej
chichotać na zadupiu, niż wychodzić na idiotę w awangardzie”.
Tym klasykiem jest Maciej Rybiński, spadkobierca wielkiej tradycji
polskiego felietonu. Człowiek, który kiedyś miał cykl felietonów pt. Jestem,
więc piszę i tym tytułem określał siebie względem świata. W ten sposób stał
się Panem Felietonem, bo poza tym, co zamknięte w gazetowej formie, nie
można człowieka poznać, dowiedzieć się o nim czegokolwiek, co nie zostało
ujęte tu i teraz, w przejściowej i literackiej formie.
Poza felietonem felietonista nie istnieje i pewnie dlatego autorzy tych
krótkich form zwykle nie zostają celebrytami. Zdarza się wprawdzie droga
odwrotna, czyli od celebryty do felietonisty, ale kończy się to zwykle żałośnie.
Pomiędzy celebrowaniem siebie na przyjęciu i w towarzyskich rubrykach
a dzierganiem krótkich tekstów – z których każdy ma zadanie podwójne,
to znaczy ma ujmować całość wszechświata i jednostkowe wydarzenie
w jednym – jest jakaś sprzeczność. Felietonista bowiem siebie nie celebruje,
ale kreuje. Kreacja zaś ściśle przyporządkowana jest końcowemu efektowi,
którym nigdy nie jest wizerunek piszącego, ale trwały efekt, jakieś odciśnięcie
się w duszy czytelnika, dysonans lub po prostu chichot.
Na łamach „Rzeczpospolitej” Rybiński pisał w ramach cyklu Ryba‑Ludojad
– i właśnie felietony z tej rubryki możemy przeczytać w wydanym przez
krakowskie Wydawnictwo M zbiorku. Ryba mianowała się ludojadem
i przystąpiła do krwiożerczego dzieła. Nie miała tu litości. „Michnik gra na
trąbie, ale nie umie”. Albo: „jak nam się znudzi myślenie, zapiszemy się do
partii, zrobimy karierę i będziemy brać diety”.
Rybiński próbował wprawić nas w ten stan, który towarzyszył mu
nieustannie. W swoim ostatnim tekście napisanym ku pokrzepieniu krakusów,
którym miał opowiadać o felietonie, ale nie zdążył i znalazł się w szpitalu,
przyznawał, że nie wie, czym jest felieton. Nie chciał zamykać go w jakiejś
teoretycznej formule, bo felieton był dla niego przede wszystkim sposobem
działania w świecie i metodą na to, by sobie z nim poradzić, i wreszcie był to
światopogląd.
Dziwny to światopogląd, jeśli nie można go ująć w teoretycznej formule.
Światopogląd, który jest raczej metodą, czy też – jak jeszcze pisał Rybiński
– skłonnością umysłu. Polega ona na tym, że wszystko doprowadza się do
logicznego końca. Jeśli doprowadzamy do końca, osiągamy absurd. Osiągając
zaś absurd, docieramy do sedna rzeczywistości. „To dlatego właśnie szydercze
prognozy felietonistów zawsze się sprawdzają” – poucza nas mistrz.

Czym jest ta rzeczywistość, której istotą jest absurd, to inna sprawa.
Rybiński bowiem tym różnił się od modnych chichaczy i chichotników, że
nie był nihilistą. Gdzieś u podstawy tej wieloletniej działalności Rybińskiego
leżała troska. Troszcząca się ryba-ludojad. A jednak. Pisał, bo się martwił.
Jeśli się martwimy, to mamy o co. Jeśli mamy o co, to jednak istnieje coś
ponad chichotem i szyderstwem. Coś czemu warto się poświęcić. Na przykład
pisaniem felietonów. █
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